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DUSZA LUDZIKA I JEJ NIEŚM IERTELNOŚĆ
W POGLĄDACH JA N A BAZYLEGO BESSARIO NA

N iew iele jest problem ów filozoficznych, które z p ojaw ieniem się
chrześcijaństw a b yły b y z w iek u na w iek w ciąż na now o i rów nie żyw o
dysku tow an e, jak w łaśn ie zagadnienie ludzkiej duszy. U progu n ow ożytności, w p ołow ie w iek u XIV, było ono języczkiem u w agi w szeroko za
krojonym sporze na tem at porównania filozofii Platona z filozofią A ry 
stotelesa oraz odniesienia ich obu do praw d w iary chrześcijańskiej. Trzy
zasadnicze pisma porów naw czo-polem iczne w yznaczają głów ne etapy tych
k o n tr o w e r sjii. D ysputę zainicjow ał n auczyciel Bessariona G em istos
P lethon proneoplatońskim szkicem De differen tiis (1439). Rozognił ją
d aw n y przyjaciel, a potem zagorzały przeciw nik Bessariona Jerzy z Trapezuntu sw oim i Com parationes philosophorum A ristotelis et Platonis
(1455). B yła to ostra in w ek tyw a na Platona i neoplatonizm , ujęta w du
chu skrajnie pojętego arystotelizm u chrześcijańskiego. Apoteoza A rysto
telesa, k tóry w edłu g autora C om parationes głosił n ie tylk o teorię duszy
ludzkiej w p ełni zgodną z praw dam i w iary chrześcijańskiej, ale n aw et
„przeczuł” tajem nicę Trójcy Ś w iętej, w ypaczała gruntow nie m yśl S tag ir y t y 2. W obronie Platona i fałszyw ie zinterpretow anego A rystotelesa
w y stą p ił Bessarion, publikując sw oje In calu m niatorem Platonis (1469).
Rozprawa ta stanow i w n ikliw ą k rytyk ę Comparationes, a zarazem
można ją uznać za credo filozoficzne naszego autora, obejm ujące całość
jego poglądów i w cześn iejszych dyskusji na tem at Platona i A rystotele
sa. D latego w łaśn ie przedm iotem n in iejszego artykułu jest analiza tych
fragm en tów In calum niatorem , które dotyczą zagadnienia duszy ludzkiej.
J e st ono tam om aw iane dwukrotnie: raz, szeroko i dość system atycznie,
ze stanow iska platonizm u (ks. II), i pow tórnie, raczej fragm entarycznie,

1 Przebieg tych kontrowersji tak na terenie Grecji, jak i Italii omawiam
w moim studium: K ardynała Bessariona in terpretacja filozofii Platona i A rysto te
lesa, Lublin 1983 (maszynopis). Niniejszy artykuł jest zm odyfikowanym fragm en
tem wspomnianego studium.
2 Zob. M. Ciszewski, A rysto telizm chrześcijański Jerzego z Trapezuntu, „Studia
M ediewistyczne”, 15: 1974, s. 41—55.
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z pozycji arystotelizm u — w ks. III, gdzie Bessarion ogranicza się tylk o
do w yjaśn ien ia tego, co przeciw nik źle zinterpretow ał 3.
Jan B azyli B essarion (1403— 1472), grecki m etropolita N icei i kardy
nał rzym skiego K ościoła, ze szkoły P lethona w M istrze w yn iósł dobrą
znajom ość starożytnej filozofii i um iejętn ość posługiw ania się krytyczną,
historyczno-filozoficzną m etodą. S w oją głęboką w iedzą teologiczną im 
ponow ał w czasie obrad soboru florenckiego, w aln ie przyczyniając się
do zaw arcia unii m ięd zy kościołam i greckim i łacińskim (1439) 4. W R zy
m ie zgrom adził w okół siebie uczonych hum anistów , tworząc w sw oim
dom u rodzaj Akadem ii. Mając do dyspozycji n ajw ięk szy w ów czas w Ita
lii zbiór greckich i łacińskich kodeksów, w tym w łaśn ie gronie inspirow ał
now y, h istoryczno-filologiczny sposób k rytyczn ego opracow yw ania tek 
stów filozoficznych, które zam ierzał uprzystępnić w spółczesnym w for
m ie popraw nie dokonyw anych p rzek ła d ó w 3. To w kręgu przyjaciół
i w spółpracow ników Bessariona k rystalizow ały się pierw sze na Zacho
dzie trudne początki n ow ożytnego arystotelizm u, który w w ielu k w e 
stiach m usiał poddać w eryfik acji w cześn iejsze interpretacje filozofii S tagiryty, takie jak tom izm , aw errroizm czy aleksandryzm . -W w yn ik u tej
w eryfik acji Bessarion doszedł do przekonania, że filozoficzn y fundam ent
m y śli chrześcijańskiej, jakim b ył dotychczas arystotelizm , n ależy uzupeł
nić platonizm em , gdyż jest on bliższy w ierze i lepiej m ógłby jej bronić
na płaszczyźnie rozumu. O ile w ięc neoplatonizm P lethona b ył w rogi tak
arystotelizm ow i, jak i w szelkiej religii objaw ionej, to Bessarion propo
now ał platonizm , k tóry b yłb y konkordystyczny w stosunku do arystote
lizm u i ireniczny w odniesieniu do praw d w iary chrześcijańskiej. B yła
to w ięc nowa, jego w łasna w ersja platonizm u, jaką próbował zaszczepić
łacińskiej społeczności, dla której filozofia Platona była w ów czas „ziem ią
nieznaną”. Pam iętając o p ow yższych u w agach łatw iej będzie śledzić
m eandry m y śli Besariona i obiektyw nie je ocenić.

1. ISTNIENIE DUSZY LUDZKIEJ

C elem Bessariona n ie jest „uchrześcijanienie” P latona w taki spo
sób, jak A rystotelesa „uchrześcijanił” Jerzy z Trapezuntu, lecz jedyn ie
*
Przedmiotem analiz w niniejszej rozprawie jest tekst: Bessarionis „In calum 
niatorem P latonis’’ libri IV. T extum G raecum addita vetere versione Latina, ed.
V Mohler, w: L. Mohler, Kardinal Bessarion ais Theologe, Hum anist und Staatsm an,
t. 2, Paderborn 1927 (dalej: Bess.).
4 E. Candal, Bessarion Nicaenus in Concilio Florentino, „Orientalia Christiana
Periodica”, 6, s. 417—466.
5 Zob. M iscellanea Marciana di studi Bessarionei (a coronam ento del V Centenario della donazione nicena), Padw a 1976. („Medioevo e umanesimo”, 24).
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zbadanie, czy opinie Platona dotyczące ludzkiej duszy bardziej odpowia
dają religii chrześcijańskiej niż opinie Arystotelesa 6.
Istnienie duszy ludzkiej da się, według kardynała, wystarczająco uza
sadnić platońskim argumentem z ruchu. Na podstawie X księgi Pra w
Platona Bessarion wyróżnia cztery rodzaje bytów: pierw szy rodzaj to
taki, który sam się porusza i doznaje ruchu od przyczyn wcześniejszych;
drugi to taki, który inne porusza i przez inne jest poruszany; trzeci po
rusza się sam z siebie, wywołując ze swojej natury ruch dla siebie i prze
kazując ruch innemu; czwarty, ostatni z tych wszystkich, które uczest
niczą w ruchu czynnym lub biernym, jest nieporuszalny. „Platon sądzi,
że wszystko, co jest poruszane przez coś innego, zależy od tego, co się
porusza samo z siebie, to zaś od tego, co jest nieporuszalne” 7.
Ta hierarchia bytów ze względu na ruch i.ostatnie stwierdzenie Bes
sariona wskazuje, że zinterpretował on Platona po neoplatońsku. A r y 
stoteles, jego zdaniem, posłużył się tym samym, choć nieco zm odyfiko
wanym argumentem z ruchu dla stwierdzenia istnienia duszy i Boga,
którego w V III księdze Fizyki nazywa prim u m m oven s im m ovibile, umy
słem lub duchem. W prawdzie filozof nie przyjął żadnego ruchu bierne
go w substancjach niecielesnych, ale i Platon tego nie uczynił. Jeżeli za
chodzi w tym punkcie jakaś różnica pomiędzy Arystotelesem i Platonem,
to da się ona, zdaniem Bessariona sprowadzić do różnicy terminów. To,
co Arystoteles zwał działaniem (np. velle, intelligere), Platon nazywał
ruchem, gdyż „każdy ruch jest działaniem, lecz nie każde działanie jest
ruchem” . Można ponadto zauważyć, że zarówno Arystoteles, jak i P la
ton używali określenia „ruch” w sensie m inus proprie; tak np. Stagiryta
mówił, że umysł lub inteligencja są poruszane lub doznają poruszenia,
i wyjaśniał, że mówi o tym w sensie minus proprie, gdyż zmysł i umysł
nie podlegają ruchowi lub jest to ruch czy zmiana innego ro d zaju 8.
W edług Platona, istnieje przede wszystkim to, co samo siebie poru
sza i stanowi początek ruchu. Jest to najlepsza i najstarsza zasada wszel
kiej zmiany. Na drugim miejscu dopiero jest to, co mając ruch od cze
goś innego, porusza coś następnego. To; co dzięki sobie samemu udziela
ruchu, żyje, a ży je to, co ma duszę. Stąd pochodzi określenie duszy jako
substancji poruszającej samą siebie: Q uod se ipsum m o vere potest, id
animam esse 9. Bessarion nie przeczy, że duszą jest również formą, czyli
aktem ciała, ale to określenie nie jest wspólne jakiejkolwiek duszy.
6 Bess., s. 141.
7 Ib id e m ; por. Platon, L e g es X 893b— 897d. Wszystkie przekłady, jeśli nie jest
zaznaczone inaczej, pochodzą od autora tej pracy.
8 Bess., s. 145.
9 Ib id e m , s. 143.
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I1 dlatego proponuje on pozostać przy platońskim określeniu duszy jako
tego, co jest źródłem ruchu. Jest to bowiem najogólniejsza racja duszy
wyprowadzona z definicji je j istoty.
Z powyższego zaś wynika, że dusza jest pierwszą rodzicielką i pierw 
szym poruszycielem wszystkich bytów, które są, b yły i będą. Ona jest
źródłem wszelkiego ruchu i zmiany zachodzącej w bytach. Jest zasadą
wcześniejszą od jakiegokolwiek ciała. Ciała są naturą wtórną, późniejszą
od duszy, wszystkie są poruszane (i poruszają), ale same niczego nie
sprawiają. Wszelka moc sprawiania i poruszania pochodzi od istoty niecielesnej. Owe niecielesne istoty Bessarion dzieli po neoplatońsku. Jedne
z nich różnicują się wraz z ciałami na jakości i form y materialne, które
są poruszane i coś poruszają, inne zaś są oddzielone od bytów natural
nych i wolne od podziału, jakiemu podlegają ciała. Są to dusze, czyli sub
stancje, które poruszają się same przez się, istnieją w sobie, są pozba
wione wszelkiej cielesności (concretio), stanowią pierwszą zasadę (prim a
ratio) wszelkiego poruszenia w ciałach, dzięki czemu owe ciała daleko
przewyższają. Same w sobie zaś stanowiąc substancję niepodzielną są
jako starsze (antiąuiores) od ciał bliższe temu, co boskie.
O ile stwierdzenie istnienia ludzkiej duszy w poglądach Platona
i Arystotelesa nie stanowiło dla Bessariona poważniejszego problemu, to
sprawa zaczyna się bardziej komplikować przy wyjaśnianiu jej pocho
dzenia i nieśmiertelności. B yły to zagadnienia, za których ujęcie Plethon
w sposób szczególny krytykow ał Arystotelesa ** Bessarion zaś w swoim
liście do Plethona z roku 1447 stawiał pytanie o właściwą rację i genezę
ludzkiej duszy 11.

2. POCHODZENIE, NIEŚMIERTELNOŚĆ I PREEGZYSTENCJA
LU D ZKIEJ DUSZY

Ponieważ wszystkie trzy wymienione problem y są ściśle ze sobą po
wiązane, om ówim y je tutaj łącznie. Bessarion przedstawia kilka argu
mentów Platona za nieśmiertelnością duszy ludzkiej. Pierwszeństwo jed
nak przyznaje argumentowi z ruchu, który został przez Platona najpeł
niej przedstawiony w Fajdrosie i w Fedonie.
a)
Dusza, będąc źródłem ruchu per se, jest jego. zasadą i przyczyną.
Jako taka zaś musi być niezrodzona i niezniszczalna, bo nawet według
Arystotelesa to, co niezrodzone, musi być równocześnie niezniszczalne 12.
Analizując platońskiego Fedona Bessarion dostrzega dwojaki problem: czy
10 L. Mohler, op. cit., t. 1, s. 350— 351.
11 Ib id e m , s. 337.
12 Bess., s. 145; por. Platon, P h a e d ru s 245cd.
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dusza wyprzedza ciało oraz czy trwa ona po śmierci ciała. Kardynał
przypomina, że odpowiedź Platona nie jest przeznaczona dla chrześcijan,
którzy na podstawie w iary przyjm ują, że un iversu m ma początek i ko
niec, ale dla pogan, którzy uważali, że świat jest wieczny. Rozwiązanie
Platona, który przyjm ował, że dusza posiadając boską naturę nie zo
stała stworzona w czasie, a więc jest wieczna i trwa po śmierci ciała,
należy uznać za wystarczające. Co więcej, naukę Platona o wędrówce
dusz musi z konieczności przyjąć każdy, kto uważa świat za niezrodzony
i niezniszczalny i nie zakłada żadnego aktu stwórczego, a duszę ludzką
uznaje za nieśmiertelną. D otyczy to także poglądów Arystotelesa, a po
twierdzeniem tego są wnioski, jakie w yprow adzili z jego doktryny A w erroes i Aleksander z A frod yzji. Stanowisko Bessariona jest zatem jasne.
Każdy, kto przyjm uje nieśmiertelność duszy zakładając wieczność świa
ta, musi przyjąć odwieczne pochodzenie duszy i jej preegzystencję.
W trakcie dalszych analiz zobaczymy dokładniej, jak rozumie on te
sprawy.
b) Następny argument przemawiający za nieśmiertelnością duszy jest
wyprowadzony z partycypacji bytu. Otóż istnieją rzeczy, które mogą
uczestniczyć w ideach sobie przeciwnych (np. w idei wielkości i małości)
równocześnie, inne zaś nie mogą, jeżeli mają pozostać sobą. Np. śnieg nie
może być ciepły, a ogień zim ny (jeżeli mają pozostać sobą), gdyż jakości
sobie przeciwne wykluczają się i giną. Dusza, będąc ze swej istoty ży
wa, wnosi życie do ciał, jest więc przeciwieństwem śmierci. Jest zatem
nieśmiertelna i niezniszczalna. Bessarion przedstawia to w form ie sylogizmu. Form y są tak przyporządkowane podmiotowi, że nigdy nie wno
szą do niego niczego sobie przeciwnego, pozostając z konieczności zawsze
takie same. Otóż dusza jest tak przyporządkowana ciału, że wnosi weń
życie, a nie śmierć, która jest życiu przeciwna. Dusza musi więc zawsze
uczestniczyć w życiu, nigdy w śmierci. Wnosząc życie do ciała, które
przedtem było go pozbawione, z natury wyprzedza je. Jest w ięc prze
ciwieństwem śmierci. Zaliczana do form, uczestniczy jako taka w życiu,
bo przecież już sama nazwa „dusza” ( psyche — anima = życie, siła w i
talna) na to wskazuje — nie może więc uczestniczyć w śmierci. Pozba
wiona ciała, pozostaje nadal nieśmiertelna
c) Za nieśmiertelnością duszy przemawia, według Bessariona, także
platońskie rozróżnienie bytów na substancjalne (idealne) i zrodzone (po
chodne). Platon bytom substancjalnym (ideom) przyznał takie własności,
jak boskość, nieśmiertelność, rozumność, niepodzielność, jedność, iden
tyczność oraz niezmienną wieczność i trwanie. O rzeczach zrodzonych
natomiast mówił, że posiadają one własności przeciwne w yżej w ym ienio13 Bess., s. 147— 149.
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nym. Odnosząc ten podział do koncepcji człowieka, uznał następnie, że
dusza jest bardziej podobna bytom idealnym niż cielesnym, gdyż jest
duchowa (invisibilis), rozumna i posiada władzę nad ciałem. Jest więc od
ciała trwalsza i w m niejszym stopniu ulega zmianom. Naśladując te
właśnie przemyślenia Platona Arystoteles, zdaniem Bessariona, sformu
łował w D e anima swoje określenie duszy 14.
d)
Pochodzenie duszy od niezmiennej przyczyny stanowi kolejny
argument na je j nieśmiertelność. Bessarion po neoplatońsku skomentował
tu wypowiedź „stw órcy” z platońskiego Timaiosa: „To, co jest uczynione
przeze mnie, może dorównywać życiu bogów” ls. To, co pochodzi od nie
ruchomej przyczyny, jest niezmienne ze swej natury, to zaś, czego p rzy
czyna jest zmienna, z konieczności jest zmienne. To bowiem, co nie
zmienne, działa nie poprzez ruch, lecz poprzez swoją istotę, tak że tw o
rzy byt sobie podobny, jako jakby towarzyszącą sobie naturę, która nie
może zginąć. A że duszy nie może zniszczyć ani własne, ani obce jej zło
(któremu podlega ciało), musi ona istnieć zawsze. Świadczy o tym frag
ment Rzeczypospolitej, gdzie Platon mówi, że pewne wady (np. iniuria,
ińtem perantia) mogą zdeprawować duszę, ale nie mogą pozbawić
jej
istnienia 16.
Wracając raz jeszcze do Timaiosa, gdzie Platon „szerzej wyjaśnia po
chodzenie duszy ludzkiej i duszy świata od Boga” , Bessarion uznaje
tekst ów za w yjątkow o trudny i dający się zrozumieć jedynie dzięki
„w ied zy i dobroci kom entatorów” 17. I choć nie precyzuje bliżej, jakich
komentatorów ma na uwadze, to jednak wyraźnie nawiązuje do neoplatoników. Przedtem jednak stwierdza, że nie należy mieć Platonowi za złe,
iż uznał on świat za ożyw iony i nazwał go zwierzęciem, bo przecież za
równo Arystoteles, jak i Teofrast, „najznakomitszy jego uczeń” , mńiemali podobnie. Platon, według Bessariona, w yw odził substancje duszy od
Boga, który umieścił duszę jakby w miejscu środkowym pomiędzy inte
lektualnym i i niepodzielnym i substancjami a podzielnymi ciałami. Nie
jest ona najprostsza, gdyż zawiera zróżnicowane władze, nie jest też
zrodzona na wzór rzeczy, które rodzą się i giną w czasie, ale nie jest też
niezrodzona na w zór inteligencji, które są wieczne i zawierają w sobie
całkowicie swoją istotę. Dusza bliższa jest temu, co intelektualne i nie
materialne, niż temu, co cielesne. Jako niezrodzona i niestworzona w cza
sie oraz niezniszczalna w swej substancjalnej naturze, jest w pewien spo
sób wieczna, chociaż działanie swoje spełnia w czasie. Dusza uczestniczy
więc w czasie przez działanie, podczas gdy jej istota pochodzi od przy14 Ib id e m ,
15 Bess., s.
16 Bess., s.
17 B ess., s.

s. 149— 151; por. Aristoteles, D e anim a I I 412a— 414a.
151; por. Platon, T im a eu s 41c.
151— 153; por. Platon, R e sp u b lic a X 609b—61 la.
153; por. Platon, T im a eu s 34b— 35b.
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czyn wspólnych wszystkim inteligencjom, a to, co sprawia, że substancje
intelektualne są wieczne, powoduje, iż również dusza czerpie swoje
trwanie z tego, co Platon w Polityku nazywa adventitia immortalitas 10.
Jak bowiem wszelka natura cielesna jest zrodzona, gdyż nieustannie
się rodzi i nieustannie ze zrodzenia czerpie swą moc nieskończoną, tak
również i dusza jest w pewnym sensie zrodzona, gdyż czerpie nieustan
nie swoje trwanie od tych samych przyczyn, co inteligencje. Jednakże
inteligencje mogą przyjąć w siebie całą nieskończoność bytu, dusza na
tomiast, nieustannie czerpiąc swoje trwanie z nieskończonej mocy, którą
jest wypełnione całe u niversum , swoje działanie spełnia w czasie raz
w ten, to znowu w inny sposób, raz w tym, to znowu w innym ciele.
Bessarion widzi tu analogię z nauką Arystotelesa, według którego
wszystkie ciała i cały wszechświat są poruszane w nieskończoność przez
pierwszą moc, którą poszczególne byty przyjmują, nie wyczerpując jej
jednak, gdyż są w swej naturze skończone i ograniczone, a każdy ruch
przejściowy jest złączony z sobie właściwym czasem. Ujm ując duszę
w tej perspektywie, grecki kardynał uważa ją za zrodzoną (generata
sive generabilis) poza czasem, gdyż ona nieustannie jest, czyli po prostu
trwa.
Nauka Bessariona jest w tym punkcie bardzo niejasna. Rodzą się
bowiem pytania, czy dusza w swojej istocie pochodzi od inteligencji i od
nich czerpie swoje trwanie, na co wskazywałby konsekwentny neoplatonizm, czy też pochodzi ona bezpośrednio od pierwszej przyczyny, jak
to sugerowały wcześniejsze fragm enty In calumniatorem. Z tezy, że in
teligencje i dusza mają jedną przyczynę, wynika bowiem zarówno
pierwsze, jak i drugie rozwiązanie. Nadto zastępowanie neoplatońskich
terminów emanatio i productio przez creatio i generatio powoduje zacie
ranie różnicy pomiędzy konsekwentnym neoplatonizmem i jego wersją
chrześcijańską. Z metodologicznego punktu widzenia jest to poważna nie
konsekwencja, nie w iem y jednak, czy był to świadomy zamiar naszego
autora, czy też przypadkowe zastępowanie jednych term inów drugimi.
Faktem jednak jest, że ta niejasno i skrótowo zarysowana nauka o po
chodzeniu i trwaniu duszy stała się dla Ficina impulsem do sformuło
wania jego swoistej neoplatońskiej interpretacji tego zagadnienia. Nie
chodzi tu tylko o entuzjastyczną wypowiedź Ficina na temat In calum 
niatorem ani też o fakt, że w tym samym roku, w którym ukazało się
pismo Bessariona (1469), Ficino rozpoczął pracę nad Theologia P la to n ica 19; idzie tu o coś jeszcze głębszego, o pewną zależność w poglądach,

18 Bess., s. 153; por. Platon, P o liticu s 270a.
19 M. Ciszewski, K a rd y n a ła B essa rion a „ In ca lu m n ia to re m Pla ton is” — geneza,
cele i adresaci, „Roczniki Filozoficzne” , R. 25:1977, nr 79, s. 107— 108.
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a raczej w poszukiwaniu takiej interpretacji dzieł Platona, która byłaby
najkorzystniejsza z chrześcijańskiego punktu widzenia.
Nie tu miejsce na szersze porównywanie tekstów obu autorów. N ale
ży jednak zasygnalizować fakt, iż na ogół nie kwestionuje się tego, że
ficiniańska interpretacja odbiega od wcześniejszej interpretacji neoplatońskiej. I tak np. Bohdan Kieszkowski przyznaje Ficinowi oryginalne
rozwiązanie zarówno procesu stworzenia, jak i stosunku Boga do świata,
proponując dla niego nazwę „aktualizm” . N ie da się ono utożsamić ani
z zasadą generacji, ani z zasadą koniecznej emanacji wszystkich bytów
z B o ga 20. Ficino w tym względzie inspirował się prawdopodobnie roz
wiązaniem Bessariona. Stefan Swieżawski tw ierdzi natomiast za H eitzmanem: „Ficino bardzo prostym zabiegiem usiłuje przekształcić neoplatońską emanację w zgodne z wiarą stworzenie; jest on po prostu zdania,
że emanatio jest tylko innym terminem, mającym oznaczać ten akt bo
ski, którym jest stwarzanie” 21.
Mimo tych zbieżności trzeba podkreślić, że Bessarion nie stara się tak
wyraźnie, jak Ficino, czy później Giovanni Pico, zatrzeć różnicę pomię
dzy nauką Platona a tym, co głosi wiara chrześcijańska. Swemu adwer
sarzowi powie wprost, że Platona nie należy porównywać z prawdami
wiary, lecz z Arystotelesem lub z innymi mędrcami pogańskimi. Okaże
się wówczas, że platońskie rozwiązanie problemu pochodzenia duszy i jej
nieśmiertelności jest najlepsze, jako najbliższe nauce chrześcijańskiej.
Istnieją jednak sprawy, w których Platon zdecydowanie różni się od
niej, jak np. w zupełnie obcej wierze chrześcijańskiej tezie o preegzystencji dusz. Zdaniem Bessariona, preegzystencję głosi nie tylko Platon,
lecz trzeba ten pogląd przypisać także Arystotelesowi, jeśli się za nim
przyjm ie zasadę, iż wszystko, co jest niezniszczalne, jest także niezrodzone oraz jeśli się uzna umysł ludzki za niezniszczalny. Bessarion w oli
się trzymać tej ostatniej w ersji w brew tym, którzy z poglądów A rysto
telesa w yw odzili tezę o nieśmiertelności duszy ludzkiej — chociaż nie
którzy z tych interpretatorów byli poganami, a inni chrześcijanami. Tak
więc i jedna, i druga opinia wywodzona z poglądów Arystotelesa pozo
staje w opozycji do wiary. Niem niej Arystoteles stosując „drogę P la
tona” i dowodząc nieśmiertelności duszy ludzkiej z ruchu, bliższy jest,
według Bessariona, w ersji awerroistycznej niż aleksandryjskiej.
30
Teoria kosmogeniczna Ficina, którą Kieszkowski (P la to n iz m renesa nsow y,
Warszawa 1935, s. 57—58) określa jako aktualizm, opiera się na trzech przesłankach:
1) stworzenie jest wieczne i ciągłe, podobnie jak wieczny jest świat; 2) stworzenie,
jako powstawanie i zanikanie, jest jednym z przejawów istoty Boga w świecie;
3) ta aktywność Boga w świecie nie jest procesem czysto mechanicznym, lecz dzia
łaniem uwarunkowanym wolą i intelektem,
21
S. Swieżawski, D z ie je filo z o fii e u r o p e js k ie j w w ie k u X V , t. 4, Warszawa
1979, s. 348.
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e)
Czy dusze zw ierząt są również nieśmiertelne? Pytanie to postawił
autor Comparationes Platonowi i stwierdził, że przyznał on nieśmiertel
ność także duszom zwierzęcym. Bessarion odpowiada, że widocznie Je
rzy z Trapezuntu nie zauważył lub nie chciał zauważyć tego, co Platon
rozumiał przez określenie duszy. Otóż Platon m ówił o trzech rodzajach
duszy, tj. niebiańskiej (caelestis), której miejsce jest w niebie i która po
siada wiedzę o wszystkich rzeczach; dajmonicznej, którą łacinnicy zwą
genialis, i tej przysługuje słuszne mniemanie (recta
opinio);
wreszcie
o duszy ludzkiej (hum ana), wyposażonej w opinię dwoistą (anceps opinio),
częściowo słuszną, częściowo niesłuszną. Tylko tym trzem rodzajom
przysługuje, według Platona, nazwa duszy w e właściwym i jednoznacz
nym znaczeniu. Dusze zwierzęce natomiast, wyposażone w pewien rodzaj
życia (ale nie wiedzy), zostały przez Platona nazwane duszami w zna
czeniu metaforycznym i niejednoznacznym. Stąd nie można imputować
Platonowi, że przyjm ow ał on nieśmiertelność dusz zwierzęcych.
Przechodząc z kolei do omawiania poglądów Arystotelesa, Bessarion
przypomina, że przypisywanie Arystotelesowi i filozofom pogańskim
chrześcijańskiego rozumienia nieśmiertelności ludzkiej duszy uwłacza
godności wiary. O nieśmiertelności duszy u Arystotelesa można by po
wiedzieć dużo więcej, niż napisał Jerzy z Trapezuntu, ale Bessariona
interesuje przede wszystkim uwolnienie Platona od oskarżeń. Dlatego
zamierza pokazać, iż poglądy na nieśmiertelność duszy są w zasadzie
zgodne u obu filozofów, choć odbiegają od doktryny chrześcijańskiej. De
klarując kierowanie się w swoich badaniach prawdą, a nie autorytetami
Awerroesa czy Aleksandra z A frod yzji, stara się przedstawić naukę
Stagiryty w miarę możliwości obiektywnie. „Poniew aż zaś adwersarz
w brew doktrynie w iary utrzymuje, że dusza rozumna jest według opinii
Arystotelesa formą substancjalną ciała ludzkiego, która daje esse sp ecificum i zwielokrotnia się stosownie do wielości ciał oraz zaczyna istnieć
z ciałem, a jednak nie ginie po zniszczeniu ciała, lecz pozostaje i trwa
wiecznie — czy tak sądził Arystoteles, zechciejmy to zw eryfikow ać” n .
W eryfikacja, jakiej Bessarion dokonuje na podstawie tekstu M eta 
fizyki, ma ukazać bezzasadność twierdzeń Jerzego z Trapezuntu. W edług

Arystotelesa, jest nie do przyjęcia, aby jakaś forma substancjalna udzie
lała esse specificum materii i pozostawała nadal po jej zniszczeniu, to
jest po zniszczeniu swego podłoża. Jeśli bowiem forma substancjalna
zaczyna bytować wraz z materią, musi wraz z nią zginąć. Przenosząc tę
zasadę na teren bytu ludzkiego, Bessarion wyraźnie zaznacza, że jeśli
się duszę rozumną pojmie jako form ę substancjalną, to według A rysto
telesa nie może ona udzielać esse specificum, lecz stanowić będzie w ów 
22 Bess., s. 371.
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czas jedynie element ludzkiego com positum i nie może istnieć autono
micznie po zniszczeniu ciała 23.
Dotykamy tu jednego z newralgicznych punktów Bessarionowej in
terpretacji Arystotelesa. Stwierdzenie, że z nauki Arystotelesa właści
w ie skomentowanej nie da się wyprowadzić tezy o nieśmiertelności jed
nostkowej duszy ludzkiej, było wyraźnym podważeniem w tym względzie
stanowiska św. Tomasza. Współczesne badania nad filozofią Stagiryty,
jak i św. Tomasza wyraźnie zresztą potwierdzają, że Bessarion miał
w tym punkcie zupełną rację 24. Ciekawe, że pierwsi monografowie Bes
sariona: H enri Vast„ Aleksander J. Sadov, Ludw ig M ohler — nawet nie
zw rócili na to uwagi. Stać się to mogło m. in. dlatego, że Bessarion roz
patruje tę sprawę tylko w księdze III swego dzieła, której wartości nie
doceniali, oraz że nawet tam nie czyni on najmniejszej aluzji do stano
wiska Akwinaty. Rozwiązanie Bessariona zostało jednak zauważone przez
aleksandrystę Piotra Pomponazziego, autora traktatu O nieśmiertelności
duszy, który był skierowany przeciw poglądom św.
Tomasza. Bruno
Nardi podkreśla, iż Bessarion w tym względzie wyprzedził pogląd Pom 
ponazziego, który odwoływał się do In calumniatorem, zanim jeszcze
przystąpił do pisania swego traktatu 2a.
K olejn ym argumentem, jaki Bessarion wysuwa przeciw tw ierdze
niom Jerzego z Trapezuntu, jest arystotelesowska zasada, że niem ożliwe
jest, aby coś, co ma początek, mogło istnieć zawsze. Z tą związana jest
następna, głosząca, że to, co jest wieczne i niezniszczalne, nigdy nie pow
stało i nigdy nie zginie. W myśl tej zasady, wyrażonej w D e caelo, A r y 
stoteles odrzucał pogląd Platona z Timaiosa, że świat mógł mieć począ
tek, lecz nigdy nie będzie miał k oń ca26. W edług autora Comparationes,
Arystoteles uczynił w yjątek od tej zasady w stosunku do duszy ludzkiej,
gdyż dusza, jako stworzona przez Boga, nie podlega jej. Odpowiedź Bes
sariona zawarta jest w krótkim zapytaniu: gdzie to jest u Arystotelesa
napisane?
.
Przedstawione w yżej stanowisko Bessariona można uznać za kw in
tesencję jego poglądów w omawianej kwestii. Sformułował je przede
23 Ib id e m , s. 371— 373; por. Aristoteles, M e ta p h y sica V II 1034b— 1035a.
24 G. Di Napoli, II cardinale B essa rion e nella c o n tro v ers ia tra P la to n ic i ed A r i stotelici, „Miscellanea Franeescana”, 73: 1973, nr 3— 4, s. 344— 345; zob. też S. Swie
żawski, N a u k a o du szy w „ M e ta fiz y c e ” A ry sto te le sa , „Przegląd Filozoficzny” , 41:
1938, s. 395— 421.
25 B. Nardi, S tu d i su P ię t r o P o m p on a zzi, Florencja 1965, s. 23, 154, 197, 374;
zob. też P. Pomponazzi, O n ie śm ie rte ln o śc i duszy, przeł. M. Cytowska, oprać.
L. Szczucki, Warszawa 1980. Ciekawe jest i to, że opublikowanie Pomponazziego D e
im m o rta lita te a n im ae (1516) zbiega się w czasie z drugim wydaniem I n ca lu m n ia to
r e m Pla ton is (Wenecja 1516).
26 Bess., s. 373; por. Aristoteles, De caelo I 279b— 280a; Platon, T im e u s 30a.
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wszystkim na podstawie własnej interpretacji tekstów Stagiryty. Ponie
w aż jednak Jerzy z Trapezuntu przytoczył na rzecz sw ojej tezy wiele
różnych argumentów, Bessarion posegregował je skrupulatnie i ustosun
kował się do każdego z nich. W arto zapoznać się przynajm niej z tymi,
które w ydaw ały się najważniejsze tak Trapezuntczykowi, jak i jego po
lemiście.
Jerzy usiłował uzasadnić swój pogląd m. in. opierając się na tradycji
scholastycznej. Bessarion czyni podobnie, ukazując bezzasadność jego
twierdzeń. Dokonując przeglądu m yśli perypatetyków i niektórych scho
lastyków, wykazuje niemożliwość pogodzenia poglądów Arystotelesa
z przyjęciem nieśmiertelności jednostkowej duszy ludzkiej. Głównym
autorytetem jest tu św. Tomasz, który rozważając możliwość odwiecz
nego istnienia świata, ustosunkował się również do możliwości od
wiecznego istnienia dusz. Otóż Akwinata, zbijając argumenty Aw icenny
(do których odw oływ ał się Jerzy z Trapezuntu), twierdził, że ci, którzy
głoszą odwieczność świata, nie mają racji, gdy, przyjm ują nieskończoną
wielość dusz w akcie czy to per se, czy per accidens. Pozostaje im jed y
nie albo rozwiązanie platońskie — wędrówka dusz, albo awerroistyczne
(jedna dusza dla wszystkich), albo też Aleksandra z A fro d y zji — p rzy
jęcie śmierci jednostkowej duszy wraz z ciałem 27.
Ponieważ Jerzy z Trapezuntu wędrówkę dusz jako rozwiązanie pla
tońskie odrzucił już wcześniej, pozostaje mu jedynie przyjąć albo istnie
nie jednej, wspólnej wszystkim duszy nieśmiertelnej, albo też uznać du
szę ludzką za śmiertelną. N ależy zaznaczyć, iż Bessarion wyraźnie stoi
na stanowisku, że rozwiązania awerroistyczne i aleksandrystyczne są
jed yn ym i słusznymi interpretacjami m yśli Arystotelesa w kwestii nie
śmiertelności duszy ludzkiej i że nie dadzą się one przezw yciężyć żad
n ym i racjami rozu m ow ym i28. Z pewnością może zaskakiwać takie stwier
dzenie greckiego i rzymskiego kardynała i platonika zarazem. Niem niej
w tym punkcie jest on przede wszystkim filozofem odkrywającym praw
dę o Arystotelesie historycznym.
W związku z zajętym stanowiskiem Bessarion przytacza w odpowied
nim doborze autorów, którzy mają je potwierdzić. Są to A lb ert W ielki
oraz Tomasz Wilton, który przyznawał za Awerroesem, iż według A r y 
stotelesa intelekt jest niezniszczalny tak przed narodzeniem, jak i po
śm ierci ciała oraz że jest jeden wspólny dla wszystkich, gdyż nie może

s. 373— 375.
® „Necessitas vera nulla est, qua deus animam creet, cum et, qui unicum
intellectum omnibus ex opinione Aristotelis statuunt, nondum convinci physicis
rationibus potuerint” (ib id e m , s. 409).
21 B ess.,
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być wielości indywiduów w formach nie posiadających m a te rii29. W resz
cie Bessarion cytuje Dunsa Szkota, który w czwartej księdze swoich
S enten cji m ówi o niezdecydowaniu i wątpliwościach Arystotelesa w spra
w ie nieśmiertelności duszy, a następnie formułuje liczne argumenty
uzasadniające, iż nieśmiertelność duszy ludzkiej sprzeciwia się zasadom
filo zo fii Arystotelesa 30.
Za najpoważniejszy argument za nieśmiertelnością duszy, jaki p rzy
toczył z Arystotelesa autor Com parationes, uznał Bessarion fakt, że Stagiryta uważał intelekt za oddzielony i nie posługujący się organem cie
lesnym. Interpretacja przeciwnika znowu — zdaniem Bessariona — ma1
charakter arbitralny. Cóż to bowiem znaczy, że „intelekt nie posługuje
się organem cielesnym” lub też „jest oddzielony” ? Niezniszczalność in
telektu jako oddzielonego może być rozumiana trojako: albo tak, że
w całości jest on niezależny od tego, co fizyczne i zniszczalne, albo że jest
on niezniszczalny w swoim działaniu, chociaż zniszczalny w bytowaniu,
jak np. moc życia, która jest zniszczalna w bycie jako zależna od całości
zniszczalnej, ale nie jest zniszczalna w działaniu inaczej jak per accidens,
czyli z racji narzędzia, lub wreszcie niezniszczalny tak z racji narzędzia,
jak i działania, jak np. intelekt, który nie używając narzędzia cielesnego,
jest niezniszczalny per accidens i z racji działania per se. Tylko w p ierw 
szym z wymienionych sposobów rozumienia „separacji intelektu” można
byłoby mówić o jego nieśmiertelności. Arystoteles — mówi Bessarion —
nigdzie nie udowodnił, że intelekt w całości jest niezależny od tego, co
zniszczalne, i dlatego nie można zgodzić się z tym, że indywidualny
intelekt ludzki jest niezniszczalny w swoim bytowaniu (suo esse). Nie
jest więc niezniszczalny simpliciter, gdyż zależy in esse a toto, którego
jest aktem pierwszym. Pozostaje więc przyjąć albo stanowisko Szkota,
który komentując odnośny fragm ent D e anima uznał intelekt za oddzie
lony, ale tylko z racji organu, którego nie jest ani aktem, ani doskona
łością, i dlatego można go uznać za wieczny i nieśmiertelny, gdyż z racji
organu nie może ulec zniszczeniu, albo też należy odpowiedzieć za A lek 
sandrem z A frod yzji, że intelekt jest czynnym, wiecznym i niezniszczal-

29 Tomasz Wilton jest jednym z ważnych ogniw awerroizmu łacińskiego, łączą
cych Sigera z Brabantu z Janem z Janduno. „Stanowi on — jak pisze W. Seńko
( Tom asza W ilto n a „Q u a e stio disputata de anim a in te llec tiva ” ,
„Studia Mediewistyczne” , 5:1964, s. 5) — wymowne świadectwo ugruntowywania się wpływów awerroistycznych na terenie samej teologii w Oksfordzie i w Paryżu w początkach
X IV w. Wilton jest bowiem pierwszym znanym w historii mistrzem teologii, który
poglądy Awerroesa przyjmował w tak szerokim zakresie i w tak radykalnej fo r
mie i który bronił tych poglądów jawnie jako zgodnych całkowicie z przyrodzonym
rozumem, to znaczy z filozofią” .
30 B ess., s. 375— 377.
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nym Bogiem, który nie istnieje jako jednostkowy po zniszczeniu ciała 31.
Aw erroes natomiast, przyjm ując złożenie duszy z dwóch części nie
zniszczalnych, tj. z intelektu możnościowego i czynnego, wygłosił włas
ną, odrębną opinię, która według Bessariona nie jest już zgodna z myślą
Arystotelesa. Ponadto Kom entator przyjął, że ta sama dusza udziela się
poszczególnym jednostkom, a nie łączy się z ciałem secundum esse. Żad
na więc z wymienionych interpretacji Arystotelesa nie potwierdza ar
gumentacji Jerzego z Trapezuntu. Natomiast jego argument, że dusza
poznaje sama przez się i zwraca się do siebie samej (in se ipsam converti),
wprawdzie przemawia za nieśmiertelnością duszy, ale Bessarion pod
kreśla, iż jest to pogląd platoników i szkoła perypatetycka (wraz z A w erroesem) odrzuca go i uważa go za niewystarczający 32
„Jeżeli tak się sprawy mają — pisze Bessarion — to dlaczego adwer
sarz nie waha się twierdzić, że Arystoteles koniecznymi argumentami
wykazał, iż dusze ludzkie są nieśmiertelne, zgodnie z tym, jak to p rzy j
mujemy na podstawie w ia ry” 33 Niektóre z retorycznych argumentów
Jerzego z Trapezuntu wyw ołują absolutną ironię naszego autora. Na
zywa go więc „chwalebnym rycerzem i człowiekiem sławy nienasyco
nym ” , który chciał się okazać mądrzejszym od wszystkich filozofów,
chociaż nigdy nie zgłębił wystarczająco podstaw filozofii. Przypisyw ał
on przecież Stagirycie szczegółowe praw dy w iary
chrześcijańskiej.
„ I dziwne jest, iż powstrzymał się od sprofanowania świętych tajemnic
wiary, takich jak wcielenie, odkupienie, zmartwychwstanie i innych, nie
przyznając ich znajomości poganom”
Mimo tej ironii ogół w yw odów
swego przeciwnika traktuje Bessarion z całą powagą.
Pochodzenie i ewentualna preegzystencja duszy ludzkiej u A rystote
lesa to kolejny problem, jaki analizuje Bessarion. Autor Comparationes
dowodził, że według Arystotelesa dusza zaczyna istnieć wraz z ciałem,
i to nie przez zrodzenie, lecz przez stworzenie jej przez Boga e x nihilo,
oraz że mając taki początek, trwa ona również po zniszczeniu ciała. Dla
Bessariona jest to prawda w iary chrześcijańskiej znana tylko z O bjawie
nia, poparta wywodam i teologów, a nie stanowisko Arystotelesa. Zasady
filozofii Arystotelesa nie dopuszczają bowiem stwarzania, a tym bardziej
stwarzania z nicości. Nadto to, co jest wieczne parte post, musi być nie
śmiertelne parte ante i vice versa, jak m ówi Arystoteles w D e caelo :!5.
Ponadto tw ierdził on, że pierwszy poruszyciel, ze względu na porządek
31 Ib id e m , s. 377— 379; por. I. Scot In I V S en tia ru m dist. 44; Aristoteles, D e
II 413b.
32 Bess., s. 379.
33 Ib id e m , s. 377.
34 Ib id e m , s. 379, 405.
38 Por. Aristoteles, D e caelo I 281a— 283b; B ess., s. 407.
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istotowy bytów, nie może działać bezpośrednio, lecz wyłącznie za po
średnictwem przyczyn pośrednich. Stąd niem ożliwe jest, aby dusza ludz
ka została stworzona czy też zrodzona bezpośrednio przez Boga. Zgod
nie z argumentami przeciw Platonowi, jakie Arystoteles przytacza
w swej M etafizyce, żadna z form oddzielonych nie może się łączyć bez
pośrednio z materią pierwszą (chyba że za pośrednictwem ruchu), stąd
niem ożliwe jest, aby dusza uprzednio wytworzona przez Boga została
wlana w organ cielesny — chodzi tu bowiem o różną dyspozycję pod
miotu.
Natomiast w I księdze D e anima Arystoteles nie napisał, że niezrodzony intelekt jest w ciele, jak to ujął Jerzy z Trapezuntu, lecz że „d o
tyka lub przychodzi z góry” (contingit aut sw pervenit), i oznacza to, że
„przychodzi z zewnątrz” (d e foris ingredi aut adire), jak to wynika z paralelnego tekstu zawartego w D e generatione a n im a liu m :łC. Tak też ro
zumieją te słowa Teofrast, Aleksander, Temistiusz i Awerroes. Oni to
właśnie wyjaśniają, że przy narodzinach każdy przyjm uje właściwą, do
stosowaną do siebie „cząstkę” intelektu wspólnego, a po śmierci pozo
stawia ją jako wspólną wszystkim ludziom. Intelekt wspólny przyrów 
nuje Bessarion do słońca, w świetle którego uczestniczy każdy, kto się
rodzi, i które każdy porzuca, gdy umiera. Światło słońca bowiem z ze
wnątrz czy to „przychodzi” , czy też „zstępuje” , czy „dotyka” nie rodzi
się ani nie ginie, gdyż jest niezniszczalne i niezrodzone. Jest ono dobrem
wspólnym, udzielającym się wszystkim ludziom. Podobnie też należy
uważać, że nie pia dusz jednostkowych zstępujących de foris, ale że są
one przyporządkowaniem jednej i tej samej duszy wspólnej dla wszyst
kich. Intelekt ten jest czymś różnym od duszy zm ysłowej i w egetatyw 
nej; zstępując z zewnątrz łączy poszczególne jednostki ze wspólnym
n u m en (boskością), jak tw ierdzi Aleksander, lub ze wspólnym m ens, jak
utrzymuje Awerroes. I tylko takie stanowisko uważa Bessarion za w ier
ną i słuszną interpretację Arystotelesa.
Jerzy z Trapezuntu potępił platońską teorię preegzystencji i anamne
zy, przeciwstawiając je j naukę Arystotelesa o niezapisanej tablicy i o du
szy umysłowej, która będąc formą nie może preegzystować bez mate
rii 37 K to więc ma rację — pyta Bessarion — Arystoteles czy Platon?
Albow iem jeśli dusza przychodzi z zewnątrz, jak chce Arystoteles, to
trzeba, aby preegzystowała przed połączeniem się z ciałem — w prze
ciwnym razie przychodziłoby z zewnątrz coś, czego nie ma. A jeśli preegzystuje, to należy też przyznać je j wiedzę pełną, posiadanie wszyst
kich species rzeczy poznawalnych intelektualnie, które dzięki ćwiczeniom
36 B ess., s. 409; por. Aristoteles, D e anim a I 408b; D e gen. anim . II 736b.
37 Bess., s. 411.
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i nauce przypomina sobie. Wiedza ta, w zależności od materii, może
wzrastać, zmniejszać się czy ginąć. Bessarion opowiada się w tym w zglę
dzie za Awerroesem, który uznał intelekt możnościowy za jeden, nie
śmiertelny i wspólny wszystkim. Jest on pełen pojęć ogólnych i zawsze
nabyty, lecz łącząc się z ciałem różnicuje poznanie w zależności od w y 
obrażeń, niekiedy poznaje, to znowu nie. Autor In calum niatorem uwa
ża, że opinia Komentatora w tym względzie jest w zasadzie zgodna z m y
ślą Stagiryty, gdyż wypowiedź autora F izyk i przedstawia wiedzę jako coś
stale i nieporuszenie zawartego w intelekcie. Pierw sze zaś ujęcie w iedzy
nie jest rodzeniem, które by się sprzeciwiało bezruchowi, nie jest więc
i zmianą. Dusza pozbawiona uczuć i afektów może także poznawać i po
siadać wiedzę 38.
Argum ent Jerzego, że dusza intelektualna bez m aterii nie może ist
nieć parte ante — prowadzi do absurdalnego wniosku, że bez materii nie
mogłaby ona istnieć także parte post, nawet gdyby była stworzona. P o 
zostaje więc przyjąć, że jeden i ten sam intelekt preegzystuje bez materii
tak parte ante, jak i parte post. Przyrównania zaś intelektu do czystej
tablicy nie należy — wyjaśnia Bessarion — odnosić wprost do samego
intelektu, lecz do działania na niego ciał. Intelekt nie posiada bowiem
poznania wyobrażeń inaczej, jak tylko w możności. One to właśnie
umożliwiają mu wszelkie poznanie. Dlatego też należy go raczej nazwać
„przeznaczonym do słuchania” 30 — gdyż dzięki swemu spokojowi i sta
łości (niezmienności) służy on do nabycia początków i zasad całej wiedzy.
I w tym punkcie Bessarion dostrzega zbieżność -z platońską teorią re
miniscencji. Wiedza bowiem jest zawsze rodzajowa i przynależy do in
telektu. Tak więc w tej sprawie Arystoteles myślał podobnie jak Platon,
co potwierdza również Aw erroes 40.

/

3. IS TO TA DUSZY LUDZKIEJ I N A T U R A DUCHÓW CZYSTYC H

A n i w tekstach Comparationes, ani w In calum niatorem nie znajdu
jem y rozdziałów bezpośrednio poświęconych temu tematowi. Sprawa ta
powraca jednak wielokrotnie p rzy uzasadnianiu nieśmiertelności duszy
ludzkiej. To, co zamierzam tu przedstawić, jest raczej zbiorem luźnych
uwag na ten temat i nie pretenduje do całościowego ujęcia.
Liczne matematyczno-symboliczne przedstawienia duszy, do których
się uciekał Platon, b yły przedmiotem drwin Trapezuntczyka. , Znalazły
38 Ib id e m , s. 413; por. Aristoteles, P h y sic a V II 247b.
38
W tekście łacińskim używa tu Bessarion greckiego terminu axpoa(iocTixa>Tepov —
jest to stopień wyższy przymiotnika rodzaju nijakiego axpanarixóv (B ess., s. 413).
40 Ib id e m .
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natomiast zrozumienie u Bessariona, znającego dobrze tradycję pitagorejską i żyw o zainteresowanego astronomią. „Są to bowiem — pisał —
substancje tego rodzaju, że nie ma żadnego języka, żadnego słownictwa
im właściwego. Stąd gdy chcemy mówić o nich, przenosimy nasze słow
nictwo, zmieniamy je i dlatego terminologia matematyczna jako abstrahu
jąca od materii jest im b liższa41. Język matematyki jest bliższy bytom
intelektualnym i pełniej odzwierciedla tę trudną, nieuchwytną zmysła
mi problematykę. Proporcja i harmonia panująca w arytmetyce, geome
trii i muzyce, stanowiąca o pięknie, a także o sprawiedliwości społecz
nej, nie może być obca ludzkiej duszy. Dlatego przedstawienie jej za
pomocą liczby, kuli, okręgu czy prostej odzwierciedla głębiej dwojaką
rację życia duszy, tj. jej myślenie i działanie, a także je j początek i kres.
Bessarion jest przekonany, że Platon dostrzegł, iż Stwórca wraził w na
turę duszy pewne zasady, „jak b y racje matematyczne odpowiednio pro
porcjonalne do wszystkich rzeczy dobrych” , i „je śli ktoś czyni zło, jest
to winą człowieka, a nie Boga” 42. Ponadto sprawy boskie wym agają
pewnej dozy symboliki i tajemniczości. Podczas gdy inni autorzy pogań
scy używali baśni i legend oraz enigmatycznych czy alegorycznych ujęć,
Platon zastosował pojęcia matematyczne, które — zdaniem Bessariona —
lepiej spełniają owo zadanie. Zresztą ten sposób przekazu prawd w iary
przyjęli od Platona niektórzy teologowie chrześcijańscy i dlatego należy
to uznać za jeszcze jeden powód do chwały Platona /t3.
Platon w swoim nauczaniu wprawdzie stosował niekiedy pewien ro
dzaj baśni i legend, lecz czynił to tylko w tym celu, aby zachęcić prze
ciętnego czytelnika do realizacji wzniosłych cnót, wskazując na doskona
łość boskiej natury jako przyczyny wszelkiego dobra i ostoi prawdy. Tak
właśnie interpretowali obrazowy język dzieł Platona Makrobiusz czy
Marek Tuliusz Cycero. Istotnym argumentem potwierdzającym słusz
ność matematyczno-symbolicznego ujęcia duszy przez Platona jest dla
Bessariona zdanie św. Tomasza, który „pochwala opinie Platona, chociaż
słowa jego rozumie jako bardziej dostosowane do głębokości i zawiłości
owej starej filozofii niż do prostoty i jasności przekazu ” Vt. W innym
miejscu zaś Bessarion powie za Akwinatą, że Arystoteles atakował nie
sens w ypow iedzi Platona, lecz tylko słowa. Zresztą i sam Stagiryta, w y 
kładając naturę poznania, odwoływał się do linii prostej, to znowu do
okręgu 45.
41 Ib id e m , s. 157.
42 Ib id e m , s. 159— 161.
43 Bessarion niestety nie wymienia tu żadnego, ale w księdze następnej odwo
łuje się do Pseudo-Dionizego, który mówi o podwójnym ruchu kontemplacji duszy,
tj. prostym i okrężnym (ib id e m , s. 157, 403, 405).
Vt Ib id e m , s. 159; por. Thomas Aq. I n A rist. D e a n im a I lect. 8.
45 Bess., s. 403—405; por. Arystoteles, O duszy III 433a—434a.
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Przechodząc z kolei do zagadnienia vehiculum , z którego Jerzy szy
dzi, uważając je za ciało świetliste i zgęszczanie eteru, Bessarion cierpli
w ie wyjaśnia, iż platonicy p rzyjęli je kierując się racjami konieczności.
Rozróżniali oni bowiem dwojaką duszę: imparticipata — która jest duszą
świata i równocześnie trzecią osobą boską („którą chrześcijanie zwą
Duchem Św iętym ” ), oraz participata, która jest partycypowana, ponie
waż jeśli ma być substancją wiecznie istniejącą, musi używać ciała
wiecznego, niezrodzonego i niezniszczalnego. Do drugiego rodzaju należą
dusze nieba, gwiazd oraz dusze ludzkie. Każda z nich na stałe łączy się
z ciałem, którego inaczej nie uważano by za byt ożyw iony — a tak prze
cież mniemają zarówno platonicy, jak i perypatetycy. Do tej opinii P la
tona skłaniają się również niektórzy teologowie chrześcijańscy, którzy
twierdzą, iż dusza, będąc formą substancjalną, musi wiecznie jednoczyć
się z ciałem, gdyż inaczej byłaby jedynie formą przypadłościową. Bessa
rion nie podaje niestety, jakich teologów ma na myśli, choć można tu
dostrzec duży w p ływ nauki Dunsa Szkota. Argum ent Bessariona, usiłu
jący pogodzić dwie różne filozofie, budzi jednak poważne zastrzeżenia.
Jak bowiem dusza, będąc formą substancjalną i aktualizując ciało sub
telniejsze i wieczne, może raz jeszcze aktualizować materię? Wszystkie
powstałe w ten sposób byty m iałyby charakter połączenia przygodnego,
a nie substancjalnego. A le przypomnijmy, że nasz autor ujmował duszę
ludzką po neoplatońsku jako form ę samoistną.
Inną racją uzasadniającą konieczność przyjęcia veh icu lu m jest dla
Bessariona podkreślenie przez platoników roli pośrednika w połączeniu
i oddzieleniu duszy od ciała oraz w je j wędrówce. Sama nazwa veh icu lum nie jest według niego odpowiednia, gdyż nie oddaje właściwie sensu
i roli, jaką owe „ciało subtelne, niezniszczalne i wieczne” spełnia przy
łączeniu w jedno com positum niematerialnej duszy z widzialną materią.
N ic bowiem z jednego krańca nie może przejść w drugi inaczej, jak za
pomocą czegoś pośredniego, gdyż w przeciwnym razie trzeba by było
przyjąć próżnię (v a c u u m )i6. Bessarion uważa, że Arystoteles również
akceptował pośrednictwo „jakiegoś ciała boskiego i oddzielonego” przy
połączeniu duszy i ciała oraz że tym pośrednikiem miałby być „spiritus,
natura czy element astralny wrodzony duszy lub nasieniu” 47. A zatem,
46 Arystotelizm, jak wiadomo, głosił zasadę, że natura wzdraga się przed próż
nią (zob. S. Swieżawski, D zieje..., t. 5, s. 180).
47 Bess., s. 369. Władza każdego rodzaju duszy, według Arystotelesa (De gen.
an im . I 736b— 737a), ma do czynienia nie bezpośrednio z materią elementarną, lecz
z właściwym sobie „elementem astralnym” : „W nasieniu znajduje się zawsze to,
co jest znane jako ciepło, które nie jest ani ogniem, ani inną tego rodzaju siłą, lecz
powietrzem [ p n e u m a ] zamkniętym w nasieniu li w pianie; a natura właściwa po
wietrza jest analogiczna do elementu astralnego” (Arystoteles, O rod zen iu się z w ie 
rząt, przeł. E. Siwek, Warszawa 1979, s. 76). P. Siwek, wyjaśniając ten punkt po
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zdaniem Bessariona, tak Platon, jak i Arystoteles przyznawali każdemu
rodzajow i duszy stosowne do je j natury vehiculum . Bessarion w tym
miejscu, jakby zapominając o arystotelesowskiej teorii możności i aktu,
również jego hylem orfizm skomentował po neoplatońsku 48.
Platońska teoria veh iculum jest też w pełni zgodna z tym, co głosi
Kościół. Pozwala bowiem lepiej zrozumieć, jak niecielesna dusza po roz
łączeniu się z ciałem może odczuwać materialny ogień. Dzięki vehiculum
zaś, z którym jest w stałym związku, pozostają w niej nadal władze
zmysłowe, które je j um ożliwiają odczuwanie tak nagrody, jak i kary /*9.
Autor Comparationes, swobodnie interpretując Arystotelesa, głosił
powszechny hylemorfizm. W szystkie b yty zmysłowe, dusze ludzkie oraz
inteligencje, poza pierwszą, uznał on za złożone z materii i form y. In 
telekt bierny w duszach ludzkich i w inteligencjach pełnił rolę materii,
a intelekt czynny rolę formy. „N igd y nie było nowszej teorii’ — zau
waża drwiąco Bessarion. Chociaż bowiem niektórzy filozofow ie i teolo
gowie uważali inteligencje (czy anioły) za byty złożone z form y i mate
rii duchowej, to jednak nie można tego odnieść ani do Arystotelesa, ani
do Komentatora. Na podstawie X I I księgi M etafizyk i Bessarion w yka
zuje, że Arystoteles nie tylko pierwszą inteligencję, lecz również wszyst
kie pozostałe b yty abstrakcyjne uznał za proste i niematerialne. Nawet
jeśli się materię tę pojmie jako czystą możność do bycia, to i takiej rów 
nież nie można przyznać inteligencjom 50. Bessarion, trzymając się w tym
względzie konsekwentnie interpretacji Awerroesa, form ułuje dwa argu
menty: „P o pierwsze, byt jest złożeniem z elementów istotnych, gdzie
glądów Stagiryty, pisze: „Właściwym źródłem płodności jestestw żywych są: gaz
(p n e u m a ) zawarty w nasieniu oraz ciepło, które cechuje ten gaz. Własności jego są
analogiczne do »elementu astralnego«, czyli eteru. P n e u m a zatem jest podłożem
ciepła organicznego, życiowego. Ona jest narzędziem, którym się posługuje dusza
w wykonywaniu czynności życiowych w organizmie; ona powiększa siłę organów,
ułatwia poród itp. Różni się od powietrza, które otacza organizm. Jest wrodzona
organizmowi, a nie nabyta od otoczenia” ( ib id e m , s. 267). Otóż Bessarion ów „ele
ment astralny” utożsamił z v e h ic u lu m (pośrednikiem), uzyskując w ten sposób jesz
cze jeden punkt zgodności Platona i Arystotelesa.
48 Właśnie w rosnącym nacisku orientacji neoplatońskiej, gdzie zagadnienie
możności ii aktu nie ma racji bytu i zostało zastąpione przez napięcie przebiega
jące pomiędzy nicością a Bogiem (jednią), S. Swieżawski (D zie je ..., t. 3, s. 415— 417)
dostrzega jedną z przyczyn zanikania zainteresowania nawet arystotelików proble
matyką możności i aktu. Jak widać, Bessarion również był wyraźnie pod w pły
wem tej tendencji.
49 Bess., s. 367—369. Bessariona zagadnienie to interesowało szczególnie jeszcze
w czasie soboru w Ferrarze, gdy dyskutowano dogmat o czyśćcu (zob. E. Candal,
op. cit., s. 423— 429).
50 Jerzy z Trapezuntu przypisywał inteligencjom Arystotelesa materię ujętą ja
ko p otentia passiva essentialis ad esse (Bess., s. 385).
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możność jest możnością do bycia. Tam zaś, gdzie jest możność do bycia,
musi też być powstawanie i ginięcie, czego nie można przyznać inteli
gencjom; po drugie, w inteligencjach nie może być żadnej możności do
bycia, a to dlatego, że jeżeli nawet ciała niebieskie takiej możności nie
mają, lecz jedynie do miejsca, tym bardziej nie mogą mieć jej inteli
gencje, które są od nich doskonalsze” 51. W tym miejscu Bessarion zw ra
ca też uwagę swemu przeciwnikowi, że św. Tomasz również nie p rzyj
mował w duchach czystych żadnej materii, lecz jedynie złożenie z moż
ności i aktu, które odpowiadało złożeniu z istoty i istnienia, ale nie z ma
terii i form y 52.
Bessarion z naciskiem podkreśla, że jeżeli się chcę pozostać wiernym
Arystotelesowi, to nie można mu przypisywać, że uznawał on jedną i tę
samą materię we wszystkich (poza pierwszą) inteligencjach, ani też że
posiadają one materię powszechną czy duchową, „o której bredzi adwer
sarz, gdyż żaden godny uwagi komentator Arystotelesa tego nie czyni”
W edług Arystotelesa bowiem, inteligencje istnieją jako czyste form y,
którym przysługuje poznanie jako prosty akt.
G dy jednak wszystkie inteligencje odznaczają się tą samą prostotą,
co pierwsza? Otóż o pewnym złożeniu w inteligencjach można mówić
tylko ze względu na zróżnicowanie intelektualne: „Jedna i ta sama rzecz
najprostsza przez porównanie do znakomitszej jest zawsze możnością,
w stosunku do niższej zaś aktem, jak form a zmysłowa w porównaniu
do intelektualnej jest możnością, do w egetatyw nej zaś aktem, chociaż
sama forma zmysłowa nie jest złożeniem materii i form y (jak tw ierdził
adwersarz)” w. Zatem stanowisko, które daje się ściśle wyprowadzić
z w ypow iedzi Stagiryty, jest takie, że chociaż pierwszy poruszyciel różni
się od pozostałych inteligencji z racji pierwszeństwa doskonałości, to
jednak ma z nimi coś wspólnego: tak jak one bowiem jest jedyny
w swoim gatunku i pozbawiony materii. Jest to opinia Awerroesa i A l
berta W ielkiego, którą Bessarion akcentuje 55.
Jeżeli m ówi się, że inteligencje posiadają intelekt czynny i możnościowy, to nie należy tego rozumieć dosłownie. Nie poznają one bowiem
p rzy pomocy wyobraźni i wyobrażeń, lecz ujmują zawsze w akcie to, co
niematerialne, i przysługuje im jedynie intelekt czynny. Podobnie zresz
tą m yśleli św. Tomasz i inni teologowie chrześcijańscy. Przyjm ow ali oni,
że aniołowie niżsi są oświecani przez wyższych i pierwsi są czynni, a dru
51 Ib id e m . W jaki sposób miejsce może przysługiwać duchom czystym,
S. Swieżawski, D zieje..., t. 3, s. 184-—190.
52 Bess., s. 387.
53 Ib id e m , s. 387— 389.
6/1 Ib id e m .
56 Ib id e m , s. 389; por. Albertus Magnus, M eta p h ysica X I tr. 2, c. 28.

zob.

74

M arian Ciszewski

dzy możnościowi. Trzeba też za Bessarionem przypomnieć, że intelekt
czynny nie oświeca drugiego, poznającego, lecz samą rzecz poznawaną.
Intelekt możnościowy zaś jest w możności w odniesieniu do rzeczy po
znawalnej naturalnie, nie jest więc zawsze w akcie. Dlatego nie można
zgodzić się z Jerzym z Trapezuntu, który twierdził, że każda inteligencja,
oprócz pierwszej, posiada intelekt możnościowy 56.
Co do duszy ludzkiej, to Jerzy z Trapezuntu również utrzymywał, że
składa się ona z intelektu możnościowego i czynnego jako z dwu istot
nych elementów stanowiących jakoby materię i formę. A le chociaż sta
nowisko to znajduje potwierdzenie u niektórych chrześcijańskich teolo
gów, żdaniem Bessariona nie da się ono jednak imputować Arystoteleso
wi. Stagiryta uważał, że dusza jest aktem czystym ciała naturalnego i że
nie ma niczego wcześniejszego od ciała naturalnego, które dusza p rzy j
muje. Dusza jest bowiem formą ciała w całości (secundum se totam),
a nie w swojej części, i dlatego żadna je j część nie może zawierać ma
terii, gdyż materia w istocie swej jest prżeciwstawna aktowi. Także
z racji tego, iż dusza jest władzą intelektualną (podobnie jak inteligen
cje), nie może się składać z materii i formy.
Z zasad filozofii Arystotelesa Bessarion wyprowadza stwierdzenie, że
intelekt czynny w duszy nie może być formą intelektu możnościowego.
Przyjm u je natomiast, iż zgodnie z nauką Arystotelesa można uznać, że
dusza rozumna, której intelekt czynny i możnościowy są jedynie włas
nościami abstrakcyjnymi (qualitates abstractae), stanowi substancję nie
pogrążoną (n o n im m ersa) w m a te rii57. Kardynał zwraca uwagę przeciw
nikowi, że intelekt czynny nie musi być formą substancjalną intelektu
możnościowego tylko z tej przyczyny, że jest czynny. Z wypow iedzi Stagiryty wynika bowiem, że forma nie jest sprawczą przyczyną materii,
lecz jedynie formalną i celową oraz że byt (esse) nie jest sprawiany
przez formę, lecz przez formalne działanie wyprowadzające form ę z po
tencji do aktu. I właśnie dlatego przyczyny sprawcza i formalna nie
mogą być numerycznie jednym ®.
A b y jeszcze bardziej okazać niesłuszność stanowiska autora Com para
który nie
przyjm ow ał w duszy ani materii cielesnej, ani duchowej, a następnie
na św. Tomasza, którego myśl przeciwnik wypaczył. Złożenie z istoty
i istnienia w inteligencjach i ludzkiej duszy nie jest dla Trapezuntczyka
niczym innym, jak złożeniem z m aterii i form y, to jest z intelektu moż
nościowego i czynnego. P rzy czym intelekt możnościowy pełni rolę mationes, Bessarion najpierw powołuje się na św. Augustyna,

56 Bess., s. 391.
57 Ib id e m , s. 391— 393.
58 Ib id e m .
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terii. Natomiast inclinatio ad corpus ( com m ensuratio) św. Tomasz p rzy
jął — według niego — w tym celu, aby uzasadnić zmartwychwstanie
ciał. Bessarion krótko, ale z dużym zrozumieniem dla doktryny A k w inaty wskazuje na trzy błę^y popełnione przez przeciwnika: po pierwsze,
czym innym jest złożenie z istoty i istnienia, a czym innym z materii
i form y; po drugie, dusza oddzielona od ciała pozostaje indywidualna nie
dlatego, że posiada intelekt możnościowy, lecz dzięki swemu aptitudo
ąuaedam ad corpus, jak to przyjął za Awicenną św. Tomasz, lub też
dzięki haecceitas, jak to ujął Duns Szkot; po trzecie, św. Tomasz nigdy
nie powiedział, że zmartwychwstanie da się uzasadnić naturalnym rozu
mem, lecz jedynie mówił o duszy posiadającej aptitudo ad corpus, która
może dzięki nadnaturalnemu działaniu na nowo połączyć się z odpowied
nim jej ciałem 59.
Tym razem Bessarion broniąc doktryny św. Tomasza nie usiłuje jej
konfrontować z Arystotelesem czy Platonem. W całości w yw odów daje
się też zauważyć, że tam, gdzie nie ma takiej konieczności, autor In ca
lum niatorem nigdy nie akcentuje rozbieżności nauki Arystotelesa i św.
Tomasza. Czyni to tylko wówczas, gdy Trapezuntczyk nadużywa w swo
je j argumentacji autorytetu Akw in aty czy też innego teologa-scholastyka lub Ojca Kościoła.
I — na zakończenie — kilka ogólnych konstatacji i dopowiedzeń:
a) Dzieło Bessariona w ywołało głęboki ferm ent w ówczesnej filozofii
i przyczyniło się wydatnie do ożywienia dyskusji nad kwestią nieśmier
telności duszy ludzkiej, czego dowodem są liczne traktaty na ten temat,
mnożące się szczególnie na przełomie w ieków X V i X V I 60.
b) Z przeprowadzonych analiz wynika, że Platon został skomentowa
n y w świetle neoplatonizmu, w którym zresztą Bessarion widział prostą
kontynuację myśli tw órcy Akademii. Pomimo też całego krytycyzm u
historyczno-filozoficznego, jaki znamionował greckiego kardynała w sto
sunku do Arystotelesa, nie zdołał on uniknąć w pewnych punktach neoplatońskiej interpretacji jego poglądów. Była to zresztą jedna z tych
płaszczyzn, na której można było najbardziej akcentować zbieżność obu
starożytnych filozofii. Całościowa analiza In calum niatorem wskazuje w y 
raźnie, że według Bessariona Platon prezentuje domenę mądrości (ratio
sapientiae), którą jego uczeń Arystoteles dopełnia i rozwija, ale tylko
na płaszczyźnie w iedzy (ratio scientiae). Komparacjonizm Bessariona sta
nowił więc swoistą propozycję synkretyzmu filozoficznego współczesnych
mu filozofów. Z propozycji tej wydatnie skorzysta Ficino, który w T eo
logii platońskiej wyraża myśl, że bez nieśmiertelności indywidualnej
58 Ib id e m , s. 401—403.
60 S. Swieżawski, D zieje,.., t. 6, s. 205— 218.
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duszy ludzkiej to wszystko traci sens. Dlatego Ficino radził, aby od
Aleksandra z A fro d y zji zaczerpnąć wielość jednostkowych umysłów, od
Awerroesa zaś nieśmiertelność wszelkich inteligencji i w ten sposób
dojść do pełnej nauki Plotyna 61. Pogląd Bessariona i Ficina był również
inspiracją dla Giovanniego Pica, który w oparciu o D e anima Simplicjusza usiłował pogodzić awerroizm z chrześcijańską nauką o nieśmiertel
ności duszy ludzkiej 62.
c) W ramach arystotelizmu chrześcijańskiego dokonana przez Bessa
riona egzegeza oryginalnych pism Stagiryty stanowiła poparcie dla szkotyzmu. Natomiast „tom izm — jak pisze Di Napoli — został w zięty
w dwa ognie: arystotelicy »czyści« oskarżali Tomasza z Akw inu o brak
zrozumienia i zdradę m yśli Arystotelesa; [zaś] teologowie inspiracji augustyńskiej zarzucali mu, że złączył własną filozofię z myślą arystotelesowską, która wykluczała tak uzasadnienie, jak i tezę o nieśmiertel
ności duszy” 63. Sytuacja ta była wynikiem niezrozumienia oryginalności
m yśli św. Tomasza. Dla wielu arystotelików dowód nieśmiertelności du
szy ludzkiej, będąc niem ożliwym na gruncie arystotelizmu, był w ogóle
filozoficznie niem ożliwy, gdyż dla nich filozofia bez Arystotelesa nie była
filo zo fią .'W wyniku tej sytuacji doszło do potępienia przez Leona X (na
soborze lateraneńskim 1513) tych, którzy nauczają, że dusza ludzka jest
śmiertelna. Wówczas też wydano dokument nakazujący filozofom prze
konywanie słuchaczy, że nieśmiertelność jednostkowej duszy ludzkiej da
się uzasadnić racjonalnie. Przeciw ko tej tezie zaprotestował wówczas
sławny tomista kardynał Kajetan (Tomasz da Vio), któremu poglądy
Bessariona na ten temat b yły dobrze znane 64.
d) Badania Bessariona uwydatniły też różnice pomiędzy aleksandryzmem i awerroizmem. Niem niej b yły swoistym poparciem dla obu tych
interpretacji Arystotelesa. Oto w 80 lat po ukazaniu się In calumniato
rem awerroista Francesco da Vimercate, który od 1540 r. wykładał
w Paryżu, występując przeciw Pomponazziemu, odwoła się do autorytetu
tak Bessariona, jak i cytowanego przezeń tekstu Tomasza W ilto n a 65.
Z kolei Rinaldo Odoni, wzorując się na dziele Yim ercate i korzystając

61
E. Garin, R in a scite e rivolu zion i. M o v im e n t i cultura li dal X I V al X V I I I s e - Bari 1975, s. 106.
63 B. Nardi, Saggi su ll’aristotelism o p a d ova n o dal secolo X I V al X V I , Florencja
1958, s. 450— 451.
® G. Di Napoli, op. cit., s. 344.
tA E. Gilson, E le m e n ty filo z o fii c h rz eścija ń sk ie j, przel. T. Górski,
Warszawa
1965, s. 201— 202. Tomasz de Vio w opracowanym przez siebie Komentarzu św. To
masza do M e ta fiz y k i obok przekładu Wilhelma z Moerbecke umieścił tłumaczenie
Bessariona (zob. Thomas Aąuinas, O p e ra om nia, t. 6, Romae 1570— 1593).
65 B. Nardi, op. cit., s. 404, 407, 447.
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z przemyśleń Bessariona, pisze dzieło o wym ow nym tytule Discorso per
via peripatetica, o ve si dimonstra se l’anima, secondo Aristotele, e m o r ta le, o im m ortale 66. Podobnie awerroista Simone Simoni, który również

działał w Paryżu, swoje stanowisko podbudowywał m. in. autorytetem
Bessariona67.
y
e)
„D la Bessariona racjonalny dowód nieśmiertelności duszy, który
był niem ożliwy lub bardzo trudny do wyprowadzenia z tekstów A rysto
telesa, był m ożliw y i jasny w tekstach platońskich, do których się od
w oływ ał A lb ert W ielk i” 68. To stwierdzenie Di Napoliego domaga się
jednak dopowiedzenia. „R acjonalny’' dowód Platona był m ożliwy, w ed
ług Bessariona, przede wszystkim dlatego, że twórca Akadem ii prezen
tował nie ratio scientiae, lecz ratio sapientiae. W łaściwie z tekstów Bes
sariona trudno wyczytać, czy negował on w ogóle możliwość czysto ro
zumowego dowodu nieśmiertelności duszy, czy też (co jest bardziej praw
dopodobne) zasadność takiego dowodu na gruncie historycznego A rysto
telesa'. W każdym razie Platon w tym przypadku był niezastąpiony. A l
bowiem tylko na gruncie jego filozofii, która prezentowała przede
wszystkim mądrość splatającą rozum z praobjawieniem, uzasadnienie nie
śmiertelności duszy było możliwe. Jak się wydaje, Bessariona mniej in
teresowało to, czy dowód ten był czysto rozumowy, czy nie. O wiele
ważniejszy był dla niego fakt, że poganie, znający Platona, m ogli na
gruncie tej filozofii znaleźć płaszczyznę porozumienia z chrześcijanami.

M a ria n C is ze w sk i

LES IDEES DE JEAN BESSARION SUR L ’AM E H U M AINE
ET SON IM M O R TA LIT E
Resume

Selon 1’auteur de l ’article, Pengemble des idees philosophiąues du Cardinal Bes
sarion fut expose dans son ecrit In calumniatorem Platonis (1469), redige en reponse
au pamphlet de Georges de Trebizonde. En y offrant une analyse comparee des
philosophies de Platon et d’Aristote, il essayait de faire voir les merites de celle
qui, & son avis, pouvait mieux repondre a 1’esprit du christianisme; en fin de compte, il choisissait plutót le platonisme. Dans son article, l ’auteur se concentre principalement sur certains passages de In calumniatorem Platonis, ceux notamment
qui ródent autour du point le plus delicat de la comparaison entre Platon et son
grand disciple: le probleme de l’ame humaine. Bessarion donnę ainsi une analyse
— -------------68 Ib id e m , s. 410.
67 Ib id e m , s. 410— 412.
68 G. Di Napoli, op. cit., s. 344.
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comparee des idees respectives des deux philosophes sur l ’existence, 1’origine,
1’immortalite, la preexistence et la naturę de l’ame. En procedant par l’exegese des
ecrits originaux du Stagirite, il en conclut que celui-ci n’admettait pas l ’immortalite de l’ame humaine individuelle; cette conviction portait le Cardinal a poser la
these que, sur ce point, c’etait Averroes et Alexandre d’Aphrodise qui avaient
raison, et non pas Saint Thomas d’Aquin; Platon, en posant en principe 1’immortalite individuelle de l ’ame, etait a cet egard plus proche du christianisme qu’A ristote. Aux yeux de Bessarion, le neo-platonisme n’etait qu’une simple continuation
de la philosophie de Platon et, a la fois, le plan propre de conciliation avec A ristote; c’etait doinc pour cette raison que le Cardinal commente souvent Aristote
dans 1’esprit neo-platonicien; Platon, a ces yeux incarnait la ratio sapientiae, tandis
qu’Aristote n’etait qu’un porte parole de la ratio scientiae.
Le texte In calumniatorem Platonis, dit 1’auteur, n’est pas tout a fait clair sur
un point Capital: Bessarion niait-il la possibilite meme d’une preuve purement rationelle de 1’immortalite de l’ame ou simplement croyait-il qu’une telle demonstration aurait ete illegitime au sein de 1’Aristote authentique, historique. Ce qui importe c’est qu’il voyait la possibilite d’une telle preuve sur le plan du systeme
platonicien et, semble-te-il, il ne s’interessait pas a la naturę meme — rationelle
ou pas entierement rationelle — de la preuve eventuelle.
Ainsi, les idees de Bessarion frayalient deja le chemin au syneretisme philosophique tout en offrant un appui puissant au scottisme aiinsi qu’a raverroi'sime et
l’alexandrisme.

