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Stanislav Sousedik
W ALERIAN M A G N I JAKO K O M ENTATO R I K RYTYK
FILOZOFII ARYSTOTELESA

I

W STĘP

W dziejach myśli europejskiej wiek XVII można by scharakteryzować
jako okres sporów o puściznę Arystotelesową. Puścizna ta, traktowana na
ogół przez współczesnych jako niepodzielna całość, zawierała jednak dwie
części składowe: po pierwsze, filozofię Arystotelesa, po drugie, przyrodo
znawstwo. Ponieważ obie te części są różne i wewnętrznie od siebie nieza
leżne — elementy filozofii Arystotelesa są zdolne do życia i po upadku
Arystotelesowskiego obrazu świata — możemy w ramach nowoczesnego antyarystotelizmu rozróżnić dwa typy. Pierwszy stanowi antyarystotelizm m o
tywowany sprzeciwem wobec przyrodoznawczej części dzieła Arystotelesa.
Jest to ruch, któremu dostarcza bodźców rozwój nauk przyrodniczych
(Galileusz) i który dopiero dodatkowo zdobywa w mechanicyzmie (Kartezjusz)
odpowiednią i zupełnie niezależną od tradycji perypatetycznej bazę filozoficzną.
Drugi typ stanowi antyarystotelizm filozoficzny (respective teologiczny),
sprzeciwiający się przede wszystkim głównym, metafizycznym założeniom
Arystotelesowskim. Ten typ w odróżnieniu od poprzedniego niezależny jest
od wyników nowożytnego przyrodoznawstwa i czasowo je wyprzedza. Po
czątków jego należy szukać w okresie reakcji uniwersytetów zachodnich
w XIII w. na recepcję perypatetyzmu i odtąd utrzymuje się on głównie
w kręgu szkoły franciszkańskiej, której czołowi przedstawiciele już w średnio
wieczu reprezentowali mniej przychylny stosunek do filozofii perypatetycznej.
W XVII w. nie ma jednak pomiędzy obydwoma formami antyarystotelizmu
ostrej sprzeczności. W iadomo, że mechanicyzm kartezjański wykorzystuje
niektóre założenia tradycji augustyńskiej, i odwrotnie, że myśliciele o orientacji
augustyńskiej powołują się nieraz, występując przeciwko Arystotelesowi, na
współczesne przyrodoznawstwo.
Dotychczasowa historiografia (będąca w tym punkcie niewątpliwie pod
wpływem powszechnego dziś preferowania nauk przyrodniczych) kładła często
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nacisk na antyarystotelizm przyrodoznawczo-mechanistyczny. Filozoficznie
(respecti\e teologicznie) motywowane formy antyarystotelizmu nie znalazły
miejsca w głównym nurcie nowożytnego myślenia i dlatego pozostały w dużym
stopniu na marginesie zainteresowań.
Jednym z najwybitniejszych, nie docenionych do tej pory przedstawicieli
tak zorientowanej opozycji wobec filozofii perypatetycznej jest kapucyn
włoskiego pochodzenia Walerian Magni (1586— 1661) K Magni, którego dzia
łalność kościelno-polityczna i dorobek myślicielski należą w równym stopniu do
polskiej i czeskiej historii kultury, ustusunkowuje się krytycznie do filozofii
perypatetycznej w szeregu swych dzieł; w sposób najbardziej systematyczny
podsumował swą krytykę Arystotelesa w dziele ostatnim — Opus philosophicum (Litomyśl 1660)2.
W artykule stawiam sobie za cel ukazanie na podstawie tego dzieła,
z uwzględnieniem i innych prac autora, ogólnego charakteru antyarystotelizmu
M agniego3. Poprzedzę to (1) kilkoma uwagami na temat stosowanej przez
niego metody interpretacji tekstów Arystotelesa; następnie (2) krótko na
kreślę myśli przewodnie komentarza M agniego, dotyczącego założeń filozofii
Arystotelesa, po czym (3) wyjaśnię główne myśli dokonywanej przez włoskie
go myśliciela krytyki Arystotelesa; wreszcie na zakończenie omówię tło
historyczne krytyki M agniego (4) i jej znaczenie.

I. M E T O D A INTERPRETACJI ARY STO TELESA

N a początku rozważań nad filozofią Arystotelesa pisze Magni tak oto:
„Ponieważ w bardzo wielu punktach odchodzę od doktryny Arystotelesa,
księcia nowożytnych filozofów, więc mając zamiar wyłożyć ci, co sam sądzę
o Bogu i świecie, najpierw przytoczę, streszczony przeze mnie wiernie,
jasno i wyraźnie, pogląd tego wybitnego męża, byś zrozumiał, że nie uznaję
1 Por. bibliografię wydanych dotychczas przyczynków d o poznania życia i twórczości
Waleriana M agni’ego. sporządzoną przez polskiego badacza J. Cygana i ogłoszoną w:
Lebcn utul Tut en des Valerian M agni O. F. M. Cap. von Nicolaus ans Lucca und Ludwig
aus Salice. Nach einer in Prag bejindlichen Handschrift in lateinischer Spraćhe... ins Deutsche
iibersetzt \on P. Egino Kraus O . F. M . Cap., Wurzburg 1976, s. 179— 183. M agniego
krytyką Arystotelesa zajm owali się przed nami z innych stanow isk: Augustin de Corniero
O. F. M . C ap., Capuchinos precursores del P. Bartolom e Barberis en el estudio de S. Boenaventura.
P . Valeriano M agni de M ilan (1586— 1661), „Collectanea Franciscana” , t. 3: 1933, s. 67— 80,
209— 228 , 347— 383, 518— 670; J. Ochman, Walerian M agni (1586— 1661) ja k o k rytyk-ateizm u
A rystotelesa, „Euhemer” , 1973, nr 17, s. 25— 34.
2 Por. J. Cygan, Opera Valeriani M agni velut manuscripta tradita aut typis impressa
(dalej: Cygan, Opera), „Collectanea Franciscana” , t. 42: 1972, s. 119— 178, 309— 352,
n. 141, s. 162.
3 Artykuł ten jest skrótem części II i VIII rozdziału mojej dotychczas nie publikowanej
m onografii pt. Walerian M agni. Przyczynek do historii transcendentalizmu.
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jego dominującej przewagi w zakresie filozoficznym nie z powodu nieznajo
mości podstaw, na których wznosi się budowla i powaga jego filozofii.
Co więcej, po zreferowaniu, w tym pierwszym traktacie, jego poglądów,
w drugim przeprowadzę ich krytykę, by nikt nie mógł sądzić, że podważam
jego twierdzenia bez głębszego zastanowienia i lekkomyślnie” 4.
Jeśli przyjrzymy się dokładniej tej części komentarza, w której Magni
obiecuje podać obiektywną charakterystykę poglądów Arystotelesa, zauważymy,
że nie wyjaśnia on systemu filozofii Stagiryty konsekwentnie według schematu
powszechnego w ówczesnych podręcznikach scholastycznych. Schemat ten,
wychodzący od logiki i poprzez nauki przyrodnicze zmierzający do metafizyki,
miał charakter wyraźnie obiekty wisty czny (dziedziny naukowe uszeregowane
są tu wyłącznie według ich obiektywnych logicznych powiązań, tam zaś, gdzie
związek taki nie jest widoczny, przejawia się dążenie do winterpretowania
go do tekstów), jeśli natomiast chodzi o czynniki subiektywne (jak na przy
kład tak podkreślany w dzisiejszych studiach arystotelesowskich problem
rozwoju poglądów Arystotelesa), są one przy tym sposobie komentowania
pozostawiane konsekwentnie na uboczu. Magni natomiast przypisywał duże
znaczenie zrozumieniu niektórych nie wypowiedzianych współczynników myśle
nia Arystotelesa dla zrozumienia całości jego systemu i podporządkował
temu do pewnego stopnia strukturę swego komentarza. Zaraz na początku
swych rozważań stawia sobie pytanie: „Quaenam in Aristotelis philosophia
potiora sint?” 5 — przy czym za owe ..potiora" uważa ważne, przez samego
Arystotelesa nie wymienione i w swej strukturze nieprzejrzyste zasady, które
jednak, jak sądzi, ważą na całym jego filozoficznym myśleniu. Z natury
tych zasad wynika wprawdzie, że Arystoteles expresse się nimi nie zajmował,
niemniej Magni uważał, że należy je wychwycić z całościowej koncepcji
jego filozofii („conicere ex universa structura philosophiae eius”) 6.
Dążenie do przeniknięcia do głębszych, wyraźnie nie formułowanych
warstw znaczeniowych tekstu historycznego, które przejawia tu Magni, ma
w wieku XVII, kiedy świadomość historyczna dopiero się budzi, charakter
sporadyczny i nadaje hermeneutycznym próbom kapucyna szczególne znaczenie.
Możemy w nich widzieć nieporadne próby historycznego sposobu badań,
którego teoretyczne podstawy położone zostały dopiero w ubiegłym stuleciu
i który na szerszą skalę — zwłaszcza jeśli idzie o studia nad Arystotelesem —
doczekał się praktycznej aplikacji dopiero w naszych czasach7.
4 Valerianus M agni, Opus philosophicum, Lithom isslii 1660 (dalej: Opus), traktat I,
rozdz. 4, s. 4.
5 Ibidem , rozdz. 9, s. 17.
6 Ibidem, s. 19.
7 Porównaj P. Wilpert, D ie Lage der 'Aristotelesforschung, „Zeitschrift fur Philosophische
Forschung” , t. 1: 1946; Aristoteles in der neueren Forschung, Hrsg. P. M oraux (W ege der
Forschung. LX1). Darmstadt 1968.
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FILO ZO FIA ARYSTO TELESA W OCZACH M A G N IE G O

Przyjrzyjmy się najpierw, w czym upatruje M agni owe Arystotelesa
potiora principia.
Pierwszą z tych zasad jest, wedle niego, charakterystyczny sposób, w jaki
Arystoteles widzi środowisko, w którym toczy się nasze zwyczajne, nieteoretyczne życie. Środowisko to, jak twierdzi Magni, jawi się Arystotelesowi
jakby rozdzielone na dwa zasadniczo różne obszary: niebieski i ziemski.
Obszar niebieski charakteryzuje się niezmiennością. Przebiega tu tylko jedna
jedyna zmiana, a mianowicie lokalny ruch niezmiennych w sobie gwiazd,
ale i ta odbywa się w stale jednakowym, niezmiennym porządku. Natomiast
na obszarze ziemskim przebiegają ustawiczne procesy, których w imperium
gwiezdnym nie da się uchwycić. Dochodzi tu mianowicie, w ramach określonej
ilości rodzajów, do ustawicznego powstawania jednych, a ginięcia innych
jednostek. Pomimo tej głębokiej różnicy obszar niebieski i ziemski nie są jednak
od siebie niezależne, ale wręcz przeciwnie. Procesy i ruchy przebiegające
na obszarze ziemskim są, według Arystotelesa, zależne od ruchów ciał
niebieskich (powstawanie i ginięcie roślin zależy na przykład od ruchu słońca).
Cykl powstawania i ginięcia, narodzin i śmierci, charakterystyczny dla obszaru
ziemskiego, wywoływany jest więc niezmiennym ruchem ciał niebieskich, które
są ponad ten cykl wyniesione.
Takie dwoiste widzenie świata stanowi — według M agniego — zasadniczy
punkt wyjścia Arystotelesa. Dopełnia go jednak jeszcze drugi punkt wyjściowy,
drugiepotiusprincipium, którym jest — zdaniem kapucyna — charakterystyczne
dla Stagiryty wyobrażenie czasu i (zależne ponoć od niego) wyobrażenie
ruchu. Magni zwraca przede wszystkim uwagę na to, że problem ruchu
odgrywa w ogóle w filozofii Arystotelesa ważniejszą rolę, niżby się po
wierzchownemu obserwatorowi m ogło w ydaw ać: „M usisz bowiem zdawać sobie
z tego sprawę, Teofilu, że chociaż według Arystotelesa — jak wnioskuję to
z całej jego filozofii —- w dziewięciu rodzajach przypadłości zawiera się
wszystko, co m oże należeć do substancji, to jednak ze wszystkich tych przy
padłości żadna nie jest tym, co winno być przede wszystkim wykazane
0 każdej substancji. Jedynie ruch jest tą właściwością, która winna być
wykazana w podmiocie, będącym tego ruchu aktywną zasadą. Jedynie ruch,
u Arystotelesa, wskazuje na wewnętrzną naturę tego podmiotu, który się
porusza — jakkolwiek nie jest on wymieniony bezpośrednio w żadnej z ka
tegorii” 8.
R u ch — i to zarówno ruch ciał niebieskich, jak i ruch powstawania
1 ginięcia ziemskiego — wyobraża sobie jednak Arystoteles, na co zwraca
dalej uwagę Magni, zawsze jako ruch wieczny. Ale dlaczego tak? Dlaczego
* Opus, I, s. 19.
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dla Arystotelesa ruch możliwy jest wyłącznie jako ruch wieczny? Magni
wyjaśnia to w ten sposób: „Argument na wieczność ruchu czerpie [Arystotelesj z natury [istoty] czasu, który w 4 ks. Fizyki definiuje w ten sposób:
jest to miara, czyli liczba ruchu według jego części wcześniejszych i później
szych. Argumentuje on bowiem w ten sposób: jeżeli miara ruchu, mianowicie
czas. jest wieczna, to i ruch jest wieczny. A ponieważ czas jest wieczny,
więc i ruch [jest wieczny]. Jest to tak, jak gdyby mówił: jeżeli dwie dane
linie są równe, i jeśli jedna z nich jest nieskończona, więc i druga jest nie
skończona [...] To zaś, że czas jest wieczny, wykazuje w sposób bardzo
łatwy na podstawie tego. co udowodnione zostało poprzednio. Twierdzi więc.
że czas ani nie może istnieć, ani też nie m oże być pojęty bez momentu
‘teraz’, to znaczy bez tego niepodzielnego punktu, który zwykle określamy
słowem ‘teraz’, by w ten sposób przeciwstawić go temu, co przeszłe, i temu,
co przyszłe. Podobnie zaś jak nie istnieje czas bez momentu teraźniejszego,
tak również nie istnieje moment teraźniejszy, który nie byłby kresem tego, co
przeszłe, i początkiem tego, co przyszłe, podobnie jak na linii nie istnieje
żaden punkt między punktami skrajnymi, który nie zawierałby się między
punktem poprzedzającym go i punktem następującym po nim. Jeśli więc
powiedziałbyś, że czas rozpoczął się, to z tego wynikałoby, że istnieje
moment teraźniejszy, który nie byłby końcem czasu przeszłego. Podobnie
gdybyś powiedział, że czas mieć będzie kiedyś koniec, to musiałby istnieć
moment teraźniejszy, który nie byłby początkiem czasu przyszłego. A to
uważa Arystoteles za niemożliwe: wydaje się bowiem niemożliwe, by czas
rozpoczął się, a mimo to rozpoczął się nie w czasie, jak również by mógł
przestać istnieć, również nie w czasie” g.
Tyle Magni. Arystotelesowskie wyobrażenia wiecznego czasu, to jego drugie
potius principium, ma więc — według kapucyna — swe podłoże w wyobrażeniu
owego nunc, do którego musi przylegać z jednej strony przyszłość, a z drugiej
przeszłość.
Jeśli połączymy pierwsze i drugie potius principium Magniego, będziemy
chyba mogli powiedzieć: punkt wyjścia dla filozofii Arystotelesa stanowi,
według M agniego, charakterystyczna wizja naszego środowiska. Arystoteles
widzi je rozszczepione na dwa obszary, różniące się co do typu ruchu, który
w nich przebiega, zgodne jednak co do jego trwania. Podstawą tej wizji jest,
jak twierdzi, Arystotelesowskie wyobrażenie czasu.
Popatrzmy teraz, po wyjaśnieniu owych potiora principia, jak na ich podsta
wie — i zą pom ocą dalszych założeń — wybudował Arystoteles, według opinii
M agniego, swój system. Dokładne prześledzenie obszernego, wdającego się
w rożmaite szczegóły, komentarza M agniego nie mieści się jednak w ramach
naszej pracy. Nakreślimy więc dalej jedynie główny kierunek jego myśli.
■ Ibidem
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Wieczność ruchu na obszarze ziemskim i niebieskim prowadzi Arystotelesa
do wyobrażenia wieczności i niestworzoności świata. Ruch, który w nim za
chodzi. musi mieć jednak swoje przyczyny, ponieważ zaś jest to ruch
wieczny, ma więc .wieczne przyczyny. To o nie głównie, według Magniego,
dalej Arystotelesowi chodzi. Cykl powstawania i ginięcia, któremu podpo
rządkowane są ciała obszaru ziemskiego, prowadzi greckiego myśliciela do
ustanowienia przede wszystkim dwóch wewnętrznych przyczyn tych ciał:
materii i formy. Rozważania nad zewnętrzną przyczyną prowadzą następnie
do dowodu istnienia nieruchomego poruszyciela. Ten nieruchomy poruszyciel,
Bóg, jest w pojęciu Arystotelesa istotą niezdolną do jakiegokolwiek ruchu,
niematerialną, a więc czystym rozumem. Bóg jest tak samo wieczny, jak
wieczny jest ze swymi ruchami świat. ..Arystoteles — nadmienia Magni zna
cząco — stawia wieczność ruchu na równi z wiecznością pierwszego poruszy
ciela” !0.
W tym punkcie rozważań pojawia się jednak u greckiego myśliciela
poważna trudność. Z jednej strony bowiem pytanie o przyczynę ruchu do
prowadziło go do wyobrażenia nieruchomego poruszyciela, z drugiej jednak
absolutna nieruchomość tego poruszyciela zmusza go do odrzucenia założenia,
że Bóg jest przyczyną sprawczą (causa efficiens) ruchu w świecie. Jak
przezwyciężyć tę aporię? Według M agniego. Arystoteles znalazł wyjście
w idei. że nieruchomy poruszyciel wprowadza świat w ruch nie jako przyczyna
sprawcza, ale jako przyczyna celowa, to znaczy jako przedmiot poznania
i pragnienia. N ie jest jednak na pierwszy rzut oka jasne, jak miałby w ten
sposób Bóg oddziaływać na ciała (obojętnie, ziemskie czy niebieskie), których
ruch ma być przez to wyjaśniony.
W związku z tym Magni zwraca uwagę, że Arystoteles w nawiązaniu
do ówczesnych teorii astronomicznych (Kallipoposa i Eudoksosa) przyjmował,
iż istnieje 47 albo 55 sfer niebieskich11. Aby wyjaśnić ich wieczny ruch,
myśliciel grecki obdarzył każdą z nich oddzielnym poruszycielem, mianowicie
duchową, niematerialną istotą, tzw. inteligencją. Inteligencje te mają zdolność
poznawania i kochania pierwszego poruszyciela, Boga, i poprzez akt swej
miłości wprowadzają w ruch sferę, z którą są powiązane. Przyczyny, dla
których inteligencje przejawiają swą miłość do Boga właśnie poprzez ten
10 „D istinąu o aeternitatem m oventis ab aeternitate motus: illa, quae est m oventis, est
a se tota simul. Aeternitas vero temporis est a m otore aeterno, cuius nil est actu praeter
unum N U N C continuo labens: ita ut tempus sit N U N C procedens a m ovente aeterno. semper
labens. quod propterea non potest esse ab aeterno. M oventis vero aeternitas est N U N C a nullo
procedens. nunquam labens. Miror Aristotelem confundere aeternitates has. nec internoscere
infinitam distantiam unius ab altera. Quantum interest esse a se et esse ab alio? Quantum
interest esse incom m utabiliter totum simul et esse semper labens? Et tamen aeternitatem
temporis Aristoteles facit aequalem aeternitati primi m oventis” ibidem II. rozdz. 12. s. 133).
11 Ibidem 1, rozdz. 30, s. 78; Arystoteles M etuph, XII, 8 1074a.
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wieczny, obrotowy ruch, jaki nadają sferom niebieskim, nie są u Arystotele
sa — stwierdza Magni — w pełni wyjaśnione. Pewne jest, że za pośrednictwem
obrotowego ruchu sfer z gwiazdami i słońcem oddziaływują też inteligencje
na obszar podksiężycowy i wywołują na nim wieczny cykl powstawania
i ginięcia. Wydaje się (chociaż sam Arystoteles, jak podkreśla Magni, wyraźnie
tego nie mówi), że inteligencje chcą się w ten sposób upodobnić do
przedmiotu swej miłości i że eksplikują w materii obszaru sublunarnego to,
co poznają eminenter w Bogu, ucieleśnieniu dobra. Jeśli, jak widzieliśmy,
materia i forma są przyczynami wewnętrznymi ruchu ciał ziemskich, to
dochodzimy teraz do uchwycenia jego przyczyn zewnętrznych. Przyczyną
sprawczą ruchu na obszarze ziemskim są inteligencje wraz ze swymi sferami,
przyczyną celową jest Bóg.
Na zakończenie swej prezentacji filozofii Arystotelesa przedstawia Magni
czytelnikowi pewne ogólne spojrzenie na rezultat, na który składają się jego
liczne, cząstkowe analizy tekstów Arystotelesa. Pisze więc tak:
„Byłoby to dla ciebie, mój Teofilu, pomocne, gdybyś mógł przyjrzeć się
uważnie, niejako z góry, jednym spojrzeniem umysłu, całej doktrynie Arysto
telesa, by w ten sposób ocenić pogląd Arystotelesa na symetrię istniejącą
pomiędzy poszczególnymi częściami tego świata, jak również ich zgodności
z nienaruszalnym stanem całej natury. Podobnie bowiem jak nikt nie potrafi
dostrzec dokładnie oczyma całej długości, szerokości, kształtu jakiegoś miasta,
jeśli nie spojrzy na nie z jakiegoś wzniesienia, w ten sposób bowiem jednym
rzutem oka widzi lepiej, niż gdyby przez dłuższy czas przebiegał wszystkie
uliczki i place tegoż miasta, tak również ten, kto oddzielnie analizuje
poszczególne człony filozofii Arystotelesowskiej, nie jest w stanie zrozumieć
w sposób dostatecznie pełny poglądu tego filozofa na całość natury, podczas
gdy w sposób łatwy osiąga to ten, kto jednym wejrzeniem myśli obejmuje
całą jego filozofię; aczkolwiek jasne wypowiedzenie tego słowami nie jest
możliwe tak, jak łatwe jest zrozumienie tego myślą.
Zgodnie więć z poglądem Arystotelesa jest jeden Bóg istniejący od wieków,
niezmienny i nie podlegający ruchowi, trwający na wieki: akt całkowicie
wolny od wszelkiej materii i czysty, to znaczy nie posiadający żadnej
możności biernej, a w wyniku tego rozumny, z tym że w nim zdolność
poznawcza i przedmiot poznawalny są identyczne, jako że poznaje on samego
siebie w sposób nie dopuszczający zmiany; jest więc Bóg czymś wiecznotrwa- .
łym, najlepszym, żyjącym, czymś, do czego istoty należy życie i trwanie ciągle
i wieczne.
O
Bogu tym twierdzi Arystoteles, że jest on pierwszym bytem, pierwszym
przedmiotem poznawalnym, pierwszym dobrem, ale nie jest przyczyną sprawczą
żadnej rzeczy, jako że każda przyczyna sprawcza działa z racji na cel,
któremu z konieczności jest podporządkowana, lecz jest on celem bezpośrednim
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innych 47 wiecznych, niezmiennych i wolnych od wszelkiej materii inteli
gencji.
Bóg, powtarzam, jest ostatecznym celem tych inteligencji nie z tej racji,
że albo je stworzył, albo też że w jakiś sposób oddziaływuje na nie, ale
jedynie w tym znaczeniu, że sam z siebie jest pierwszym przedmiotem pozna
walnym i najwyższym dobrem, w wyniku czego wszystkie te 47 inteligencji.'
nie od czasu do czasu, ale wiecznie i niezmiennie, poznają go i w najwyższym
stopniu kochają; posiadają one ponadto nieskończoną możność poruszania.
Każda z nich wprawiona w ruch przez Boga w taki sposób, w jaki ten. kto
kocha, poruszany jest przez przedmiot jego miłości, od wieków i na wieki
wprawia w ruch okrężny po orbicie to ciało niebieskie, nad którym panuje,
właśnie jako czynnik wprawiający w ruch.
Natom iast ciała niebieskie, aczkolwiek poruszane przez inteligencje, ani nie
są przez nie zrodzone, ani stworzone, ani też ze swej natury nie mogą
być biernym przedmiotem ich działania, poza tym jednym, że sa poruszane
przez nie po orbicie: istnieją one bowiem od wieków i trwać będą na wieki,
podobnie jak sam Bóg oraz inteligencje niższe; są one jedynie poruszane
przez inteligencje w sposób lokalny po orbicie, podobnie jak same inteli
gencje wprawione śą w ruch przez Boga. jako przez kochany przedmiot ich
miłości.
Sfery niebieskie, które według Arystotelesa tak się mają do sfery ziemskiej
jak koło do punktu, obracają się wiecznie wokół czterech elementów, które
w każdej ich poszczególnej części wiecznie podlegają rodzeniu i rozkładaniu,
z tym jednak, że wspólna im wszystkim materia również jest -wieczna,
a więc niezradzalna i niezniszczalna; jest wieczna, powtarzam, jako że sta
nowi podłoże dla działalności czynnego nieba oraz formy, która je aktualizuje.
Tak więc wszystkim ciałom niebieskim, działającym i będącym przyczynami
sprawczymi, podporządkowana jest, zawarta w pustej przestrzeni księżycowej,
materia pierwsza, która przez rozkład traci formy i z której przez rodzenie
wyłaniają się formy inne; z tej racji wieczny rozkład dopełniany jest wiecznym
rodzeniem, a w ten sposób cała natura trwa w swym istnieniu i nie może być
unicestwiona, jako że przyczyna celowa jest bezwględnie niezmienna: inteli
gencje niższe, sfery niebieskie i materia pierwsza są niezradzalne i nie
zniszczalne; reasumując: Bóg jako cel porusza z koniecznością inteligencje
i niebiosa, a cała natura, w sposób określony wyżej, dąży do swych
celów” i-.
12
..Porró... quod m ovens coeium ... moveat in ordine ad efficiendam aeternam generationem. non probal. sed sic explicatur. non tamen ab Aristm ele. Quod illac subsiantiae
separatae, dum volunt sese in causando assimilare am ato, primo intelligibili ac sum m o bono,
explicant in materia id, quod eminenter intelligunt in sum m o b on o” ( Opus I, rozdz. 31,
s. 82).
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Przy tym wszystkim jednak Bóg. jak już powiedziano, w żadnym przy
padku nie wpływa aktywnie na podlegające mu natury. Ale i inteligen
cje; poruszyciele niebios, również nie wywierają czynnego wpływu na cia
ła niebieskie poza jedynym przypadkiem ruchu obrotowego, w wyniku
którego to ruchu wszystkie gwiazdy, w których zawiera się główna moc
czynna wywierająca wpływ na świat elementarny, zmieniają swe położenie
i przebiegają poszczególne części ziemi i innych elementów, a w konsekwencji,
z chwilą gdy przybywają do jednej części, opuszczają drugą; i stąd w tym
świecie elementarnym zachodzi tak wielka zmienność rzeczy.
N ie ulega wątpliwości, że jest to osobliwa i zdumiewająca wizja świa- •
ta. Jeden Bóg. czterdzieści siedem wolnych od wszelkiej materii inteligen
cji; tyleż sfer niebieskich z doczepionymi do nich gwiazdami. Jedna ma
teria pierwsza zawarta w pustej przestrzeni księżycowej, a wszystko to.
powtarzam, zgodnie z poglądem Arystotelesa, nie zrodzone, niezniszczalne
ani też w żaden inny sposób nie powołane do istnienia, ale odwieczne
i trwające na wieki; wszystko to, gdy chodzi o ich substancję, od nikogo
nie zależy, aczkolwiek jeśli chodzi o ruch; zależy od Boga, jako od nie
ruchomego poruszyciela; i z tego to właśnie powodu, a nie z jakiejkolwiek
innej racji, Arystoteles chce przyporządkować całą naturę Bogu, jako ostateczne
mu celowi całego wszechświata.
W nie mniejszym stopniu zdumiewać się powinieneś, Teofilu, nad losem
tych ciał naturalnych, które powstają na drodze rodzenia i są zniszczalne.
I tak na przykład, ja i ty mieliśmy początek istnienia i mieć będziemy
koniec istnienia, jednak nie będzie miała końca cała natura ludzka; oznacza
to. że na ziemi zawsze istnieć będti ludzie sukcesywnie rodzeni. A dotyczy to
także wszystkich podksiężycowych ciał naturalnych. Jeślibyś pytał, czy będą
kiedyś ostatni np. z ludzi czy lwów, to Arystoteles sądzi, że nigdy takich
nie będzie. Ale jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że według niego
nigdy nie istniał pierwszy z ludzi. lwów. koni czy innych tego rodzaju
ciał naturalnych, powstających na drodze rodzenia i ulegających rozkładowi.
Gdybyś zapytał, czy jajo było pierwsze od kury, to pytanie to wcale nie
jest niezrozumiałe w tej filozofii, ale należy na nie odpowiedzieć, że ani nie
istniało pierwsze jajo, ani też pierwsza kura.
Widzisz więc jasno, że zgodnie z tą filozofią, Bóg nie sprawuje żadnej
opieki opatrznościowej nad całokształtem natury, jako że nic nie powołał do
istnienia, chyba że opatrznościową opieką nazwiesz sam fakt, iż Bóg sam
z siebie jest bytem poznawalnym i godnym miłości, albowiem przez samo to,
że jest poznawalny i kochany, niczego jeszcze nie tworzy. A jeśli jest on pozna
walny i kochany przez inteligencje wolne od materii, to przecież Bóg nie
udzielił im tej natury, na mocy której zdolne są one do tego, by poznawać
i kochać.
'

14

Stanislav Sousedik

Również i owe inteligencje nie sprawują żadnej opatrznościowej opieki
nad ciałami naturalnymi poza tym, że wprawiają je w ruch obrotowy po
orbicie. A wreszcie i same ciała niebieskie niczego nie udzielają światu
elementarnemu z wyjątkiem tego, że poruszając się p o orbicie świecą, czyli
oświecają na przemian poszczególne części świata elementarnego.
By zaś jeszcze dokładniej poznać pogląd Arystotelesa, pomyśl, jaką by była
cała natura, gdyby zależała ona od Boga nie tylko jako od celu, ale także
jako od Stwórcy. Taki, Stwórca musiałby mieć uprzednio wieczną, ideę,
zgodnie z którą jest ona stworzona, znałby nie tylko każdy indywidualny
byt, ale również najbardziej uporządkowaną opatrznościową opieką kiero
wałby każdą poszczególną rzeczą do jej celu. I, na co winieneś zwrócić
największą uwagę, ten stworzony świat byłby niejako jednym skutkiem zależnym
od stwórcy, który to stwórca posiadałby go w sobie uprzednio, w sposób
najdoskonalszy i niezmienny, zanim jeszcze przystąpiłby do dzieła stwarzania.
A przeciwnie. Jeśli spojrzysz na świat, jaki przyjmuje w swej filozofii
Arystoteles, to nie jest on zależny od Boga, jako od stwórcy, ale sam ten świat
jest jednym bytem składającym się, jako z części istotnych, z jednej, pierwszej
inteligencji i z czteredziestu siedmiu inteligencji drugorzędnych, z tyluż sfer
niebieskich, jak również z materii pierwszej, które to części w niczym nie
zależą od siebie nawzajem, ale każda z nich odrębnie istnieje samoistnie
w wyniku konieczności swej własnej wiecznej i niezmiennej natury, aczkol
wiek nie w równej mierze przyczyniają się one w sposób istotny do inte
gracji świata.
M ożesz zapytać: Czymże właściwie jest świat składający się z takich
istotnych części? Jeżeli przyjmuję doktrynę Arystotelesa, to pojmuję jego
naturę nie inaczej, jak w ten sposób, iż polega ona na takiej strukturze
części, która nastawiona jest na wieczne rodzenie ciał podksiężycowych, po
dobnie jak na przykład układ części zegara nastawiony jest na wskazywanie
i wybijanie godzin. A więc, jak powiedziano, przyczyną celową jest Bóg.
Przyczyną sprawczą są inteligencje i ciała niebieskie. Przyczyną materialną
jest materia pierwsza znajdująca się w próżni księżycowej. Przyczyną formal
ną nie jest dusza świata, ale układ części dostosowany do zamierzonego
celu. Skutkiem tak zintegrowanego świata jest owo wieczne rodzenie, o któ
rym była mowa wyżej.
I chociaż wydaje się, że w naturze tego świata, która sama z siebie
jest wieczna i niezniszczalna, tkwi coś boskiego, to iednak. aczkolwiek —
według Arystotelesa — wśród jego części składowych Bóg zajmuje pierwsze
miejsce, sam ten świat, zintegrowany tak, jak powiedziano wyżej, wydaje się
być czymś bardziej boskim niż Bóg rozpatrywany odrębnie, jeśli trzymać się
będziemy jego zasad i wyprowadzonych z nich wniosków. I nie brak tych,
którzy uważali, że tak właśnie sądził Seneka. 'Czymże jest — pytał on we
Wstępie do swych Rozpraw naturalnych — czymże jest Bóg?’ F odpowiadał:
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‘Jest tym wszystkim, co widzisz, i tym, czego nie widzisz’. Taki oto, Teofilu,
jest obraz tego świata, jeśli patrzysz nań okiem Arystotelesowym”

3. K R Y T Y K A FILOZOFII A R Y STO TELESA

Zarzuty M agniego wobec filozofii Arystotelesa są dwojakiego rodzaju.
Przede wszystkim są to uwagi o charakterze teologicznym, dowodzące, że
filozofia Arystotelesa sprzeciwia się chrześcijańskiej wizji świata. Następnie
przytacza Magni zarzuty o charakterze czysto filozoficznym, wskazując na
nieścisłości bądź też sprzeczności w nauce Arystotelesa.
Przyjrzyjmy się najpierw uwagom o zabarwieniu teologicznym. Wiemy, że
podstawową cechą poglądu chrześcijańskiego w tradycyjnym pojęciu jest
biegunowość Boga i świata: Boga, który istnieje koniecznie i wiecznie; świata,
który powołany został do istnienia z nicości, poprzez wolny akt stwórczy
Boga, i którego egzystencja jest przeto przypadkowa i czasowa. Dychotomia
Boga i świata, twórcy i stworzonego stanowi jakby ramy, w których porusza
się nieodzownie każda metafizyka przyjmująca objawienie chrześcijańskie za
swą ideę przewodnią. Metafizyka tego typu musi mieć wyostrzony wzrok,
aby uchwycić głęboką różnicę między obydwoma dziedzinami, ale musi też
przy tym umieć odpowiedzieć i na pytanie, jak ta głębia jest pokonywana.
Magni jest w pełni świadom tych podstawowych wymogów, jakie świa
topogląd chrześcijański stawia przed myśleniem filozoficznym, jeśli ma być
ono zgodne z wiarą. Dlatego jego główny zarzut pod adresem Arystotelesa
brzm i:
„Filozofia Arystotelesa nie zna ani Boga, ani świata; chrześcijanin wie,
że Bóg jest stwórcą całego świata; człowiek rozumny wie, że nie zna się
skutku, jeśli nie zna się przyczyny; człowiek znający teksty Arystotelesa wie,
że Arystoteles nie uznaje koncepcji stworzenia. Ty, Teofilu, oceń stąd, jaka jest
właściwie doktryna Arystotelesowska dotycząca Boga i świata. A jeśli okiem
wiary chrześcijańskiej spojrzysz jeszcze na pozostałe twierdzenia Stagiryty,
dostrzeżesz ze zgrozą, jak bardzo jest ona wypaczona!
Fałszem jest. że Bóg nie zna bytów jednostkowych, czyli pojedynczych.
Fałszem jest, że od wieków istnieją liczne byty, a więc jest rzeczą niemożliwą,
by zarówno tych 47 inteligencji, jak i ciała niebieskie, i materia pierwsza
nie były bytami stworzonymi. Fałszem jest, jakoby nie m ogło być więcej
inteligencji, niż istnieje ciał niebieskich. Poza tym, jest rzeczą śmieszną,
a nie tylko fałszem, że inteligencje wolne od wszelkiej materii istnieją
wyłącznie dlatego, by poruszały jakąś sferę niebieską. Fałszem jest, że Bóg
jest przyczyną konieczną i nie-wolną, aczkolwiek — zgodnie z filozofią
13 Ibidem, rozdz. 34, s. 89 nn.
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Arystotelesa — Bóg nie jest ani przyczyną naturalną, ani wolną, gdyż w ogóle
nic nie powołuje do istnienia, a jedynie wprawia w ruch jako cel. Fałszem
jest i czymś niegodnym twierdzenie, że Bóg nie inaczej opiekuje się
opatrznościowo światem, jak tylko że stanowi jego cel, będąc istotą po
znawalną i wzbudzającą miłość. Fałszem jest, że aniołowie nie wywierają
żadnego innego czynnego wpływu na świat, jak tylko ten. że poruszają
kołowo sfery niebieskie. Fałszem jest. że ruch i czas z koniecznością istnieją
odwiecznie, albo że nie istniał pierwszy z ludzi,, albo jakieś pierwsze ciało
z tych, które rodzą się i rozpadają, jak również że nie istniał pierwszy
kołowy bieg nieba, pierwszy dzień czy rok. Fałszem jest, że wieczne
rodzenie jest najwyższym skutkiem, do jakiego dąży Bóg. A wreszcie czymś
najbardziej fałszywym i niegodnym jest twierdzenie, że dusza rozumna jest
śmiertelna, jeśli oczywiście Arystoteles tak sądził, jak to wydaje się wynikać
z kontekstu jego argumentacji przeciwstawiającej się Pitagorejskiej wędrówce
dusz; skoro bowiem, według niego, jest rzeczą niemożliwą, by aktualnie
istniała liczba nieskończona, to jeśli dusze mogą być oddzielone od ciał,
a nie przechodziły w ramach wędrówki dusz do innych ciał, to z ko
nieczności należy uznać, że albo świat nie istnieje od wieków, albo że nie
istnieje nieskończona liczba dusz rozumnych aktualnie istniejących.
Oto są właśnie, Teofilu, główne , tezy filozofii Arystotelesa, które wiara
chrześcijańska potępia, a są to bez wątpienia tezy doniosłe i zasadnicze,
z których niejedne nie tylko są fałszywe, lecz również śmieszne, i ponadto
niszczą w naszym umyśle wszelką podstawę religijną. K tóż bowiem oddawał
by cześć Bogu, o którym by sądził, że nie wywiera żadnego czynnego wpływu
na świat i nawet w ogóle nie wie, czy my na tym świecie istniejemy? K to
wstrzymywałby się od występków lub pobudzałby się do cnoty, gdyby był
przeświadczony o tym, że nie tylko nie czeka nań żadna kara ani
nagroda, ale ponadto byłby przekonany, że posiada duszę przemijającą
i śmiertelną?” 14
Tyle Magni na temat filozofii Arystotelesa z teologicznego punktu widze
nia. Jego opozycyjne stanowisko wywołuje jednak pytanie: Jeśli filozofia Ary
stotelesa pozostaje rzeczywiście w tak ostrej sprzeczności z nauką wiary, to
jak wyjaśnić wielki prestiż, jakim cieszy się Arystoteles między chrześcijański
mi teologami? Jak wytłumaczyć, że u wielkich nauczycieli Kościoła, zwłaszcza
u Tomasza z Akwinu, samo słowo „ filo zo f’ oznacza Arystotelesa?
Magni wskazuje przede wszystkim na to, że autorytet, jakim cieszy się
Arystoteles w świecie chrześcijańskim, ma stosunkowo niedługi rodowód i że
jego początków można szukać dopiero po drugiej połowie XII w. Symbioza
arystotelizmu z nauką K ościoła stanowi więc w _ historii chrześcijaństwa
tylko epizod. Szerzenie się filozofii Arystotelesa na Zachodzie m iało ponoć
14 Ibidem, II, rozdz. 1, s. 108, 109.
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ten fatalny skutek, że niektórzy filozofowie, pod wpływem komentatorów,
takich jak Awerroes czy Aleksander z Afrodyzji, przyjęli poglądy, które
się w oczywisty sposób sprzeciwiały nauce wiary. W związku z tym Magm
przypomina, że z tego powodu musiały przeciwko studiom Arystotelesa
wystąpić instytucje kościelne (konkretne dane, które przytacza, nie są ścisłe).
W niebezpiecznej sytuacji, jaka się wytworzyła, pojawia się na arenie Tomasz
z Akwinu *5.
Jak dotąd, komentarze M agniego pokrywały się z grubsza z tym obrazem
recepcji Arystotelesa na Zachodzie, jaki prezentuje nowoczesna historiografia.
Jednakże portret Tomasza, skreślony następnie przez kapucyna, jest niezwykły.
Tomasz z Akwinu był, według M agniego, myślicielem, który lojalnie respekto
wał stanowisko urzędu nauczycielskiego Kościoła i dlatego krytykował Arysto
telesa — naturalnie bardzo życzliwie — w tych punktach, w których jego nauka
wyraźnie sprzeciwiała się wierzeł Resztę filozofii Arystotelesa próbował jednak
pogodzić z wiarą. Godna podziwu jest wirtuozeria, z jaką udało mu się
wyłożyć Arystotelesa w duchu będącym do przyjęcia przez chrześcijan.
Postępowanie Tomasza, jak podkreśla Magni, było właściwe w czasach tak
bardzo olśnionych nauką Arystotelesa. Teraz jednak, jak twierdzi, czasy się
zmieniły. O ile kiedyś teolog, tak jak Tomasz z Akwinu, musiał się, chcąc
nie chcąc, zajmować Arystotelesem, aby nie być uważanym za ignoranta,
dzisiejsi teologowie z tego samego powodu muszą się Arystotelesa wyrzec.
Magni nadmienia, że prestiż Arystotelesa we współczesnej teologii opiera się
właściwie na jakimś nieporozumieniu. Arystoteles przeniknął bowiem, jak
twierdzi, do teologii Tomasza jako jej przeciwnik. Teologowie, którzy się tam
z nim spotykają, z biegiem czasu- zaczęli go błędnie uważać za sprzymie
rzeńca.
Dotychczas zajmowaliśmy się krytyką Arystotelesa wychodzącą z pozycji
teologicznych. Popatrzmy teraz, co Magni zarzuca greckiemu myślicielowi
z pozycji filozoficznych. Ograniczymy się naturalnie znowu jedynie do głównych
myśli.
Według Magniego, Arystoteles zbłądził w tym, że nie uchwycił ontologicznej
różnicy pomiędzy Bogiem a światem i pomniejszył Boga do poziomu jednej
z substancji tego świata. Jego rozważania o Bogu obracają się na płaszczyźnie
filozofii naturalnej i nie uwzględniają metafizycznego aspektu problemu. N a
takiej płaszczyźnie nie można jednak nabrać o Bogu należytego wyobrażenia.
Arystoteles nie dowiódł nawet w rzeczywistości jedyności swego pierwszego
poruszyciela 16.
Gdzie leży źródło błędów Arystotelesa? Według M agniego, są nim jego
potiora principia. Pierwsze potius principium Arystotelesa tworzy wizja świata
15 Ibidem, rozdz. 2, s. 109 nn.
16 Ibidem, rozdz. 15, s. 136.
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a z których należy się wydobyć. Gdy odczuwamy, gdy wyobrażamy sobie,
gdy myślimy, zataczamy wokół siebie kręgi, z których wyjść możemy tylko
przez sam ich środek, to znaczy gdy zwróceni na zewnątrz, wejdziemy
w siebie tą samą drogą, którą wyszliśmy. Tam w środku ukrywa się prawda,
której poszukujemy. Jest wprawdzie rzeczą konieczną, by wyjść 1* poza siebie,
nie po to jednak, byśmy tam pozostawali na stałe, ale byśmy powrócili do
siebie. Powiedziane to zostało w sposób obrazowy, ale to wystarczy19.
Sens krytyki Magniego jest jasny: błąd Arystotelesa polega na tym, że
czas, który analizował, był zawsze tylko czasem naszego zewnętrznego,
postrzegalnego zmysłami środowiska. N a płaszczyźnie bowiem świata ze
wnętrznego rzeczywiście obowiązuje na swój sposób to. co Arystoteles sobie
wyobraża; że mianowicie do każdego ‘teraz’ {nunc) musi przylegać z obu
stron znów jakieś teraz, raz przeszłe, raz przyszłe. Z ograniczoności, jaka
cechuje to częściowe spojrzenie, może nas, według M agniego, wyprowadzić
jedynie powrót do samych siebie. Magni nie mówi w przytoczonym frag
mencie, w jaki sposób ten powrót ma się urzeczywistnić: czy poprzez
refleksję, czy też jakoś inaczej. Określa jedynie, o czym nas taki powrót
poucza. Pouczenie to zasadza się na tym, że przy powrocie jesteśmy w stanie
wejrzeć w niezmiennie trwające jądro naszej własnej istoty, punktowe ja ,
i zrozumieć je jako warunek możliwości zewnętrznego, światowego czasu.
Oddajmy raz jeszcze w tym ważnym momencie głos samemu Magniemu.
W dedykowanym Mersenne’owi dziełku De atheismo Aristotelis formułuje
swe stanowisko w następujący sposób : „Myślący duch mierzy ruch sekcesywny
cały równocześnie. N ie mógłby go sobie jednak uświadamiać, gdyby sam
duch nie był niezmiennym, ponad ruch wyniesionym punktem. Ja pamiętam
sześćdziesiąt lat. tak że mój byt jest ‘Trwającym teraz’ (nunc stabile). które
trwa będąc stale tym samym, gdy tymczasem w ruchu sukcesywnym
upływają niezliczone ‘teraz’ (nunc)" 2 0 .
Ja nie jest, według Magniego, ani ruchem (jest bowiem samo w sobie
niezmienne), ani czasem (ponieważ nie można nim ruchu mierzyć), a przecie
w nim rozgrywa się wszelki czas i ruch naszego życia. 7a jest więc
teraźniejszością, nunc, które nie jest jednak rozwinięciem się serii poprzednich
nunc ani punktem wyjścia dla niezmierzonego szeregu kolejnych nunc.
Jeśli tak rzeczywiście jest, to wtedy ogląd własnego ja nastręcza nam
jedyną możliwość uchwycenia sposobu istnienia, nie związanego prawami
19 Ibidem, rozdz. 22, s. 151 i n.
20 „M ensurans est animus cogitantis motum successivum totum simul, quem nequiret
cogitare. si ipse animus non esset punctum. non stabile, sed labile. Ego memini annorum
sexaginta, ita ut mea immutata essentia sit N U N C STABILE sed semper idem durat, labentibus innumeris nunc on m otu successivo’\ Valerianus M agni, Principia et specimen philosophiae, C oloniae Agrippinae 1652 (Cygan. Opera. n. 140. s. 160). s. 126.
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szeregu czasowego, z którymi stykamy się na świecie. Zetknięcie się z takim
sposobem istnienia umożliwia nam zrozumienie, że nie wolno absolutyzować
praw zewnętrznego szeregu czasowego i że musimy być gotowi do zaakcepto
wania obrazu, w którym ujawni się czas świata zewnętrznego jako coś
wywiedzionego z trwania ontologicznie pierwotniejszego — z wieczności samego
Boga.
Widzimy teraz dobrze, na czym — według M agniego — polegał podsta
wowy błąd Arystotelesa. Gdybyśmy powiedzieli, że kapucyn upatrywał go
w niewłaściwym pojmowaniu przez Arystotelesa czasu, nie byłoby to stwier
dzenie dokładne. Widzieliśmy, że Magni uważał, iż to pojęcie czasu jest do
pewnych granic poprawne. Błąd greckiego myśliciela nie polegał na tym, że
wytworzył sobie takie wyobrażenie czasu, jakie sobie właśnie wytworzył,
ale na tym, że go absolutyzował. Najpoważniejszą przyczyną tej absolutyzacji (i wszystkich dalszych płynących z niej błędów) było -— zdaniem Magnie
go — to, że myślenie Arystotelesa skierowane było wyłącznie na zewnątrz,
na świat.
Stwierdzenie to jest najważniejszym punktem krytyki Magniego. Stąd
otwierają się przed nami dalsze perspektywy. Jeśli bowiem podstawowy
błąd Arystotelesa tkwi w jednostronnym trzymaniu się przedmiotowego
poznania świata, to zaczynamy domyślać się, na czym będzie polegać
sedno filozoficznej reformy Magniego. Myślenie musi, według niego, powrócić
do tego, co przez stulecia hegemonii Arystotelesa nawykło się omijać.
„Prawdziwa filozofia — pisze M agni-— jest do tej pory w ukryciu”21.
„Jeśli chodzi o mnie, zacząłem swoje rozważania nie od ruchu niebios ani
od powstawania i ginięcia czy od ich wieczności, ale od ruchu mego
własnego rozumu i od marzenia mej myśli, która zapragnęła prawdy” 22.
,,Z ukierunkowania na zewnątrz musimy powrócić, i to tą samą drogą, którą
wyszliśmy. W środku ukryta jest prawda, której szukamy” 2^.

4. TŁO H IST O R Y C Z N E K R Y T Y K I M A G N IE G O I JEJ Z N A C Z E N IE

Przy ocenie dokonanej^ przez M agniego interpretacji i krytyki filozofii
Arystotelesa musimy sobie przede wszystkim postawić pytanie, w jakim stopniu
rezultaty analizy kapucyna są zgodne z wynikami nowoczesnych badań nad
Arystotelesem.
Odpowiedź jest stosunkowo łatwa. Widzieliśmy, że główną tendencją krytyki
M agniego było podkreślenie odmienności rozwiązania przez Arystotelesa
2* „Latet vera philosophia” (Opus II, rozdz. 21, s. 145).
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Ibidem, rozdz. 22, s. 148..

23 Ibidem, s. 152.
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problemu stosunku pomiędzy Bogiem a światem od sposobu, w jaki problem
ten pojmują teologia i filozofia chrześcijańska. Różnica ta stała się w minionym
stuleciu (w różnych związkach myślowych) przedmiotem dyskusji pomiędzy
dwoma wybitnymi znawcami dzieła Arystotelesa: F. Brentanem a E. Zellerem24.
Stanowisko, jakie przyjął wtedy Zeller (podkreślający w przeciwieństwie do
Brentana odmienność autentycznego sensu filozofii Arystotelesa od jej później
szych, chrześcijańskich interpretacji), zyskało z czasem uznanie większości
miarodajnych badaczy25. Wyniki osiągnięte przez M agniego możemy więc
z dzisiejszego punktu widzenia uznać za słuszne.
Przed poważniejszym problemem stawia nas pytanie o źródła krytyki
Magniego. Sam kapucyn nie cytuje żadnej literatury, z której by korzystał,
wiele jednak mógł przejąć od renesansowych interpretatorów Arystotelesa.
Znany skądinąd fakt, że Magni nie dysponował zbyt rozległą wiedzą
książkową, skłania nas raczej do przypuszczenia, że jego interpretacja i kry
tyka Arystotelesa była w znacznym stopniu płodem jego własnych rozważań.
Świadczy o tym również to, że obok spostrzeżeń, których pochodzenie
można by udokumentować, rozważania kapucyna o Arystotelesie zawierają
też myśli, będące w jego czasach, o ile wiem, czymś zupełnie nowym. Taką
ideą jest przede wszystkim twierdzenie M agniego, że nieobecność ontologicznej
różnicy pomiędzy Bogiem a światem wypływa u Arystotelesa z jego nie
dostatecznej analizy temporalności. Uwagi M agniego w tym przedmiocie
wykraczają poza ramy potocznych dziś interpretacji filozofii Arystotelesa,
wyraźnie jednak przypominają myśli pojawiające się w pracach przedstawicieli
współczesnej fenomenologii. Ontologiczne wywodzenie Arystotelesowskiej teorii
czasu z jakiejś pierwotnej czasowości (z czasowego charakteru samej egzysten
cji — Dasein) jest uznaną tezą Heideggera 26, natomiast charakterystyka naj
głębszej warstwy naszego własnego ja jako nunc słabile uderzająco przypomina
znane z późnych rozważań Husserla27.
24 Por. E. Zeller, D ie Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung,
II. Teil, 2 A bt., Leipzig 19214, s. 369 i n. Przyczynki Brentany do tego problem u roz
proszone są w szeregu jego dzieł.
25 D . R oss, A ristotle, London, N ew York, repr. 1655 5, s. 183 i n. Por. A . H. Chroust,
D ie ersten 30 Jahre moderner Aristotelesforschung, w: A ristoteles in der neueren Forschung,
s. 95— 133 (przytoczone tu dokładne dane bibliograficzne). J. M aritain skłaniał się najpierw
w stronę stanowiska F. Brentany (por. La Philosophie Bergsonienne, Paris 1930 2, s. 409 i n.).
O dm ienność A rystotelesow skiego widzenia świata od jego interpretacji chrześcijańskich podjął
natom iast — chcąc podkreślić oryginalność m yślicielską Tom asza z A kwinu — E. G ilson (U esprit
de la Philosophie m edievale, P a ris2 1948, s. 63 i n.).
26 Por. M . Heidegger, Sein und Z e it, II. Abschnitt, rozdz. 4 i n., 11 wyd., Tiibingen
1967, s. 334 i n.; tenże, D ie Grundprobleme der Phanomenologie, Frankfurt/M , 1975,
s. 321 i n.
27 Por: K. Held, Lebendige Gegenwart. D ie Frage nach der Seinweise des transzendentalen
Ich bei Edmunt Husserl entwickelt am Leitfaden der Zeitproblem atik, Koln 1963.
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N a koniec pozostawiliśmy najtrudniejsze pytanie: w kogo mianowicie
bezpośrednio mierzy Magni poprzez swą krytykę Arystotelesa? Przede wszyst
kim jasne jest, że motywem jego krytyki nie było z pewnością czysto
historyczne zainteresowanie dawnym greckim myślicielem. Jego krytyka miała
bez wątpienia aktualną wymowę i jej właściwymi adresatami byli zapewne
zwolennicy współczesnej scholastyki. Nowożytna scholastyka nie była bowiem,
jak wiadomo, zjawiskiem jednolitym; przedstawiciele jej poszczególnych kie
runków (tomizmu, skotyzmu, scholastyki jezuickiej) uznawali wprawdzie
Arystotelesa za swój wspólny autorytet28, jednakże różnice w poszczególnych
kierunkach były tak głębokie, że krytyka Magniego nie mogła dotyczyć
wszystkich ich w jednakowym stopniu. Jeśli chcemy zrozumieć, przeciw
której wersji scholastyki występuje Magni, musimy zastanowić się, z którą
z tych wersji stykał się najczęściej w swoich czasach i środowisku.
Musimy tu wspomnieć o stosunkach, jakie w tych czasach panowały na
ziemiach czeskich, gdzie Magni wyrastał i gdzie nadłużej działał. N a
początku XVII w. stary uniwersytet praski był w rękach protestantów.
Po ich klęsce w 1620 r. przejęli go w swe ręce, bez zgody odpowiednich
urzędów kościelnych, jezuci, którzy obsadzili wydziały filozoficzny i teologicz
ny wyłącznie swymi siła m i^ . Daremne były protesty zakonów niejezuickich,
daremne wysiłki arcybiskupa praskiego (którego politykę przez wiele lat
prowadził właśnie Magni), aby sytuację tę zmienić. Ponieważ usamodzielniona
właśnie wtedy czeska prowincja zakonna nie miała wystarczającej ilości
wykwalifikowanych sił do zapewnienia nauczania na uniwersytecie, powołani
zostali do Czech jezuici hiszpańscy, z grona których Rodrigo de Arriaga
(1592— 1667) wyrósł w Pradze na jednego z najznamienitszych przedstawicieli
scholastyki jezuickiej tych czasów w o g ó le30.
Orientacja filozoficzna Arriagi wywodziła się z kręgu poprzedzających
go przedstawicieli filozofii jezuickiej, jak Suarez, Hurtad, komentarze Coimbraceńskie itp., różniła się jednak od swych poprzedników w tym, że z nauk
ich wysnuwał radykalnie nominalistyczne wnioski. To, co ogólne (uniwer
salne), uważał Arriaga jedynie za pomieszane poznanie jednostkowe31. To
nominalistyczne założenie doprowadziło go do zatarcia zasadniczej różnicy
28 Por. J. Czerkawski, A rystotelizm na wydziale sztu k Uniwersytetu K rakow skiego w X V I
i X V II w., w: Nauczanie filo zo fii w Polsce w X V —X V III wieku, pod red. L. Szczuckiego,
W rocław 1978, s. 45 i in.
w Por. K . Siegel, D ie Prager Universitatsunion (1618-^ 1654), „M ittheilungen des Vereins
fur die G eschichte der D eutschen in Bóhm en” , t. 62: 1924, s. 5— 9.
30 Por. S. Sousedik, R odrigo de Arriaga, Prispevek k dejinam śpanelske novoscholastikv
ve stfedni Evrope (artykuł w druku w czasopiśm ie ,Jt*ero-Americana Pragensia” ).
31 R. Arriaga, Cursus philosophicus, Antverpiae 1632, Logica, disp. IV, sect. 1, s. 82b.
K rótką charakterystykę nauki Arriagi o uniwersaliach dał J. Lebacąz, D e 1'identiąue au
multipliąue. Le problem e des universaux reconsidere a la lumiere du bergsonisme et des
philosophies existentialistes, Louvain— Paris 1968, s. 61 i n.
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między poznaniem zmysłowym a rozumowym, czego konsekwencje widoczne
były w podejściu do szeregu szczegółowych problemów filozoficznych.
I tak na przykład odrzucał praski profesor myśli, że możliwe jest rozumowe
udowodnienie nieśmiertelności duszy ludzkiej32. N ie tylko jednak to; jego
wątpliwości budziła też możliwość dowiedzenia istnienia Boga. Z pięciu
tradycyjnych dróg cztery otwarcie odrzucał-^ i był skłonny uznać tylko tę,
która wychodzi z pojęcia przyczyny sprawczej. A le i w tym przypadku
ograniczał zakres dowodu; można "bowiem, według niego, za pomocą
przyćzynowości udowodnić tylko istnienie pierwszej przyczyny, w żadnym
wypadku jednak jej jedyność. Tę można, jak twierdził, udowodnić za pom ocą
nowego dowodu, wychodzącego a posteriori z jedności porządku w świecie 34.
Jest to jednak tylko .konsekwencja innej tezy Arriagi, a mianowicie że
pomiędzy istotą a istnieniem nie ma w stworzonych bytach żadnej różnicy,
nawet różnicy rationis ratiocinatae, którą uznawał jeszcze S u a r e z -35. Zajmując
takie stanowisko, rozszedł się Arriaga z podstawową ideą ontologii, odwo
łującej się do koncepcji partycypacji, i rozterki, które potem przeżywał
w związku z dowodem istnienia Boga, były nieodzowną konsekwencją ta
kiego stanowiska. Bóg nie ma już dla Arriagi statusu czystego bytu (gwa
rantującego mu absolutną transcendencję wobec wszystkiego, co stworzo
ne), ale jest to tylko byt pomiędzy innymi bytami, jest to jedna z sub
stancji świata, chociaż ta najdoskonalsza. Widzimy, jak filozofia Arriagi
oznacza w tym punkcie swego rodzaju powrót do właściwego arystotelizm u 36.
System, który opracował Arriaga, a który w XVII w. rozszerzył się
w różnych częściach Europy, był wewnętrznie niejednolity; z jednej strony,
stawiał sobie za cel stworzenie rozumowych założeń dla wiary, z drugiej —
uniemożliwiał osiągnięcie tego celu z powodu swego nominalistycznego ukie
runkowania i ogólnej koncepcji ontologicznej. Ze względu na wybitną
pozycję, jaką Arriaga zdobył w ramach jezuickiej wersji scholastyki, fakt
ten znany był wykształconym kręgom europejskim i wywoływał w swoim
czasie, z jednej strony, sympatyzujące zainteresowanie (przeciwnicy scholastyki,
32 Arriaga, Cursus, D e anima, disp. III, sect. 2, s. 850 i n.
33 W łaściwie zaprzeczał ich sam odzielnem u charakterowi. Porównaj Arriaga, Disputationes
theologicae, t. 1, Antverpiae 1643, disp. II, s. 27 i n.
34 Arriaga, D isputationes theologicae, t. 1, disp. II, sect. 6, s. 40b— 4 lb.
35 U w agi Arriagi na temat rozróżnienia między istotą a istnieniem analizuje P. D i Vona,
Studi sulla scolastica della controriforma, Firenze 1968, s. 184— 194.
36 Podkreślam „sw ego rodzaju” , ponieważ Arriaga dochodzi d o tych w niosków przyjmując
nom inalistyczny punkt wyjścia, czego przecież nie ma u Arystotelesa. Arriage krytykował
ponadto liczne przyrodnicze nauki Arystotelesa, a nawet przejawiał w 1632 r.' sym patie do
G alileusza. Porównaj S. Sousedik, H eliocentricka nauka v ceskych zemich v 17. stoleti.
Pfispevek k dejinam pfirodnich ved. „Studia Com eniana et H istorica” , t. 8— 9 (IV): 1974,
s. 139— 154.
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na przykład P. Bayle, nie odmawiali praskiemu profesorowi swego uznania)37,
z drugiej zaś (w religijnie zorientowanych kręgach) zaniepokojenie-i oba
wy 38.
Jedną z najbardziej godnych uwagi reakcji na charakter, jaki nadał
Arriaga scholastyce tego okresu, jest krytyka Arystotelesa dokonana przez
Magniego. Aczkolwiek prawdą jest, że kapucyn odrzucał scholastykę we
wszystkich jej postaciach, a nie tylko jej jedną, szczególnie popularną
w jego czasach wersję. Jego wieloletnie konflikty z jezuitami praskimi,
a także wielki rozgłos, jaki osiągnęły nauki Arriagi (na przekór innym
scholastycznym kierunkom), spowodowały, że M agniego krytyka Arystotelesa
wymierzona była oczywiście głównie przeciw kierunkowi reprezentowanemu
przez Arriagę-39. N a ten kierunek wskazuje zresztą i porównanie zarzutów
kapucyna pod adresem Arystotelesa z odpowiednimi naukami Arriagi.
Z ję zy k a czeskiego tłum. J. G oszczyńska
Teksty łacińskie tłum. T. W łodarczyk
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*
Z u sa m m e n fa ssu n g
Vateriano M agni gehórt zu den hervorragendsten und zugleich sehr wenig erforschten
Verfechtern der O ppositioń gegen Aristoteles im XVII Jahrhundert. Der Aufsatz befasst sich
m it der allgemeinen D arstellung des gegen Aristoteles gerichteten Standpunkts M agnis auf
Grund seines systematischen Werks\_Opus philosophicum. Im ersten Teil der Darstellung gehen
ihr einige Bemerkungen uber die von Magni angewańdte. M ethode der Textinterpretation
voraus. Der zweite Teil ist den wichtigsten Thesen des M agni'schen Kom m entars zu Aristoteles
gewidmet. Im dritten Teil wird sein Aristoteleskritik erlautert. Schliesslich wird der historische
Hintergrund und die Bedeutung der Wirkung M agnis dargelegt.

*7 P. Bayle pisze tak o Arriadze: „On trouve, qu’il reussissoit beaucoup mieux a ruiner
ce qu'il nioit, qu'a bien etablir ce qu’il affirm oit; et Ton pretend que par la, il est devenu
le fauteur du Pyrrhonisme. [...] II a quitte sur plusieurs matieres de Physique les opinions
les plus generales de rE co le” (P. Bayle, Dictionnaire historiąue et critique, t. 1, Basie 1741 7,
s. 352— 353),
38 Bayle {op. cit.) przytacza dow ody, że nauka Arriagi wywołała w niektórych kręgach
wrażenie, iż jest dziełem sceptyka.
&
N a ziem iach czeskich przeciwstawiało się Arriadze więcej m yślicieli, zwłaszcza Marcus
Marci i J. Hirnhaim. Por. S. Sousedik, Bóhmische Barock-philosophie, w: Bohemia Sacra. Das
Christentum in Bohmen 973— 1973, Hrsg. F. Seibt, D usseldorf 1974, s. 427— 443.

