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Jan Czerkawski

CHARLES DE BOYELLESA KONCEPCJA FILOZOFII

W  latach trzydziestych X V I w. Charles de Bovelles (Carolus Bovil- 
lus) zaliczany był —  wspólnie z Erazmem z Rotterdamu, Lefevre ’em 
d’Etaples i Melanchtonem —  do najsłynniejszych ludzi swoich czasów. 
Jednakże jego sława jako matematyka, filozofa i teologa szybko przemi
nęła. Dość zdawkowo wspominają o nim Giordano Bruno i Gottfried 
W. Leibniz. Należy do tych myślicieli, których dorobek nie tworzy w y
razistego faktu historycznego i uwidaczniany jest tylko w bibliografiach 
i encyklopediach. Dzieła de Bovellesa nie wzbudziły większego zaintere
sowania historyków filozofii, mimo dobrej pracy Dippla 1 z połowy X IX  w. 
na temat jego poglądów filozoficznych oraz obszernego omówienia tych 
poglądów w podręczniku Stóckla 2. W  monografii Augustina Renaudeta
o prereformacji i humanizmie w Paryżu nazwisko jednego z czołowych 
„fabrystów” (uczniów i współpracowników Lefevre ’a d’Etaples) pojawia 
się często, ale autor ogranicza się do podania faktów biograficznych, na
tomiast skąpe informacje doktrynalne podaje za Dipplem 3.

Za odkrywcę twórczości de Bovellesa w naszym stuleciu należy uznać 
Ernesta Cassirera. W  szeroko znanej pracy Individuum und Kosmos 
przedstawił on interpretację poglądów antropologicznych Bovillusa na 
podstawie analiz Liber de sapiente4. Dla Dippla uczeń Lefevre ’a d’Eta- 
ples był przede wszystkim kontynuatorem myśli Mikołaja z Kuzy, Raj
munda Lulla, Rajmunda Sibiudy oraz Mistrza Eckhardta. Stóckel zaliczył

1 J. Dippel, Versuch  einer systematischen Darstellung der Philosophie des Ca 
rolus Bom llus, Wurzburg 1865.

1 A. Stockl, Geschichte der Philosophie des M ittelalters, t. III, Mainz 1866, s.
84—'106.

* A. Ranaudet, Prereform e et humanisme a Paris pendant les prem ieres guerres 
d’Italie (1494— 1517), Paris 1916.

* E. Cassirer, lndividuum  und Kosm os in der Philosophie der Renaissance, Lei- 
pzisg 1926. W r. 1927 ukazało się drugie wydanie tej pracy (Leipziig und Berlin 1927, 
s. 93—102, 301—412), poszerzone o dokonaną przez R. Klibansky’ego krytyczną edy
cję L iber  de sapiente.
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go wprawdzie do „szkoły Mikołaja z Kuzy” , ale jednocześnie podkreślił, 
że poglądy Kuzańczyka są dla niego tylko punktem wyjścia, ponieważ 
Bovillus był myślicielem samodzielnym i zbudował system, któremu nie 
można odmówić oryginalności. Autor Liber de sapiente, zdaniem Cassi- 
rera, rozwinął i systematycznie opracował główny temat ze słynnej mo
w y Pica della Mirandoli De hominis dignitate. Utwór Bovillusa należy do 
najbardziej charakterystycznych dzieł filozofii renesansowej. Zostało 
w  nim zespolone to, co scholastyczne, z tym, co humanistyczne. Bovillus 
jest spadkobiercą średniowiecza, gdy mnoży analogie między światem 
zmysłowym i światem duchowym, między mikrokosmosem i makrokosmo- 
sem, ale jednocześnie poglądy jego, przynajmniej od czasu do czasu, 
przywodzą na myśl wielkie systemy nowożytnej filozofii idealistycznej, 
głównie Leibniza i Hegla. Bernard Groethuysen zainteresował się twór
czością Bovillusa pod niewątpliwym wpływem Cassirera, ale jego odczy
tanie Liber de sapiente w  znacznej mierze odbiega od interpretacji za
wartej w  Individuum und Kosmos 5. De Bovelles, zdaniem Groethuysena, 
zespolił poglądy platonizmu florenckiego, w których godność człowieka 
została ograniczona do nostalgii za światem ponadzmysłowym, z poglą
dami padewskiego naturalizmu, redukującymi człowieka do res naturae. 
Bovillus jest twórcą nowej koncepcji człowieka i ludzkiej godności. 
W  jego dziełach nowy człowiek nabywa świadomość siebie, staje się 
aktywnym podmiotem odpowiedzialnym za „swój świat” przed wznie
sieniem się do „wyższego świata” .

Skrajnie naturalistyczną interpretację antropologicznych poglądów 
Bovillusa przedstawił Albert-Marie Schmidt6. Zdaniem tego historyka li
teratury, autor Liber de sapiente odważnie ograniczył badania naukowe 
do „przedmiotów ziemskich” , a twórczość jego stanowi istotne ogniwo 
pośrednie między poglądami Pica della Mirandoli i Maurice Sceve’a 
w wypracowaniu zasad humanizmu, który zastąpił dawny humanizm 
chrześcijański. W tym samym duchu .interpretują poglądy Bovillusa —  
jako myśliciela, który nie zajmuje się Niebem, lecz tylko i wyłącznie 
Ziemią —  Saulnier i Weber 7.

Naturalistyczna interpretacja antropologii de Bovellesa została pod
dana krytycznej ocenie przez o. Henri de Lubaca8. W  całej twórczości 
Bovillusa zdecydowanie dominuje tendencja kontemplacjonistyczna;

5 B. Groethuysen, Anthropologie philosophiąue, Paris 1952, a. 190— 194.
• A. M. Schmidt, La  poesie scientijiąue en France au X V  I e siecle, Paris 1938, 

s. 113— 114.
7 M. Verduin, L. Saulnier, M aurice Sceve, Paris 1948, s. 421— 422; M . H. Weber, 

Creation poetique au X V I e sikcle en  France, Paris 1956, s. 21.
8 H. de Lubac, L e  sage selon Charles de Bovelles, w : M elanges offerts a. M . D . 

Chenu, Paris 1967, s. 385— 397.
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twórczość tę należy umieścić w nurcie humanistycznego sokratyzmu 
chrześcijańskiego. Bovillusowi chodziło głównie o to, by człowiek —  po
znając siebie jako człowieka —  przekroczył to, co zmysłowe, i  wzniósł 
się do tego, co ponadzmysłowe, stał się mędrcem poprzez poznanie „Ojca 
Światłości” . De Lubac wykazał, że interpretacja Schmidta oparta była 
na wyrwanym z kontekstu nawet nie zdaniu, ale fragmencie zdania 
z Liber de sapiente. Polemizując jednak z naturalistyczną interpretacją, 
odwołuje się często do utworów? Bovillusa, które powstały kilka lat póź
niej niż Liber de sapiente, całkowicie nie uwzględniając ewentualnej 
ewolucji poglądów analizowanego autora. Przynajmniej w niektórych 
utworach, z późnego okresu swej twórczości, Bovillus polemizuje z po
glądami wyłożonymi w  pismach wydanych wcześniej.

Głównie dzięki Cassirerowi poglądy Bovillusa zostały uwzględnione 
w  podręcznikach historii filozofii oraz w  dziełach z zakresu historii kul
tury renesansowej 9. Autor Liber de sapiente uznany został za jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli humanizmu francuskiego pierwszej 
połowy X V I w.

Gruntownej rewizji oceny twórczości de Bovellesa dokonał Maurice 
de Gandillac10. Zdaniem tego francuskiego historyka filozofii, autora 
znanej monografii o Mikołaju z Kuzy, mistrz Bovillusa, Lefevre d’Etap- 
les, chociaż był wydawcą pism autora De docta ignorantia, nie był na 
tyle filozofem, by mógł zrozumieć myśl Kuzańczyka. Bovillus natomiast 
w  swych dziwacznych pismach całkowicie zdeformował poglądy Mikoła
ja z Kuzy. Pisma te zawierają więcej czczego werbalizmu niż autentycz
nej dialektyki. Bovillus w interpretacji de Gandillaca jest przede wszyst
kim dość niezwykłym mistykiem, całkowicie oderwanym od aktualnych 
w jego czasach problemów i dyskusji.

Kim  był de Bovelles i jakie znaczenie należy przypisać jego twór
czości w dziejach kultury europejskiej, a ściślej w dziejach filozofii cza
sów renesansu? Czy był on jednym z bardziej oryginalnych filozofów 
pierwszej połowy X V I w. czy też dziwacznym mistykiem i nieudanym 
uczniem Mikołaja z Kuzy? Czy propagował jeśli nie wprost naturalistycz
ną, to przynajmniej naturalizującą filozofię człowieka, czy też jego an
tropologia jest znakomitym wyrazem chrześcijańskiego humanizmu?

9 Zgodnie z poglądami E. Cassiirera interpretuje Liber  de sapiente Bi Sucho
dolski, Narodziny now ożytnej filozofii człowieka, W arszawa 1963, s. 205— 212; po
dobnie B. S. Kunda, W prowadzenie do antropologii Karola Bovillusa (ok. 1470—1553), 
„Prace Filozoficzne”, V II: 1971, s. 15— 33.

10 M. de Gandillac, L e fev re  d ’Etaples et Charles de B ovelles lecteurs de N ico 
las de Cues, w: U hum anism e franęais au debut de la Renaissance. Collogue In ter 
national de Tours, Paris 1973, s. 155—il71; por. idem, La  philosophie de la Renaissan
ce, w : Encyclopedie de la Pleiade. H istoire de la Philosophie, t. 2, Paris 1973, s. 
168— 183.

6
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Na powyższe pytania nie znajdziemy przekonywającej odpowiedzi 
w pierwszej, dość popularnej monografii twórczości Bovillusa, napisanej 
przez Victora 11. Monografista wprawdzie nie cytuje wyżej omówionego 
artykułu de Lubaca, jednak dokonana przezeń interpretacja jest całkowi
cie zgodna z poglądami zawartymi w tym właśnie artykule. W roku 
1979, dzięki .staraniom prof. Jean-Claudie Margolina, odbyło się w Noyon 
międzynarodowe kolokwium poświęcone życiu i twórczości de Bovellesa, 
na którym wygłoszono 19 odczytów 12. Autorzy tych odczytów wprost 
programowo unikali ogólnych ocen twórczości wieloletniego kanonika 
katedry w  Noyon. Ograniczali się zasadniczo bądź to do ustaleń fakto
graficznych, bądź też do analizy poszczególnych dzieł. Postawa ta jest 
niewątpliwie efektem świadomości, że dotychczasowe syntetyczne ujęcia 
i oceny tej bogatej i różnorodnej twórczości były dokonywane bez 
uprzednich gruntownych analiz poszczególnych dzieł Bovillusa i oparte 
były na niezbyt pogłębionej znajomości Liber de sapiente, jedynego 
utworu powszechnie dostępnego historykom filo zo fii13.

Przedmiotem analiz- niniejszego studium będą dwa utwory Bovillusa 
z wczesnego okresu jego twórczości, wydane wspólnie w Paryżu w 1504 r. 
pod następującym tytułem: Methaphysicum introductorium cum alio 
ąuodam opusculo distinctionis nonnullorum omnibus communium quae 
ad methaphysicam spectant. Utwory te nie wzbudziły dotychczas więk
szego zainteresowania historyków filozofii zajmujących się twórczością 
Bovillusa, mają one natomiast istotne znaczenie dla zrozumienia filozo
ficznych poglądów autora Liber de sapiente. Został w nich bowiem spre
cyzowany pewien pierwotny program uprawiania filozofii, program, któ
ry zostanie zrealizowany, przynajmniej częściowo, w  wydanych przez 
Bovillusa w 1511 r. cyklu utworów, które wzbudzają największe zainte
resowanie historyków filozofii ze względu na ich „filozoficzność” .

W  myśl podstawowej zasady hermeneutyki, miejsca mniej jasne 
w tekście należy wyjaśniać poprzez bardziej klarowne. A le zrozumienie 
jakiegoś filozofa nie polega na porównywaniu tego, co napisał w jednym 
miejscu, z czymś, co napisał gdzie indziej, lecz przede wszystkim na 
konfrontowaniu tego, co pisze, z tym, o czym pisze. To, o czym pisze da
ny filozof, zawarte jest w przyjętej przez niego koncepcji filozofii. Kon
cepcja ta określa zarówno przedmiot badań, jak i iołi cel.

11 J. M. Victoir, Charles de Bovelles, 1479— 1553, A n  Intellectual Biography, G e- 
neve 1978.

12 Charles de Bovelles en son cinąuieme centenaire, 1479— 1979. Actes du C o llo - 
que International tenu a Noyon  les 14— 15— 16 sept. 1979, Paris il982.

M Ze względu na edycję R. Klibansky’ego por. przyj). 4. Obecnie P. Magnard 
dokonuje krytycznej edycji, wraz z przekładem na język francuski, dzieł Ch. de 
Bovellesa; dotychczas ukazały się następujące traktaty: L e  livre  du sage, Paris 1982; 
L e  livre du neant, Paris 1983; L ’art des opposes, Paris 1984.
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1. OBRONA M ETAFIZYKI

Przed przystąpieniem do szczegółowych analiz Methaphysicum intro- 
ductorium i Opusculum  należy zastanowić się, w jakim kontekście kul
turowym, a w szczególności filozoficznym, zostały one przez Bovillusa 
napisane. Urodzony w roku 1479, w latach 1495— 1503 studiuje w kole
gium Cardinal Lemoine pod kierunkiem znakomitego mistrza Lefevre ’a 
d’Etaples (Jacobus Faber Stapulensis) oraz jego ucznia i współpracow
nika ,Jossego Clichtove’a. Jeszcze jako student, na przełomie X V  i X V I w. 
stał się współpracownikiem swego mistrza, a z początkiem wieku X V I 
uważany był za jedną z czołowych postaci w kręgu „fabrystów” .

Zasadniczy ton paryskiemu środowisku filozoficznemu na przełomie 
X V  i X V I w. nadaje dwóch autorów powszechnie używanych podręcz
ników: Tomasz Bricot i Jerzy z Brukseli. Redagują oni zwięzłe kompen
dia z filozofii arystotelesowskiej, utrzymane w duchu nominalistycznym. 
Z tym, że drugi z tych autorów był nominalistą ulegającym znacznym 
wpływom szkotystycznym. Szkotyzm z pewnymi elementami nominaliz- 
mu propagował w tym czasie Piotr Tartaretus. Lefevre d’Etaples nauczał 
filozofii w  sposób zasadniczo różny od innych profesorów Uniwersytetu 
Paryskiego. Chciał on oczyścić Arystotelesa z wszelkich naleciałości scho- 
lastycznych, wykładać „czystego Arystotelesa” . W  zimie 1491/1492 r. w y
jechał do Włoch. Odwiedził Florencję, gdzie spotkał się z Marsilio Fici- 
nem i Angelo Polizianem. Duży wpływ wywarł na niego Pico della Mi- 
randola, który w 1491 r. ogłosił De ente et uno, jako pierwszą część 
większego dzieła godzącego poglądy Platona i Arystotelesa. W  Rzymie 
spotkał się z Hermolausem Barbaro, rzecznikiem odnowy studiów arysto- 
telesowskich. Bezpośrednio po powrocie do Paryża pisze wstęp do Fizyki 
Arystotelesa, w którym podkreśla, iż należy Stagirytę wykładać jasno 
i zwięźle, odrzucić wszystkie scholastyczne komentarze, które fałszują 
prawdę oryginalnego tekstu. Oczyszczonego Arystotelesa uważa jednak 
wyłącznie za przygotowanie do wyższej mądrości, której symbolem jest 
boski Platon 14. W  wydawanych na przełomie X V  i X V I w. utworach 
ukazuje naturalną harmonię między doktryną arystotelesowską i pla
tońską.

Pozostając pod wyraźnym wpływem Ficina, jego koncepcji pia philo- 
sophia, interesuje się pismami hermetycznymi —  wydaje Corpus herme- 
ticum  wraz z własnymi komentarzami —  oraz publikuje dzieła Rajmun
da Lulla, Dionizego Pseudo-Areopagity i Mikołaja z Kuzy. Wszystkie te

14 C. Vasoli, Jacqti.es Lefevre d’Etaples e le orig in i del Jabrism o”, „Rinasci-
mento”, 10: 1959, s. 22ili—254.
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utwory były podstawowymi lekturami Bovillusa, w kontakcie z nimi 
kształtował się jego język filozoficzny.

W 1496 r. Lefevre d’Etaples opublikował krótkie wstępy do logicz
nych pism Arystotelesa, w których oscyluje on. między tendencją huma
nistyczną („czysty Arystoteles” ) i formacją nominalistyczną. Utwór ten 
został wydany ponownie w roku 1500, ale tym razem wraz z komenta
rzami Clichtove’a i Bovillusa. Komentarze Clichtove’a oparte są głów
nie na tradycji logiki terministycznej; Bovillus natomiast, komentując 
utwór inspirowany tradycją terministyczną (A rs suppositionum), poddaje 
ostrej krytyce całą tę tradycję. Podobnie jak jego mistrz potępia czcze 
spekulacje „sofistów” (scholastyków-terministów), którymi wypełnione 
są traktaty angielskich i hiszpańskich barbarzyńców. Należy powrócić do 
źródła wiedzy logicznej, Organonu Arystotelesa, i oczyścić je z wszelkich 
scholastycznych zanieczyszczeń. Jest to jedyna droga do przywrócenia 
logice jej właściwej funkcji bycia ars sermocinalis 15. Tak pojęta logika 
winna jedynie przygotowywać umysł do wyższej formy logiki, która 
prowadziłaby do poznania samych rzeczy i zapewniała filozofowi naby
cie mądrości. Poznawanie i rozróżnianie terminów, oderwanie od pozna
nia rzeczy, jest tylko pustą, niepotrzebną i szkodliwą zabawą.

Walka realistów z nominalistami —  i vice versa —• kształtowała kli
mat intelektualny Uniwersytetu Paryskiego w  X V  w. Była ona w znacz
nej mierze stymulowana pr?ez króla Ludwika XI. W  1473 r. miało miej
sce potępienie nominalizmu. Dotknięci restrykcjami nominaliści napisali 
petycję do króla, w której wyjaśnili sposób uprawiania przez siebie filo 
zofii oraz wyakcentowali podstawową różnicę, jaka zachodzi między 
nimi i realistami. Realiści wikłają się ciągle w rozmaite sprzeczności, 
ponieważ odrzucają tę część logiki, która traktuje o „właściwościach ter
minów” (de proprietate terminorum), a od badania tych właściwości, co 
właśnie czynią nominaliści, uzależnione jest dojście do prawdziwych są
dów w nauce 16. Niezależnie od tego, w  jakiej mierze można uznać piętna- 
stowiecznych nominalistów za prekursorów współczesnej filozofii anali
tycznej, możemy stwierdzić, że reprezentanci „nowej drogi”  uważali 
analizy języka nauki za charakterystyczną dla siebie metodę badań. Nacja 
pikardyjska, skupiona w kolegium Cardinal Lemoine, jako pierwsza w y
raziła wdzięczność Ludwikowi X I za cofnięcie zakazu wykładania do
ktryny nominalistycznej 17. Długoletnia nieobecność nominalizmu w  Uni-

15 Por. tekst zamieszczony w  C. Prantl, Geschichte der Logik, t. 4, Leipzig 1927, 
s. 282— 283. •

18 P. Vignaux, La problem atiąue du nom inalism e m edieval peut-elle  eclairer des 

problem es philosophiąues actuels?, „Revue PhilosopMąue de Douvain”, L X X V : 1977, 
s. 293— 331.

17 P. Duham, Le  system e du monde, t. X, Paris 1959, s. 417.
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wersytecie Paryskim wpłynęła na zwiększenie się atrakcyjności tej do
ktryny. W  czasach studiów Boviłlusa pod jej wpływem pozostawał rów
nież Lefevre d’Etaples.

Należy zastanowić się nad zasadniczym motywem, jakim kierował się 
Bovillus dokonując tak gwałtownej krytyki nominalistycznej metody 
uprawiania filozofii. Motyw ten zostanie wyraźniej sformułowany w Me- 
thaphysicum introductorium, gdzie ponownie pojawia się ostra krytyka 
nominalizmu18. Poznaniu przez filozofa właściwości terminów przeciw
stawia on poznanie rzeczy. Tylko poprzez poznanie rzeczy filozof może 
osiągnąć istotny cel uprawiania metafizyki. Czy rzeczywiście —  jak to 
sugeruje de Bovelles —  piętnastowięczni „analitycy języka” traktowali 
problemy filozoficzne jedynie jako zagadki językowe dotyczące znacze
nia słów? Przy obecnym stanie badań nad piętnastowiecznym nominaliz- 
mem trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Moż
na jedynie stwierdzić, że intencją nominalistów było rozwiązywanie pro
blemów filozoficznych poprzez badanie właściwości terminów; badania 
te natomiast w znacznym stopniu rozbijały od wewnątrz arystotelesow- 
ską filozofię pierwszą. Nadto nominaliści sprowadzali metafizykę do roli 
dyscypliny podporządkowanej fizyce i etyce. Bovillusa krytyka dokony
wanego przez nominalistów przeobrażenia problematyki metafizycznej 
w logiczną jest prowadzona głównie w celu obrony metafizyki jako na
czelnej dyscypliny filozoficznej. Do problemu tego jeszcze powrócimy. 
Krytyka ta —  dodajmy —  nie była równoznaczna z obroną szkoły reali
stów, lecz próbą przezwyciężenia uprawiania filozofii w ramach obydwu 
tych szkół.

W  1501 r. de Bovelles wydał In artem oppositorum introductio 19. 
W dziełku tym zaproponował wyższą formę logiki —  wyższą od logiki 
arystotelesowskiej —  a mianowicie „sztukę przeciwieństw” , dzięki któ
rej można poznać prawdę o „samych rzeczach” . Jest to sztuka odkry
wania prawdy poprzez badanie przeciwieństw i związków zachodzących 
między przeciwieństwami. Ars oppositorum  —  inspirowana poglądami 
Rajmunda Lulla i Mikołaja z Kuzy —  ma być uniwersalną metodą 
uprawiania nauki.

W  1500 r. Clichtove wydał De artium scientiarumąue divisione, 
a w  roku następnym de Bovelles opublikował Libellus de constitutione 
et utilitate artium- humanarum. Obydwaj zabrali głos w  znamiennej dla 
epoki dyspucie na temat doskonałości poszczególnych dyscyplin i ich 
właściwego miejsca w ogólnej hierarchii nauk. Podkreślają oni zgodnie

18 Por. wstęp do Metaphysicum  introductorium.
19 M. de Gandillac, L ’art bovillien  des opposes, w: Charles de Bovelles et son 

cinąuieme centenaire..., s. 157— 170.
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bezwzględną wyższość sztuk wyzwolonych nad mechanicznymi oraz sztuk 
realnych nad sermocynalnymi. Nie może ujść naszej uwagi jedna, ale za 
to bardzo istotna różnicą zachodząca między ich poglądami. Różnica ta 
dotyczy koncepcji metafizyki.

Metafizyka i teologia, zdaniem Clichtove’a, należą do „nauk nadnatu
ralnych” . W  pewnym sensie posiadają one ten sam przedmiot badań —  
Boga. Metafizyka jest nauką nadnaturalną wyłącznie ze względu na 
przedmiot, lecz nie jest nią ze względu na metodę badań. Teologia zaś 
jest nauką nadnaturalną bez żadnych ograniczeń. Clichtove nie zgadza 
się z Ockhamem, jakoby rozum ludzki, wychodząc od poznania rzeczy ~ 
materialnych, nie mógł odkryć żadnych przymiotów Boga. Zbliża się jed
nak do poglądów twórcy via moderna, bardzo mocno przeciwstawiając 
poznanie metafizyczne poznaniu teologicznemu 2°. Podstawowym źródłem 
teologii jest Pismo św. Naczelnym autorytetem w metafizyce jest Arysto
teles. Metafizykę można wprawdzie nazwać mądrością, jest ona jednak 
mądrością niższego rzędu, mądrością w  pełnym tego słowa znaczeniu jest 
teologia. De Bovelles mówi wyłącznie o jednej mądrości, a tą jest me
tafizyka.

Lefevre d’Etaples w  pierwszych zdaniach swego wstępu do Metafi
zyki Arystotelesa podaje następujące określenie mądrości: „Mądrość jest 
poznaniem pierwszych przyczyn i pierwszych zasad” 21. Pierwsze przy
czyny i zasady są najbardziej wzniosłymi i najwyższymi bytami. Metafi
zyka, w  której dochodzi się do ich poznania, jest mądrością; mędrcem 
jest ten, kto nabył tego typu wiedzę. „Sapiens —  podkreśla Lefevre 
d’Etaples —  metaphysicus, primus, supremus, divinus supramundanusąue 
philosophus” 22. Komentarz Clichtove’a do uwag jego mistrza na temat 
metafizyki i mądrości jest wprost przewrotny. Zadaje on mianowicie 
następujące pytanie: „Czy człowiek może w  tym życiu nabyć mądro
ści?” I udziela negatywnej odpowiedzi: „Człowiek nie może w tym życiu 
nabyć mądrości, którą jest sam Bóg, dostępne jest mu jedynie bardzo 
odległe podobieństwo prawdziwej Mądrości. Kto twierdzi przeciwnie, nie 
tylko błądzi, ale jest także bezbożnikiem” 23.

We wstępie do Methaphysicum introductorium  Bovillus ponownie za
biera głos na temat słynnej disputa delle arti. Podkreśla, że ktoś, „kto 
chce owocnie uprawiać rectae litterae, powinien najpierw poznać cel

20 J. F. Massaut, Josse C lichtove, 1’humanisme et la reform ę du clerge, t. I—II, 
Paris 1968, sl. 239-—240.

11 Jacobus Faber Stapulensis, Totius philosophie naturalis paraphrases..., In tro - 
ductio metaphysica, Parisiis 1501, f. 403.

22 Ibidem .
** Ibidem , f. 405 v.
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wszystkich nauk” Podstawą zatem do ustalenia hierarchii nauk nie 
jest tradycyjnie przyjmowany przedmiot badań, ani —  bardziej nowo
cześnie —  metoda badań, lecz cel badań. Należy przede wszystkim jasno 
uświadomić sobie, jakiemu celowi winno być podporządkowane uprawia
nie nauki. Bez tej świadomości zachodzi niebezpieczeństwo uznania tego, 
co jest jedynie środkiem wiodącym do celu, za sam cel. Osiągnięcie za
mierzonego celu oznacza we wszystkich dziedzinach dojście do stanu 
doskonałości. „Uprawianie nauk —  stwierdza Bovillus —  winno być pod
porządkowane jednemu zasadniczemu celowi: osiągnięciu przez człowie
ka realizacji własnej istoty, czyli nabyciu stanu doskonałości i szczęś
cia” 25. W  zdaniu tym de Bovelles sprecyzował jedną z podstawowych 
intencji własnej twórczości. Z tej perspektywy ocenia współczesnych mu 
scholastyków. Zarzuca im nie tylko to, że zajmują się terminami, a nie 
rzeczami, ale przede wszystkim to, że nie prowadzą badań naukowych 
w  aspekcie doskonalenia człowieka, uprawiają naukę całkowicie ateleolo- 
gicznie, co jest zajęciem czczym i bezużytecznym. Ostatecznym celem 
uprawiania nauk jest doskonałość i szczęście uprawiającego te nauki, 
czyli filozofa. Nauką, dzięki której można zrealizować ten cel, jest me
tafizyka, stąd też wszystkie inne nauki winny być jej podporządkowane. 
Metafizyka jest po prostu mądrością, a metafizyk —  mędrcem, czyli 
człowiekiem doskonałym i szczęśliwym.

Sw. Bonawentura jest autorem traktatu o wymownym tytule: De re - 
ductione artium ad theologiam. Artes, według św. Bonawentury, posia
dają jeden zasadniczy cel: winny one prowadzić człowieka do Boga. Za
danie to mogą spełnić tylko wówczas, gdy są podporządkowane teologii 
i poddane jej kierownictwu. Tę samą myśl spotykamy u Clichtove’a. 
Wszystkie sztuki są szczeblami na drodze do metafizyki-mądrości, ale 
metafizyka jako niższa mądrość winna być podporządkowana wyższej 
mądrości, czyli teologii. De Bovelles w  ogóle nie wprowadza podziału 
na mądrość wyższą i niższą, mówi wyłącznie o jednej mądrości, którą 
utożsamia z metafizyką. Methaphysicorum introductorium  można by za
tytułować —  parafrazując tytuł traktatu św. Bonawentury —  De reduc- 
tione artium ad methaphysicam.

Clichtove podkreśla odrębność metafizyki od teologii, by mocniej 
wyakcentować doskonałość i wyższość teologii nad metafizyką. A le wzra
stający na sile w  tym okresie nurt myśli skrajnie spirytualistycznej —  
pod wpływem którego pozostaje Bovillus —  zasilany głównie przez neo- 
platonizm i hermetyzm, ujawnia tendencję odwrotną, a mianowicie

21 M etaphysicum  introductorium, Carolus Bovillus universis rectarum litterarum  
studiosis.

25 Ibidem .
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możliwie ścisłego zespolenia problematyki religijnej z filozoficzną26. 
Nauka, która ma zapewnić człowiekowi stan doskonałości i szczęścia, nie 
jest pozbawiona ambiwalencji. Metafizyka jako m ąd rość  staje się n a rzę 

dziem przezwyciężania przez człowieka własnej przygodności, staje się 
„wiedzą” mającą moc wyzwolenia człowieka z wszelkich ograniczeń. 
Koncepcja ta promieniowała na Europę z Akademii Platońskiej we Flo
rencji. Clichtove był zdecydowanym przeciwnikiem neoplatonizmu, A ry 
stoteles był dla niego symbolem „czystej filozofii” , to znaczy filozofii, 
dzięki której człowiek nie realizuje własnego przeznaczenia, a jedynie 
usprawnia władze poznawcze przygotowując się do kontemplacji nad
przyrodzonej 27.

Wzrastający na sile w  X V  w. swoisty utylitaryzm nie sprzyjał upra
wianiu metafizyki. Bardzo często powtarzany jest zarzut o nieużytecz- 
ności dociekań nad bytem. Przedstawiciele wczesnego humanizmu wło
skiego podkreślają korzyści płynące z rozważań etycznych. W  tym sa
mym kierunku grawitowała myśl niektórych reprezentantów via moder
na. Tylko taka metafizyka może ewentualnie uchodzić za użyteczną, któ
ra stanowi podstawę etyki. W  ten sposób krystalizuje się koncepcja me
tafizyki jako dyscypliny podporządkowanej etyce; prymat etyki przy
wraca metafizyce jej użyteczność28. Etyka, zdaniem Bovillusa, jest dys
cypliną niższą nie tylko od filozofii bytu, lecz również od fizyki. Bez
pośrednio na fizyce oparta jest metafizyka, która doskonali człowieka 
w  stopniu nieporównywalnie wyższym od etyki.

Zainteresowania wielu uczonych w X V  w. skupiały się bardziej na 
naukach szczegółowych niż na metafizyce. Jeżeli byli oni skłonni przy
znać jakąś wartość metafizyce, to tylko jako dyscyplinie wyjaśniają
cej —  zgodnie z doktryną Arystotelesa —  podstawy innych nauk29. 
Ustalanie podstaw innych nauk jest, według Bovillusa, całkowicie drugo
rzędnym zadaniem metafizyki 3°. Uprawianie nauk szczegółowych jest 
wprawdzie czynnością konieczną, niemniej tylko propedeutyczną wobec 
uprawiania filozofii jako mądrości, czyli metafizyki. Sapiencjalny cha
rakter metafizyki decyduje o jej absolutnym prymacie wśród nauk.

Wobec wzmagających się w  X V  w. postaw antymetafizycznych de 
Bovelles pragnie utrwalić przekonanie o naczelnej roli metafizyki wśród 
nauk. Ukazując absolutny prymat metafizyki, co należy podkreślić, sto
suje on kryterium zdecydowanie utylitarystyczne. Podstawowym kryte-

28 S. Swieżawski, D zieje filozofii europejsk iej w  X V  w ieku, t  III: Byt, W arsza
w a  -1978, s. 350.

27 Ji P. Massaut, op. cit., s. 240.
28 S. Swieżawski, op. cit., s. 350.
29 Ib idem , s. 358.
10 M etaphysicum  introductorium, Cap. V.
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rium doskonałości nauki jest sposób, w jaki ona doskonali człowieka. 
Metafizyka jako mądrość jest ostatecznym celem wszelkich dociekań 
filozoficznych, bo tylko w sferze mądrości człowiek może zrealizować 
ideał człowieczeństwa, stać się istotą doskonałą i szczęśliwą.

Powstaje pytanie: jak należy uprawiać metafizykę, która nie byłaby 
tylko jedną z dyscyplin filozoficznych, lecz byłaby prawdziwą mądro
ścią? Odpowiedź na to pytanie stanowi jeden z głównych tematów M e -  
thaphysicum introductorium  i Opusculum.

\

2. M ETAFIZYKA A NAUKI SZCZEGÓŁOWE

Piętnastowieczni scholastycy szeroko dyskutowali nad następującymi 
zagadnieniami: Czy poznanie metafizyczne jest niezależne od znajomości 
nauk szczegółowych, czy też jest ono w  jakimś stopniu od tej znajomo
ści zależne? Jeżeli zachodzi taka zależność, to jaki jest jej charakter? 
W  X V  w. w Paryżu, zdaniem Duhema, zarówno szkotyści, jak i nomina
liści wykładali fizykę i metafizykę zespolone razem 31. Metafizyka była 
ujmowana jako naturalne przedłużenie fizyki. To ścisłe powiązanie me
tafizyki z naukami szczegółowymi przyczyniło się do stopniowego utrwa
lenia koncepcji takiej metafizyki, do której dochodzi się poprzez upra
wianie nauk szczegółowych. Był to sposób postępowania zgodny z episte- 
mologicznymi zasadami nominalistów.

„Methaphysica —• stwierdza Bovillus —  est particularium scientia- 
rum coincidentia earumąue finis” 32. Własnej koncepcji metafizyki, 
w  myśl której jest ona coincidentia nauk szczegółowych, przeciwstawia 
metafizykę pojętą jako omnium scientiarum aggregatio. Termin coinci
dentia należy odnieść do wypracowanej przez naszego autora ars oppo
sitorum, a pośrednio do słynnej zasady Mikołaja z Kuzy coincidentia 
oppositorum,'natomiast termin aggregatio —  do poglądów Jana Burydana 
na temat stosunku metafizyki do nauk szczegółowych, a pośrednio do 
ogólnej koncepcji nauki Wilhelma Ockhama.

Ockham poddał krytyce arystotelesowską koncepcję jedności całej 
ludzkiej wiedzy. Nauka stanowi jedynie kolektywny zbiór zdań o róż
nych przedmiotach. Poznanie wartościowe dotyczy konkretnych rzeczy 
(nominalizm) i oparte jest na intuicji zmysłowej (em piryzm )33. Pod 
wpływem Ockhama pozostawał Jan Burydan, myśliciel bardzo popularny 
w Paryżu na przełomie X V  i X V I w., autor m. in. komentarza do M e 
tafizyki Arystotelesa.

31 P. Duhem, op cit., s. 112.
32 M etaphysicum  introductorium, Cap. VI.
33 S. Kamiński, Po jęcie  nauki i klasyfikacji nauk, Lublin 1981, s. 67.
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Znana teza arystotelesow ska głosi, że nauka do tyczy  tego, co ogólne, 

niezmienne i konieczne. Otaczająca nas rzeczywistość składa się z rzeczy 
jednostkowych i zmiennych. Bezpośrednim przedmiotem nauki, zdaniem 
Burydana, mogą być tylko zdania, a ściślej zawarte w  nich term;iny, 
ponieważ im przysługuje cecha ogólności?A. Metafizyka, jako nauka naj
ogólniejsza, musi posiadać najogólniejszy przedmiot badań. Przedmiotem 
tym jest termin ens in communi. Termin ten ujmuje Burydan jako naj
ogólniejszy rodzaj, który dzieli się na dwa główne gatunki (substancja 
i przypadłości). W  tej sytuacji pojęcie odpowiadające terminowi „byt 
w ogólności” jest jednoznaczne, ponieważ można je orzekać jednoznacz
nie o terminie znaczącym substancje oraz o terminie znaczącym przy
padłości. Jednakże Burydan, pozostając pod wpływem ockhamistycznej 
koncepcji nauki, twierdzi, że metafizyka jest faktycznie zbiorem różnych 
zdań o różnorodnych przedmiotach. Można ją jednak pojmować także 
jako jedną naukę, jedność tę nadaje jej przyporządkowanie do jednego, 
pierwszego pojęcia ( ens in communi). A le jest to wyłącznie jedność ana
logiczna do jedności wojska podporządkowanego jednemu dowódcy, czyli 
jedność typu aggregatio.

De Bovelles, nie wymieniając nazwiska Burydyna, expressis verbis 
polemizuje z burydanowską koncepcją jedności m etafizyki35. W  polemi
ce tej ulega on jednak wpływom tradycji ockhamistycznej, przyjmując 
jej fundamentalne założenie, w myśl którego poznanie metafizyczne win
no być nadbudowane na poznaniu pochodzącym z nauk szczegółowych. 

•Metafizyka nie jest nauką autonomiczną względem nauk szczegółowych, 
lecz integruje dane pochodzące z tych nauk. Rozbieżność stanowisk do
tyczy jedynie sposobu tej integracji. Zdaniem Burydana, integracja ta 
nie może przekroczyć płaszczyzny „agregatu” , natomiast według naszego 
autora w metafizyce dokonuje się integracja wyższego rzędu, a miano
wicie integracja typu „zbieżności” . Podstawą tej różnicy stanowisk są 
dwie zasadniczo odrębne koncepcje przedmiotu badań metafizyki.

De Bovelles wiele miejsca poświęca na krytykę stanowiska Buryda
na, w myśl którego przedmiot metafizyki należy pojmować jako najogól
niejszy rodzaj podzielny na dwa gatunki. Nie istnieje jeden najogólniej
szy, wspólny dla wszystkich rzeczy rodzaj; takich najogólniejszych ro
dzajów jest wiele, dlatego też istnieje wiele nauk szczegółowych, których 
badania nie wykraczają poza wiedzę o bytach określonego rodzaju. Stąd 
też nie ma jednej fizyki jako nauki, lecz istnieją liczne nauki szczegó
łowe, dotyczące różnych rodzajów bytów. Można natomiast dojść do

M Z. Włodek, Koncepcja  metafizyki w edług Jana Burydana, „Studia Warmiń
skie”, IX : 1972, s. 219—222; T. K. Scott, John Buridan on the O bjects of Dem anstra - 
tive  Science, ,ySpeculum” , XL: 1965, s. 6571—658.

35 M etaphysicum  introductorium, Cap. V III.
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poznania takiego przedmiotu metafizyki, który odznacza się jednością,
i to taką jednością, która transcenduje wszystkie najogólniejsze rodzaje.

W polemice Bovillusa z Burydanem ujawnia się napięcie między 
transcendentalnym (w sensie scholastycznym) i kategorialnym pojęciem 
bytu jako przedmiotu metafizyki.

De Bovelles całkowicie solidaryzuje się ze stanowiskiem Burydana, 
w  myśl którego poznanie metafizyczne jest poznaniem jednoznacznym. 
Jednoznaczność tę pojmuje on jednak w sposób radykalnie różny od pa
ryskiego terministy, a zbliżony do Dunsa Szkota i szkotystów. Jedno
znaczne, według Dunsa Szkota, jest pojęcie bytu, a nie rzecz, czyli przed
miot desygnowany przez to pojęcie. Pojęcie bytu jest pojęciem realnym 
(z płaszczyzny intencji pierwszych), gdyż orzekamy je o rzeczach, a nie
0 pojęciach. Wszystko, co poznajemy, poznajemy sub ratione entis com
muni 36. To stanowisko Dunsa Szkota nie jest bynajmniej jasne i nastrę
cza wiele trudności interpretacyjnych. Było ono bardzo różnie rozumia
ne zarówno przez szkotystów, jak i przez historyków filozofii. Z punktu 
widzenia wpływu szkotyzmu na Bovillusa zaznaczmy jedynie, że Duns 
Szkot chciał ująć w  przedmiocie metafizyki to, co jest ponad skończono- 
ścią i nieskończonością, co może je jednoczyć, a tym . samym być w sto
sunku do nich jednoznaczne i transcendentalne. Tak pojęty byt jest po
nad wszelką determinacją, a zatem jest tym, co jest par excellence de
terminowane, czyli jest czystą możnością. Na tej płaszczyźnie poznania 
nie można już faktycznie odróżnić bytu od pojęcia bytu, bytu niezdeter
minowanego od pojęcia najbardziej niezdeterminowanego. Byt i jego po
jęcie jednoczą się w tym niezdeterminowaniu.

Określając przedmiot metafizyki, Bovillus korzysta z języka filozofii 
szkotystycznej, łącząc go z językiem zaczerpniętym z dzieł Mikołaja z Ku
zy. Przedmiotem metafizyki jest ens in communi rozumiany jako mini
mum simpliciter simplicissimum37. Minim um  tego nie traktuje Bovillus, 
wbrew szkotystom, jako primum cognitum, lecz jako ostateczny cel poz
nania metafizycznego. Dojście do poznania rzeczywistości w świetle owe
go minimum, czy też w  owym minimum, zapewnia metafizyce zespole
nie danych pochodzących z nauk szczegółowych w jedność typu coin
cidentia oraz sprawia, że przedmiot metafizyki jest transcendentalny
1 jednoznaczny. Zrozumienie właściwego sensu tych formuł wymaga 
wniknięcia w poglądy Bovillusa na temat procesu poznawania rzeczywi
stości przez intelekt ludzki.

Problem relacji między naukami szczegółowymi i metafizyką omawia 
Bovillus na tle zagadnienia stosunku części do całości oraz wielości do

86 E. Gilsom, Jean Duns Scot. Introduction a ses positiones fondamentales, Pa- 
nis 1952, s. 111 d n.

17 Metaphysicum. introductorium, Cap. XIII.
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jedności38. Pierwszą ujmowaną przez intelekt ludzki właściwością rze
czy jest jej identitas, drugą zaś —  jej diversitas. Badaniem istot rzeczy 
oraz badaniem różnic i wzajemnych relacji między rzeczami winny zaj
mować się dwie odrębne nauki. W  fizyce, a ściślej w wielu naukach 
szczegółowych, przeprowadza się badania nad tym, czym są rzeczy same 
w  sobie, w swej tożsamości, oraz ustala zachodzące między nimi różnice, 
lecz wyłącznie na płaszczyźnie tzw. „różnic właściwych” , czyli różnic za
chodzących między poszczególnymi gatunkami bytów. W metafizyce 
poznaje się stosunki zachodzące między rzeczami na płaszczyźnie „róż
nic wspólnych” , czyli ustala się stopnie hierarchii bytów, co wymaga 
uprzedniego poznania całej rzeczywistości. Całość jest czymś więcej niż 
prostą sumą konstytuujących ją części. Częściom w stosunku do całości 
brakuje odpowiedniego uporządkowania. Dopiero tam możemy mówić
o całości, gdzie mamy do czynienia ze ściśle określonym uporządkowa
niem części. Porządek jest wyrazem jedności i doskonałości zarówno ba
danego przedmiotu, jak i poznania tego przedmiotu. Aby móc badać po
rządek zachodzący między rzeczami, musimy najpierw poznać same te 
rzeczy, zbadać, jakie one są same w sobie, oraz jakie zachodzą między 
nimi różnice właściwe. Stąd też nauki szczegółowe są konieczną podstawą 
dla uprawiania metafizyki. Metafizyka jest „nauką wielu nauk” .

Problem ten naświetla również Bovillus, odwołując się od specyficz
nie rozumianej arystotelesowskiej koncepcji materii i formy: est enim  
to.turn omne ex materia et forma perfectum  ^  Materią całości są konsty
tuujące ją części, formą —  odpowiednie uporządkowanie tych części, 
Dane nauk szczegółowych są materią metafizyki, metafizyka nadaje im 
określoną formę, porządkuje je dzięki odkryciu odpowiedniej zasady 
unifikującej. Zasadą tą jest minimum simpliciter simplicissimum.

Na płaszczyźnie badań różnic właściwych, charakterystycznej dla 
nauk szczegółowych, każdy byt jest ujmowany na tym samym stopniu 
doskonałości, ponieważ na tej płaszczyźnie poznania nie można odnaleźć 
żadnego absolutnego punktu odniesienia. Ilustrując ten typ poznania, Bo- 
villus przeprowadza analizę ciągu liczb /ł0. Każda liczba ujęta sama w so
bie stanowi określoną jedność. Dopiero liczby ujęte w relacji do jedynki 
układają się w hierarchicznie uporządkowany ciąg liczb. Aby poznać 
właściwy porządek bytów, czyli ich hierarchię, należy dotrzeć do pozna
nia różnicującej byty zasady. Można tego dokonać wyłącznie na płasz
czyźnie poznania metafizycznego.

U podstaw poglądów Bovillusa na temat stosunku nauk szczegóło
wych do metafizyki znajduje się pewna pierwotna wizja rzeczywisto-

92 Jan Czerkawski

38 Ibidem , Cap. II i III.
39 Ibidem , Cap. V III.
40 Ibidem , Cap. III.
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ś c i —  neoplatoński gradualizm i spirytualizm. W  hierarchii bytów to, co 
niższe, pochodzi od tego, co wyższe, i jest jego obrazem. Niższe jest po
dobieństwem wyższego, ponieważ od niego pochodzi, nie jest jednak 
z nim identyczne, gdyż jest mniej doskonałe. Aby poznać to, co wyższe, 
należy najpierw poznać to, co niższe, a następnie dokonać swoistej eks
trapolacji. Celowi temu ma służyć ars oppositorum. Sztuka przeciwieństw 
oparta jest na wywodzącej się z tradycji platońskiej —  na nowo prze
myślanej przez Mikołaja z Kuzy —  koncepcji intelektu ludzkiego jako 
władzy poznawczego syntetyzowania. W procesie poznania fizykalnego 
umysł ludzki napełnia się formami poznawczymi, staje się skarbnicą 
przechowującą nieograniczoną wprost ilość tych form. Chaotyczną mno
gość form poznawczych porządkuje i ujednolica intelekt na płaszczyźnie 
poznania metafizycznego.

De Bovellus nie jest jednak całkowicie wierny tradycji neoplatoń- 
skiej. Gnozeologia Plotyna oparta jest na hierarchii ontycznej. Jedno, 
Intelekt i Dusza to trzy zasady świata, które istnieją prawdziwie i które 
warto jest poznawać. Dusza, poznając świat materialny, musi zniżyć się 
do tego, co jest od niej mniej doskonałe. Poznanie takie odrywa ją od 
poznania tego, co wyższe i doskonalsze. Znajomość rzeczy materialnych 
jest nieważna wobec poznania przez duszę samej siebie, a przez siebie 
Intelektu i Jednego. Bovillus wyraźnie przeciwstawia się tej postawie. 
Chce on ściśle połączyć arystotelesowski empiryzm, wyprowadzający 
całe nasze poznanie z wiedzy zdobytej w doświadczeniu, z neoplatoń- 
skim spirytualizmem, przypisującym fundamentalne znaczenie samo- 
poznaniu.

Uderzające jest, że de Bovelłus precyzując przedmiot poznania meta
fizycznego nie odwołuje się do klasycznej arystotelesowskiej formuły, 
w  myśl której przedmiotem metafizyki jest „byt jako byt” . Ujmuje on 
bowiem —  jak przekonamy się —  rzeczywistość nie jako to, co po pro
stu jest, ale jako to, co się staje, jako proces. Integralną częścią tego 
procesu jest człowiek jako podmiot poznający, który nadaje ostateczny 
sens całemu temu procesowi.

3. STOPNIE POZNANIA

„Początek istnieje wcześniej niż kres, ale dopiero kres zna począ
tek” 41. Cytat ten nie pochodzi z Fenomenologii ducha Hegla, lecz z O pu - 
sculum  Bovillusa. Jego treść można odnieść zarówno do całego procesii 
kosmicznego, jak i do intelektu ludzkiego. Opis przechodzenia intelektu 
ze stanu pierwotnej potencjalności do stanu ostatecznej doskonałości

41 Opusculum , Cap. II.



04 Jan Czerkawski

stanowi jeden z zasadniczych tematów Methaphysicum introductorium
i Opusculum. Należy podkreślić, że w  utworach tych nie pojawiają się 
podstawowe problemy teoriopoznawcze, jeżeli przez teorię poznania ro
zumieć będziemy dyscyplinę badającą naturę i wartość ludzkiego pozna
nia. De Bovelles ukazuje historię rozwoju ludzkiego ducha, ducha, który 
doskonali się w procesie poznania. Każdy byt posiada właściwy sobie 
sposób aktywności. Poznanie intelektualne jest przejawem aktywności, 
właściwym dla bytów duchowych, do których należy dusza ludzka. Du
sza ta, ze względu na jej status ontyczny, może dokonywać aktów poz
nawczych bądź to na płaszczyźnie poznania fizykalnego (intellectus phy- 
sicus), bądź też na płaszczyźnie poznania metafizycznego (intellectus m e- 
thaphysicus)42. Problem relacji między naukami szczegółowymi i meta
fizyką przybiera obecnie postać zagadnienia związku między tymi dwie
ma płaszczyznami poznania.

Charakterystykę poznania rozpoczyna Bovillus od określenia pier
wotnego stanu intelektu ludzkiego. Intelekt ten pierwotnie jest „nicością, 
brakiem i możnością” 43. Chodzi tu o to, że intelekt nie posiada żadnych 
treści (idei) wrodzonych, jest on nicością i brakiem co do swej zawarto
ści. A le będąc władzą duszy, jest on jednocześnie możnością i jako moż
ność duchowa pełen jest wewnętrznego dynamizmu, dąży do zniesienia 
własnej nicości.

De Bovelles przyjmuje popularną doktrynę arystotelesowską, rozwi
niętą następnie przez meoplatoników, w  myśl której każdy byt istnieje 
dzięki dążeniu do połączenia się z tym, co jest od niego doskonalsze 44. Dą
żenie to jest warunkiem trwałości każdego bytu oraz podstawą jego wew
nętrznego dynamizmu. Intelekt jako nicość i brak nie może aktualizować 
się w immanentnych działaniach poznawczych, nie ma bowiem możliwo
ści odnalezienia w sobie żadnego przedmiotu poznania. Musi z konieczno
ści skierować się ku przedmiotowi istniejącemu poza nim. Może tego do
konać, gdyż jest przejawem aktywności duszy, która jest duchem złączom 
nym z ciałem. Poprzez ciało, wyposażone w  organy zmysłowe, dusza 
jest duchem istniejącym w świecie rzeczy materialnych. Kontakt z tym 
światem jest podstawą wszelkiej aktywności poznawczej intelektu.

De Bovelles, wbrew tradycji platońskiej, a zgodnie z tradycją arysto- 
telesowską, przyjmuje genetyczny empiryzm- Stawia pytanie sformuło-

' 42 M etaphysicum  introductorium, Cap. VI.

43 Ib idem , Cap. IX.
44 A. Mansion, Introduction  a la physiąue aristotelicienne, Lonwain—Paris 1946, 

s. 18 i n.
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wane już przez Arystotelesa: czy dusza, jako podmiot poznający, jest 
wszystkim, czy też niczym? Udziela odpowiedzi zgodnej z tradycją arysto- 
telesowską i tomistyczną: dusza, by stać się wszystkim, musi być niczym; 
staje się ona tym, czym jest, poprzez to, czym nie jes t4S.

Intelekt poznając świat materialny znajduje się ma płaszczyźnie pozna
nia fizykalnego. Przedmiotami jego poznania są sensibilia, czyli byty ma
terialne, jednostkowe, zróżnicowane, skończone, przestrzennie il czasowo 
zdeterminowane 4#. Przysługuje im sposób istnienia w  sobie (in se), to zna
czy, że one nie istnieją w  intelekcie, lecz istnieją jako te oto konkretnie 
rzeczy poza intelektem.

„Intelekt, na płaszczyźnie poznania fizykalnego, kieruje się ku rze
czom istniejącym w  sobie, a odwraca od samego siebie” 47. Poznaje on, 
czym są rzeczy materialne, wnika w  ich identitas, ale skoro rzeczy te są 
czymś różnym od intelektu, to pozmaje on przeciwieństwo samego siebie, 
własną alteritas. Jest on złączony ze swoim przeciwieństwem i oddzielo
ny od samego siebie. A le będąc poza sobą, nie utożsamia się z poznawa
nym przedmiotem, pozostaje również jakoś w sobie. Intelekt na płaszczyź
nie poznania fizykalnego jest rozdwojony, jest w  sobie i zarazem nie jest 
w sobie, jest poza sobą, będąc jednocześnie w  sobie 48. Stan ten musi ulec 
przezwyciężeniu, ponieważ nie może on zaspokoić aspiracji poznawczych
i bytowych intelektu.

W samym procesie poznania, obok podmiotu poznającego i przedmiotu 
poznawanego, należy jeszcze wyróżnić rezultat, czyli kres tego procesu. 
W  każdej zmianie, zgodnie z jedną z podstawowych reguł sztuki przeci
wieństw, występują dwa krańce, tzn. początek i kres zmiany, oraz pośred
nik między tymi krańcami49. Początkiem procesu poznania, na płaszczyź
nie poznania fizykalnego, jest intelekt jako „nicość, brak i możność” , po
średnikiem —  świat rzeczy istniejących w  sobie, natomiast kresem —  
również intelekt, ale intelekt już udoskonalony; udoskonalony przez sku
pienie w  sobie form poznawczych wszystkich poznanych rzeczy. Dzięki 
poznaniu fizykalnemu intelekt stał się „omnibus rebus idem, com m un is, 

unus, universalis, simplex, infirmtus, ut absoluta rerum forma” ®°-

Na płaszczyźnie poznania fizykalnego intelekt wprawdzie skupił w so
bie formy poznawcze wszystkich rzeczy, jednak poznał tylko „zewnętrz- 
ności” tych rzeczy, nie poznał jeszcze natomiast ich „wewnętrzności” , tzn.

45 Opusculum , Cap. IV.
«  M etaphysicum  introductorium, Cap. IX.
47 Ibidem , Cap. X.
41 Ibidem .
49 Ib idem , Cap. XI.
50 Ib idem , Cap. X.
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nie dotarł do ich faktycznych przyczyn31. Intelekt udoskonalony w po
znaniu fizykalnym nie musi już wybiegać poza siebie, nie musi zwracać 
się ku rzeczom istniejącym w sobie. Wszystko, có pozostało do poznania, 
znajduje się w nim.

„Problem, czym rzecz jest, należy do fizyki, problem, czym rzecz 
nie jest —  do metafizyki” 52. Bovillus często podkreśla, że przedmiotem 
poznania fizykalnego jest byt (ens), natomiast przedmiotem poznania 
metafizycznego niebyt (non ens) 53. Powstaje pytanie: jaki w  ogóle sens 
może posiadać badanie tego, czym rzecz nie jest, lub dociekanie nad nie
bytem rzeczy? Należy zauważyć, że wypowiedzi tego typu jest w  dziełach 
Bovillusa bardzo wiele i mogą być one podstawą do stwierdzenia, ża 
twórczość jego charakteryzuje się czczym werbalizmem. Gdy jednak za
damy sobie trud wniknięcia w  treść używanych przez niego terminów, 
wówczas możemy odkryć dość konsekwentny i logiczny system myślenia 
podporządkowany pewnym naczelnym intuicjom oraz skoncentrowany na 
ściśle określonym celu.

Odpowiedź na postawione wyżej pytanie wymaga uprzedniej analizy 
następującego tekstu: „Istnienie i nieistnienie przysługuje wszystkim rze
czom. Istnienie przysługuje im w  ich istnieniu w  sobie, nieistnienie —  po
za sobą” 54. Tekst ten należy interpretować w  świetle jednej z podstawo
wych zasad sztuki przeciwieństw: „Przeciwieństwo jest zanegowaniem te
go, czego jest przeciwieństwem, ale jednocześnie jakimś jego potwierdze
niem” 55. Wszystkie określenia pozytywne i odpowiadające im określenia 
negatywne należy ujmować zgodnie z tą zasadą. Krańce przeciwieństw 
określa Bovillus —  za Mikołajem z Kuzy —  terminami minimum  i maxi- 
mum  56. Każde minimum  jest zaprzeczeniem jakiegoś maximum, ale jest 
jednocześnie jakimś jego potwierdzeniem, skoro jest maximum  tego, a nie 
innego minimum. W  ramach logiki wyznaczonej przez sztukę przeci
wieństw przez zanegowanie istnienia (esse) nie otrzymujemy w  efekcie 
prostego nieistnienia (simpliciter non esse) lub czystej nicości (simpliciter 
nihil). Negacja istnienia w sobie jest zarazem afirmacją istnienia poza 
sobą. Mówiąc, że rzecz poza sobą nie jest, Bovillus chce powiedzieć, że 
ona nie jest tak, jak jest w sobie. Poznać rzecz w sobie to znaczy poznać, 
czym ona jest, jako ta oto rzecz, poznać zaś rzecz poza sobą to znaczy 
poznać ją w  jej przyczynie, czyli poznać ją w  jej pierwotnym sposobie 
istnienia.

51 Ibidem , Cap. XI.
52 Ibidem , Cap. X II.
5S Ibidem .
54 Ibidem .
55 Ib idem , Cap. IV.
«  Ibidem , Cap. X III.
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Intelekt udoskonalony w poznaniu fizykalnym może rozpocząć proces 
poznawania samego siebie. To, co było początkowo materialnym przed
miotem poznania, stało się obecnie zapodmiotowaną w  intelekcie wiedzą
o tym przedmiocie. Innymi słowy, intelekt może wznieść się na płaszczyz
nę poznania metafizycznego, czyli mądrościowego.

„Słusznie twierdziło wielu filozofów —  podkreśla de Bovelles —  że 
mądrość jest poznaniem samego siebie” 57. Zasady sokratycznej nie inter
pretuje jednak nasz autor —  a była to interpretacja dość popularna w  
jego czasach —  w  duchu moralistycznego sokratyzmu chrześcijańskiego: 
poznaj samego siebie, abyś wiedział, jak postępować w  życiu, a przewod
nikiem na drodze samopoznania jest religia chrześcijańska58. Interpretu
je ją w  duchu neoplatońskim i hermetycznym.

Bovillus podnosi klasyczną, sformułowaną już przez Platona, trudność 
związaną z poznaniem siebie- Jeżeli wszelkie poznanie jest poznaniem cze
goś różnego od podmiotu poznającego, to czy w  ogóle możliwe jest samo- 
poznanie? 39 Sekstus Empiryk dowodził, że intelekt nie może poznać sie
bie ani w  całości, ani też w  żadnej swej części. Przezwyciężenie tej aporii 
było jednym z centralnych tematów tradycji neoplatońskiej.

Dusza ludzka, według Plotyna, zdolna jest do poznania siebie wówczas, 
gdy wzniesie się na płaszczyznę poznania Intelektu00. Rozumowanie Sek- 
stusa Empiryka oparte jest na ukrytej przesłance, w  myśl której pozna
nie siiebie, tak jak wszelkie inne poznanie, zakłada podział między pod
miotem poznającym i poznawanym przedmiotem. Podział ten nie wystę
puje w Intelekcie. Na płaszczyźnie poznania intelektualnego podmiot po
znający i przedmiot poznawany są jednością, Intelekt myśli się sam. Jest 
on zarazem platońskim światem idei i arystotelesowską samomyślącą się 
myślą. Dusza ludzka, dzięki światłu Intelektu, może zwrócić się ku sa
mej sobie i nabyć samopoznanie. Plotyn dowodzi również, że Intelekt —  
jako obdarzony samopoznaniem —  zakłada zasadę wcześniejszą od niego, 
całkowicie niezróżnicowaną i dlatego pozbawioną zdolności samopoznania. 
Jedno jest wcześniejsze od wszelkiego zróżnicowania i wszelkiej zmiany, 
ono nie poznaje siebie. Nie znaczy to, by w  nim była niewiedza. Nie ma 
w  nim nic do poznania, ponieważ jest ono Jednym. Jedno jest kresem ru
chu, poprzez który dusza ludzka odnajduje siebie docierając do własnego 
początku.

57 Ibidem , Cap. IX.
58 Por. Erazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego, przeł. J. Do

mański, Warszawa 1965, s. 42 i n.
58 Opusculum , Cap. IV  .
60 P. Courcelle, L e  „connais-toi to i-m em e” chez les neoplatoniciens grecs, w: 

Le Neoplatonisme. Colloąues lnternationaux du Centre National de la Recherche 

Scientifiąue, Paris 1971, s. 153—155.
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Dionizy Pseudo-Areopagita, jeden z uprzywilejowanych autorów Bo- 
villusa, podkreśla, że dusza ludzka, tak jak aniołowie, posiada zdolność 
samopoznania, czyli możliwość poruszania się ruchem kołowym 61. Ma to 
miejsce wówczas, gdy oddzieli się od tego, co zewnętrzne, i skoncentruje 
na samej sobie- Ruch kołowy przeciwstawia Dionizy ruchowi prostolinij
nemu, dzięki któremu dusza poznaje świat materialny. Prostolinijny ruch 
duszy jest podstawą ruchu kołowego. Aniołowie nie poznają rzeczy ma
terialnych poprzez spostrzeżenia zmysłowe. Ich wiedza jest wiedzą wro
dzoną. Poznając siebie ruchem kołowym, poznają wszystkie byty. Bóg, 
jako przyczyna bytów, poznając siebie, poznaje wszystko, cfo od Niego 
pochodzi —  niematerialnie rzeczy materialne, niepodzielnie rzeczy po- 
dzielne, w  jedności rzeczy wielorakie. ^

Poznanie fizykalne, w  ujęciu Bovillusa, w swej zasadniczej treści od
powiada plotyńskiemu poznaniu duszy i prostolinijnemu poznaniu Dio
nizego Pseudo-Ar eopagity; poznanie metafizyczne —  poznaniu Intelektu 
oraz poznaniu ruchem kołowym. Zgodnie z tradycją neoplatońską, de Bo- 
velles uznaje wyższość poznania oglądowego (kontemplacyjnego) nad poz
naniem dyskursywnym. Wyższość ta wypływa z przedmiotu poznania, 
sposobu poznania i rezultatu poznania.

Na płaszczyźnie poznania metafizycznego następuje powrót intelektu 
do samego siebie. W  poznaniu fizykalnym intelekt poznał identitas rze
czy istniejących w sobie i własną alteritas, w  poznaniu metafizycznym 
poznaje własną identitas i  alteritas rzeczy 62. Pierwotnie był rozdwojony, 
obecnie jest złączony z samym sobą. Koniecznym warunkiem zachowania 
przez intelekt własnej integralności i jedności jest zerwanie wszelkich 
więzi z rzeczami istniejącymi w  sobie. Z wielości przedmiotów poznania 
fizykalnego, opartej na wielości tego, co zewnętrzne i zmysłowe, intelekt 
wydobył jedność i ogólność przysługującą inteligibiliom. Bovillus bardzo 
często powtarza jedną z podstawowych tez nomiinalizmu: istnieją jedynie 
rzeczy jednostkowe, konkretne63. Czy zatem to, co ogólne, nie istnieje? 
Odpowiedź na to pytanie —  jak już wiemy —  musi uwzględnić sztukę 
przeciwieństw- To, co ogólne, nie istnieje, ale nie istnieje ono tak, ja/k 
istnieje to, co jednostkowe, ponieważ jest jego przeciwieństwem.

„Solaąue —  stwierdza de Bovelles —  identitas finita est, alteritas 
vero et opposito uniuscuiusąue infinita” 64. Jedynie rzecz sama w  sobie, 
w  swej tożsamości jest skończona, rzecz poza sobą —  w swoim prziedił- 
wieństwie, czyli w intelekcie —  jest nieskończona. Przedmiotem pozna-

“  Ibidem , a  165.
•2 Metaphysicum  introductorium, Cap. IX. 
*’  Ibidem , Cap. XI.
,4 Ibidem , Cap. X.
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nia fizykalnego jest ten oto, tu i  teraz istniejący materialny byt jednost
kowy, jest on czasowo i przestrzennie zdeterminowany. A le podstawą 
wszelkiej określoności, wszelkiego zdeterminowania jest negacja. Każdy 
byt jednostkowy różni się od wszystkich innych bytów jednostkowych. 
Przeciwieństwem jednostkowości jest ogólność, którą Bovillus utożsamia 
z nieskończonością. Tak rozumiana nieskończoność nie oznacza czystej 
nieokreśloności i dlatego nie jest pusta, może ona stanowić przedmiot pozr 
nania metafizycznego. Nieskończoność, jako efekt negacji rzeczy jednost
kowych, nie jest nieskończonością absolutną. Istnieje wielość tego typu 
nieskończoności. Jest to zatem jedynie nieskończoność względna. Dopiero 
negacja względnych nieskończoności doprowadza do poznania nieskończo
ności absolutnej, która stanowi początek i podstawę wszelkich determina
cji 65. U podstaw spekulacji Bovillusa na temat skończoności i nieskończo
ności znajduje się zasada sformułowana przez Jana Szkota Eriugenę, 
wykorzystana przez Mikołaja z Kuzy i spopularyzowana przez Spinozę i 
Hegla: omnis determinatio est negatio.

Nieskończoność względna tożsama jest z minimum secundum quid, 
natomiast nieskończoność absolutna —  z minimum simpliciter simplicis- 
sim um 66. „Każde minimum —  stwierdza Bovillus —  jest niepodzielne” (i7. 
Być niepodzielnym to tyle, co być wewnętrznie niezróżnicowanym, być 
indyferentnym względem różnic. Zróżnicowanie jest zawsze wyrazem ja
kiejś determinacji. Minima względne są wprawdzie wewnętrznie niezróż- 
nicowane, lecz są one zróżnicowane zewnętrznie, to znaczy względem sie
bie. W  procesie poznania należy wznieść się do takiego minimum, które 
byłoby ponad wszelką możliwą determinacją, zarówno wewnętrzną, jak i 
zewnętrzną. Takie absolutne minimum  może być tylko jedno, nie może 
go już nic ograniczać. Jest ono indyferentne wobec wszelkich afirmacji i 
negacji, jednoczy w sobie wszystko w sposób absolutnie doskonały. Zau
ważmy, że Bovillus kroczy —  dobrze już przetartą przez Dionizego Pseu- 
do-Areopagitę, Jana Szkota Eriugenę i Mikołaja z Kuzy —  drogą nega
tywnej dialektyki. Powinien jeszcze wyprowadzić ostateczny wniosek z 
powyższych spekulacji na temat nieskończoności i stwierdzić, że o abso
lutnym minimum można orzekać, iż ono zarówno istnieje, jak i nie istnie
je. Wniosek ten wyprowadza, podkreślając, że można tak postąpić „bez 
zniewagi i obelgi” 68. Minimum simpliciter simplicissimum jest bowiem 
metafizycznym imieniem Boga.

65 Ibidem , Cap. XII.
M Ib idem , Cap. X III.
67 Ibidem . '
68 Ib id e m , Cap. X IV .
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Minima lub nieskończoności względne nie są oczywiście, zdaniem Bo- 
villusa, tylko i wyłącznie pojęciami ogólnymi, czystymi abstraktami ist
niejącymi w  intelekcie człowieka. Są one bytami realnymi, istniejącymi 
poza intelektem. Zachodzi bowiem ścisła korelacja między porządkiem 
poznania i porządkiem istnienia. Entia intellectus spiritus sunt, entia v e - 
ro sensus corpora69.' Te byty duchowe nazywa Bovillus „aniołami” . Do 
problemu tego jeszcze powrócimy.

Poglądy Bovillusa na temat absolutnego minimum  są podstawą pew
nej ambiwalencji jego wczesnej twórczości filozoficznej- Istnieją takie 
teksty w Methaphysicum introductorium, w  których wyakcentowana jest 
transcendencja Boga, wobec świata. Bóg jest absolutnie doskonałym i 
transcendentnym początkiem i kresem wszystkich stworzeń7<y. Istnieją 
jednak również w  tym utworze takie oto teksty: „Minimum simpliciter 
simplicissimum neque omnino non ens aut nihil est, neque omnino ens, 
sed ente simpliciter atque perfecto inferius” 71. W  teikście tym przedsta
wiona jest koncepcja Boga jako pierwotnej możności. Możność ta aktua
lizuje się w  swoich wytworach i  dopiero w  nich osiąga swą doskonałość. 
Czy zatem dzieje całego procesu kosmicznego (przechodzenia jedności w 
wielość i wielości w  jedność) należy rozumieć jako dzieje doskonalenia 
się Boga? Trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, 
ponieważ koncepcja ta jest bardziej sugerowana niż jasno wykładana, nie 
jest ona dominująca w  tym utworze, jest jednak jakoś w  nim obecna, to 
znaczy jest obecna w  niektórych sformułowaniach.

Historycy filozofii —  szczególnie niemieccy —  dość powszechnie pod
kreślają, że idealizm niemiecki oznacza zerwanie z całą wcześniejszą tra
dycją filozofii europejskiej. Idealiści dokonali przejścia od „filozofii świa
ta” do „filozofii Ja” . Nie zamierzamy bynajmniej podważać znaczenia w  
dziejach filozofii przewrotu kantowskiego, chcemy jedynie zaznaczyć, że 
przewrót ,tem nie nastąpił bez uprzedniego przygotowania. Wraz z karte- 
zjańskim cogito przejście od bytu do myśli staje sliię już oczywiste. Można 
jednak również stwierdzić, że i  cogito nie pojawiło się bez uprzednich 
precedensów. Za jeden z takich precedensów należy uznać pogląd auto
ra Methaphysicum introductorium  na temat poznania metafizycznego. 
Zdaniem Bovillusa, jak mogliśmy się o tym przekonać, poznanie świata 
materialnego leży w  gestii nauk szczegółowych. Poznanie metafizyczne 
natomiast, jako samopozmanie, nie wykracza poza sferę subiektywności, 
nie ma ono żadnego bezpośredniego kontaktu z zewnętrznością przedmiot- 
tową, czyli ze światem. W  ten sposób Ch. de Bovelles dokonuje radykal
nej interioryzacji i  subiektywiziacji przedmiotu dociekań metafizyki.

69 Ib idem , Cap. X V .
70 Ibidem , Cap. XII.
71 Ibidem , Cap. X III.
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4. M E T A F IZ Y K A  JAK O  M ĄD RO ŚĆ

W pewnych okresach historycznych człowiek odczuwał w sposób szcze
gólnie dotkliwy ograniczenie swojej wolności przez Otaczający go świat. 
„To poczucie zniewolenia —  jak pisze S. Swieżawski —  i  głęboka potrze
ba wyzwolin nabierają mocy w  jesieni średniowiecza” 72. Uprawianie 
astrologii, dzięki której można poznać mechanizmy wpływów kosmicz
nych, miało być jednym ze sposobów wydobycia się człowieka z przytła
czającego go ciężaru wszechświata. Innym środkiem mającym spełniać 
ten cel miała być magia. Sztuka magiczna, poprzez opanowanie przenika
jących wszechświat mocy, pozwala człowiekowi stać się panem i  władcą 
świata. „Mędrzec-mag —  podkreśla Stefan Swieżawski —  wyzwala się 
stopniowo z całej sieci wpływów kosmicznych, które zostały mu narzu
cone, i dochodzi do tego, że ustanawia stosunek zależności świata od wła
snego umysłu. Idzie jeszcze dalej i  zaczyna traktować siebie jako „ziem
skiego boga” , równego Stwórcy” 73. Postawa magiczna inspirowana była 
przez neoplatonizm i hermetyzm; nurty te bardzo się ożywiły w  X V  w .74 
De Bovelles proponuje filozofię, a w  szczególności metafizykę, jako śro
dek służący do wyzwolenia człowieka spod dominacji materialnego świa
ta, lecz filozofia ta ma wiele punktów stycznych z magią.

Filozofia, według Bovillusa, nie jest wyłącznie teoretyczną nauką o 
świecie i  bycie jako bycie. Autor nasz zrywa z teoretyzmem i swoistym 
scjentyzmem scholastyków, którzy w  tym względzie byli spadkobiercami 
arystotelesowskiej koncepcji nauki. Nauka typu arstotelesowskiego —  ja
ko archetyp klasycznego racjonalizmu greckiego —  jest uprawiana bez
interesownie. Jej zasadniczym celem jest poznanie prawdy o rzeczywi
stości; uczony nie troszczy się o praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. 
Szczęście jest niejako ubocznym efektem samego poznania prawdy, czys
tej kontemplacji. Począwszy od II w. przed Chr. rodzi się nowa koncep
cja nauki. Uczeni chcą czerpać wymierne korzyści z badań naukowych. 
Chcą bądź to przewidywać przyszłość (astrologia), bądź produkować zło
to (alchemia), bądź też stać się panami natury i kierować ludzkimi losa
mi (magia) 75. Wszystkie te tendencje skumulowały się w  literaturze her

72 S. Swieżawski, Prob lem  w yzw olin  człowieka w  m yśli późnośredniowiecznej, 
„Znak”, 341: 1983, nr 4, s. 577.

78 Ibidem , s. 580— 581.
74 F. A. Yates, Giordano B runo and the Herm etic Tradition, London 1964, pas

sim; E. Garim, Studia włoskie nad odrodzeniem , „Człowiek i Światopogląd”, 96: 1973, 
nr 7, s. 88— 100; P. Zambelli, Prob lem  magii naturalnej w  okresie renesansu, ibidem, 
s. 101— 121,

75 A. J. Festugiere, H erm etism e et m ystiąue paienne, Paris 1967, s. 42.
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metycznej, której niebywały wprost renesans przypada na drugą poło
wę XV W.

Metafizyka, zdaniem Bovillusa, jest „sztuką sztuk” , podstawowym jej 
zadaniem jest przekształcenie człowieka (hom o) w  człowieka-człowieka 
(hom o-hom o), czyli w  mędrca 76. Należy zatem rozważyć, kim jest osta
teczny efekt uprawiania metafizyki —  mędrzec. Niezmiernie zawiłe do
ciekania Bovillusa na temat relacji metafizyki do nauk szczegółowych i 
stopni poznania, które usiłowaliśmy wyżej przedstawić w  sposób możli
wie przejrzysty, podporządkowane są ukazaniu ideału człowieczeństwa; 
mają one również przekonać czytelnika Methaphysicum introductorium  i 
Opusculum, że ideał ten może zostać zrealizowany.

Zgodnie z głównymi nurtami myśli greckiej, de Bovelles uważa ak
tywność poznawczą za najbardziej godną człowieka; poznanie jest naj
doskonalszym przejawem aktywności bytu ludzkiego Pogląd ten łączy on 
z wyakcentowaną w  hermetyzmie i neoplatonizmie następującą tezą me
tafizyczną: sposób poznania decyduje o sposobie bycia. W  procesie poz
nania nie chodzi o proste uzgodnienie intelektu z rzeczą poznawaną (adae- 
ąuatio rei et intellectus). Aktywność poznawcza ma na celu ontyczną 
transformację poznającego. Cała gnozeologia jest tu tylko funkcją meta
fizyki; metafizyki opartej na doktrynie o istnieniu dwóch zasadniczych 
dziedzin bytu: 1) bytów duchowych i 2) bytów materialnych. Między tymi 
dziedzinami bytu zachodzi relacja przyczynowa —- byty materialne są 
skutkami bytów duchowych. Skutek jest zawsze podobny do przyczyny, 
stąd też poznanie skutków pozwala na poznanie ich przyczyn. Niezależ
nie od tego, ile przyjmie się szczebli w hierarchii bytów, to znaczy ile 
wyróżni się pośredników między Jednym i materią, zasadnicza idea hie
rarchicznego porządku pozostaje ta sama. Zawsze chodzi o przejście od 
bytu o mniejszej unifikacji i większej złożoności do bytu o większej uni
fikacji i mniejszej złożoności. Należy jedynie odkryć metodę umożliwia
jącą to przejście. Metodą tą jest ars oppositorum. Imiona Boże, według 
Jana Szkota Eriugeny, są pierwszymi przyczynami, z których bezpośred
nio wyłaniają się cztery elementy, jako podstawowe pierwiastki świata 
materialnego. Pozostający pod wpływem Szkota Eriugeny Rajmund Luli 
twierdził, że Doskonałości Boże emanują w dół poprzez całe stworzenie
i jako przyczyny wypełniają świat materialny. Oparta na nich Sztuka 
jest metodą, za pomocą której można wznieść się po drabinie stworzeń 
ku znajdującej się na szczycie Trójcy św. „Sztuka Lulla —  stwierdza 
Frantisce A. Yates —  to ars ascendendi et descendendi po drabinie by
tów. Można ją zastosować do wszystkich przedmiotów, jako że umysł

7* Opusculum , Cap. V, 28—29.
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działa w niej kierując się logiką, która panuje we Wszechświecie, czyli 
boską logiką” 11. Identyczne nadzieje pokładał de Bovelles w sztuce 
przeciwieństw, mniemając, że to ona właśnie jest przejawem boskiej lo
giki. Sztuka przeciwieństw umożliwia przechodzenie od skutków do 
przyczyn, czyli pozwala na wspinanie się po drabinie bytów; umożliwia 
również przechodzenie od przyczyn do skutków, dzięki czemu umysł mo
że poznać samą istotę procesu kosmicznego. Pogląd ten, połączony z tezą
o adekwacji między poznaniem i bytem, znajduje się u samych podstaw 
Bovillusa koncepcji metafizyki jako mądrości i metafizyki jako mędrca.

Bovillus bardzo często podkreśla, że mędrcem jest ten, kto poznał sie
bie i poprzez poznanie siebie poznał aniołów i Boga78. Wypowiedzi te na
leży uznać za typowe loci communes i nie można na ich podstawie zali
czać Bovillusa do szesnastowiecznych mistyków. Należy rozważyć, czy 
chodzi tu o poznanie Boga w  horyzoncie mistycznego upodobnienia się do 
Boga i zakosztowania niebiańskiego szczęścia, czy też zgoła odmienny cel 
przyświęca temu poznaniu. Stwierdzenie, że celem dociekań hermetycz
nych jest poznanie Boga i duchów, nie jest stwierdzeniem fałszywym, 
nie znaczy to jednak, że ujmuje ono zasadnicze intencje autorów Corpus 

hermeticum.
Oto jeden z fragmentów Corpus hermeticum: „Jeżeli tedy nie uczy

nisz się równy Bogu, nie zdołasz pojąć Boga. Gdyż podobne jest pozna
wane przez podobne. W yrw ij się z tego, co cielesne, i  urośnij na miarę 
tego ogromu, który jest bez miary. Wznieś się ponad czas i stań się wiecz
ny, wtedy poznasz Boga. Pomyśl, że także dla ciebie nie ma niemożliwoś
ci. Zważ, że ty także jesteś nieśmiertelny i  że jesteś zdolny objąć wszyst
kie rzeczy myślą, poznać wszelką umiejętność i wszelką naukę [...] Obej
mij myślą wszystko równocześnie, wszystkie czasy i miejsca, wszystkie 
substancje i cechy i  wielkości razem. Wtedy będziesz mógł pojąć Boga. 
A le  jeżeli zamkniesz swą duszę w ciele i będziesz siebie poniżać [...] wte
dy co masz z Bogiem wspólnego?” 79

Zbiór pism znanych jako Corpus hermeticum  przełożył na łacinę Fi
cino. Był on przekonany, że ich autorem jest 'stanoegipski król, kapłan i 
mędrzec Hermes Trismegistos80. Zgodnie z tradycją wywodzącą się od 
Ojców Kościoła i spopularyzowaną przez Ficina, Hermes miał przepowie
dzieć nadejście religii chrześcijańskiej. Mistrz Bovillusa, Lefevre d’Etap- 
les —  jak już o tym wyżej wspominaliśmy —  wydał te pdisma wraz z

77 F. A. Yates, Sztuka pamięci, przeł. W. Radwański, Warszawa 1977, s. 185.
78 M etaphysicum  introductorium, Cap. V I I ;Opusculum , Cap. IV, 23— 24.
79 Corpus hermeticum , XI, przeł. C. Miłosz, „Tygodnik Powszechny”, nr 45 

z 9 X  1983, s. 4.
80 F. A. Yates, Giordano Bruno..., s. 6 i n.
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własnymi komentarzami, w  których uzgadnia ich treść z nauką chrześci
jańską.

Corpus hermeticum  przedstawia dwie nie dające się ze sobą pogodzić 
koncepcje świata, duszy ludzkiej i Boga 81. Według jednej z tych koncep
cji świat jest przeniknięty boskością; przez poznanie świata osiąga się Bo
ga. „Jeżeli chcesz poznać Boga —  stwierdza Hermes w  V  traktacie —  
poznawaj Słońce, bieg Księżyca, planety, Ziemię, morza, rzeki, powietrze, 
ogień i ciało ludzkie” 82. To znaczy, posługując się językiem Bovillusa, je
żeli chcesz poznać Boga, uprawiaj nauki' szczegółowe. Według drugiej kon
cepcji świat z istoty swej jest zły, nie jest dziełem Boga, w każdym ra
zie pierwszego Boga, ponieważ ten pierwszy Bóg jest nieskończenie od
legły od materii, można więc osiągnąć Boga jedynie stroniąc od świata, 
poprzez praktyki kulturowo-magiczne. A le w  obydwu tych koncepcjach 
dusza ludzka jest istotą 4ioską i wybawieniem dla niej jest uwolnitenie się 
od materii. „O, Asklepiosie, jakże wielkim cudem jest człowiek, godzien 
czci i szacunku. Albowiem uczestniczy on w naturze boskiej, jak gdyby 
sam był Bogiem; spokrewniony jest z pokoleniem demonów i wie, że 
ma ten sam co oni początek; pogardza wyłącznie ludzką częścią swej na
tury, nadzieję pokładając w  boskości pozostałej części” Umysi ludziki 
należy do tego samego pokolenia, co demony astralne. Po złączeniu, się z 
ciałem zaczyna podlegać gwiazdom, może jednak wyzwolić się spod ich 
władzy poprzez hermetyczne praktyki religijne i odzyskać swą pierwot
ną boskość. W  opisie powstawania świata zawartym w  Poima.nd.rze —  I 
traktacie Corpus hermeticum  —  Demiurg najpierw ukształtował „Sied
miu Rządców” świata zmysłowego, a następnie człowieka. Dusza ludzka 
jest odbiciem boskiego umysłu i  zawiera w  sobie wszystkie moce tych 
Rządców. Po połączeniu duszy z ciałem umysł ludzki nie traci boskości, 
boskość ta jest jedynie utajona i może zostać odzyskana przez herme
tyczne praktyki;.

De Bovelles nie zaleca hermetycznych praktyk religijnych; był on 
chrześcijaninem i  starał się uzgodnić nauki hermetyczne z doktryną 
chrześcijańską. Nie proponuje także nawiązywania tajemnych kontaktów 
z demonami, tak jak to czynili Agrippa z Netteshelim, Johanes Trithe- 
mius, Giordano Bruno czy John Dee 84. Proponuje natomiast uprawianie 
filozofii, a w  szczególności nauk szczegółowych, czyli przyrodniczych, oraz 
metafizyki, pozostając w  zgodzie z pierwszą z dwóch wyżej wyróżnio
nych koncepcji hermetycznych.

81 A. J. Festugliere, op. cit., s. 36 i n.
«2 M ercurii Trismegisti Pym ander, D e potestate et sapieniia Dei..., ed. Michael 

Isiingriinius, Basileae 1532, f. 42.
8S Cyt. za F. A. Yates, Sztuka pamięci..., s. 54.
84 Ib idem , s. 211.
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Bovillusa koncepcja mędrca oparta jest na hermetycznym przekona
niu o bosikośoi umysłu ludzkiego. Umysł ten, spokrewniony w swej gene
zie z aniołami, zdolny jest odzwierciedlać świat materialny i panować nad 
nim. „Anioł per se —  pisze Bovillus —  z 'natury i  od początku jest do
skonały, człowiek zaś niedoskonały, lecz dzięki sztuce u kresu staje się 
doskonały” 8S. Nie może wprowadzić nas w  błąd używany bardzo często 
przez Bovillusa termin „anioł” . Poglądy na temat aniołów zawarte w 
Methaphysicum introductorium  i Opusculum  mają niewiele wspólnego z 
koncepcją duchów czystych św. Bonawentury, św. Tomasza z Akwinu, 
czy też Dunsa Szkota. Bovillus głosi tezę o pośrednim stwarzaniu przez 
Boga świata materialnego. Aniołowie są bezpośrednimi przyczynami by
tów materialnych, są mocami kosmicznymi —  podobnymi do Doskona
łości Bożych Rajmunda Lulla oraz Rządców Świata i demonów z Corpus 
hermeticum  —  utrzymującymi świat materialny w  istnieniu 86. Gdy me
tafizyk opuszcza jaskinię i rodzące się w  niej złudzenia, to dostrzega z 
całkowitą oczywistością, że świat materialny jest tylko eksterioryzacją 
świata duchowego, czyli anielskiego. Metafizyka jest drogą wtajemni
czenia w  prawdziwe poznanie —  podobnie jak „Teatr Pamięci” Giulia 
Camilla 87 —  a od sposobu naszego poznania, jak już wiemy, uzależniony 
jest sposób naszego istnienia; doskonałość poznania zapewnia doskonałość 
istnienia.

Na płaszczyźnie poznania fizykalnego człowiek ujmowany jest jako 
cząstka świata materialnego. Przedmiotem tego poznania są „rzeczy, isto
ty, skutki” 88. Na płaszczyźnie poznania metafizycznego człowiek rozpa
trywany jest jako byt stojący „wobec” świata. Proces separacji duszy od 
ciała jest paralelny do procesu spirytualizacji całego świata materialne
go. Dusza poznając siebie a w  sobie świat, wyzwala się od wszelkich 
wpływów cielesnych, wstępuje na wyższy stopień bytu, staje się czystym 
duchem (aniołem). Uzyskuje ona poznanie rzeczy od strony „mlocy, przy
czyn, racji, duchów i pierwszych zasad” 89. Przestaje już być bytem zin
dywidualizowanym, w sposób w  jaki indywidualne są rzeczy cielesne, 
uniwersalizuje się, staje się wszystkim. „Mędrzec równocześnie i nie
zmiennie jest we wszystkim, a wszystko w  nim i on jest wszystkim; za
chodzi zbieżność między nim i wszystkim” 90. Mędrzec przezwycięża 
wszelkie ograniczenia czasowo-przestrzenne, wszelką wielość i różnorod
ność, „poznaje bowiem wszystkie rzeczy w  ich minimach i początkach, w

86 Opusculum , Cap. III, 33.
®* Ibidem .
87 R A. Yates, Sztuka pamięci..., s. 150 i n.
88 Opusculum , Cap. V , 12.
89 Ib idem , Cap. V, 6.
90 Ibidem , Cap. V , 24.



106 Jan Czerkawski

jednej chwili to, co czasowe, w jedności —  różnorodność, w spoczynku — 
ruch, w Bogu —  stworzenia, w  materii —  formy, w  duchu —  ciała, w 
możności —  akty, w  przyczynie —  skutki” 91. Świat nie ma już dla niego 
żadnych tajemnic. „Mędrzec wie wszystko, w  nic nie wątpi, o nic nie py
ta, niczego nie podziwia; odpowiada na wszystkie pytania, rozwiązuje 
wszystkie wątpliwości, wszyscy go podziwiają” 92- Nie musi się już lękać 
świata, jest bowiem jego panem i władcą, istotą całkowicie wolną. „W  
ręku mędrca znajduje się klucz wszechświata” 93. On także nabył pełnię 
wiedzy o społeczeństwie i wie, w jaki sposób można urzeczywistnić pow
szechną sprawiedliwość i pokój 94.

Prawdziwe poznanie jest owocem zjednoczenia wszystkich przeci
wieństw. Mędrcem jest ten, kto wyzwolił się z wszelkiej wielości i  zmia
ny, a tym samym przezwyciężył czasowość. Proces poznania konstytuuje 
nową rzeczywistość —  nieśmiertelnego ducha. Nieśmiertelność nie jest 
człowiekowi dana, ona jest mu zadana. Dusze tych ludzi, którzy nie 
wznieśli się na poziom poznania metafizycznego i nie stali się mędrcami, 
ulegają rozproszeniu, podobnie jak dusze zwierząt 93. W  poznaniu meta
fizycznym dusza substancjalizuje się, staje się rzeczywistym bytem du
chowym, równym aniołom i podobnym Bogu. Wszelka ułomność bytu 
ludzkiego zostaje ostatecznie zaprzeczona, urzeczywistnia się tęsknota za 
doskonałym człowiekiem, to znaczy za ubóstwieniem natury ludzkiej.

We wczesnej twórczości de Bovellesa możemy odkryć typowo herme
tyczną logikę, w myśl której człowiek zdolny jest do odkrycia pierwotnej 
jedności świata; wymaga to odtworzenia kosmicznego scenariusza. W od
twarzaniu tego scenariusza Bovillus korzysta ze źródeł neoplatońskich o 
niejednolitej proweniencji (Dionizy Pseudo-Areopagita, Rajmund Luli, 
Mikołaj z Kuzy). Mędrzec wie, że na początku wszystko było absolutną 
jednością (minimum simpliciter simplicissimum), czyli Bogiem. Jedność 
ta powołała do istnienia względną wielość (aniołów), która kształtuje róż
norodność rzeczy świata materialnego. Ukoronowaniem procesu przecho
dzenia jedności w  wielość jest człowiek, byt materialno-duchowy. Dzięki 
człowiekowi proces kosmiczny może zatoczyć koło, przejść od wielości 
świata materialnego, przez względną wielość świata duchowego i wznieść 
się do absolutnej, pierwotnej jedności Boga- „Tym, czym dusza jest wo
bec ciała, tym mędrzec jest wobec świata, jego formą i celem” 96. Tak 
jak dusza jest konieczna, by żyło i rozwijało się ciało, tak też mędrcy są

91 Ibidem , Cap. V, 5.
92 Ib idem , Cap. V, 25.
98 Ibidem , Cap. V, 23
94 Ibidem , Cap V, 21.
95 Ib idem , Cap. V, 3,1—32.
98 Ibidem , Cap. V, 34.
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niezbędni, by żył (uzyskiwał świadomość siebie) i  odzyskiwał swą pier
wotną doskonałość świat. Wszystko, co względne, musi ostatecznie zostać 
przezwyciężone, powrócić do swego źródła i ostatecznego celu. Mędrzec 
jest kresem tego ogromnego „ruchu kołowego” wszechrzeczy, dzięki nie
mu następuje restauracja pierwotnej jedności świata. Proces ten —  przy 
pomocy innych środków wyrazu —  został, co prawda mniej filozoficznie, 
ale za to bardziej plastycznie opisany w  Poimandrze.

Mądrość w  ujęciu Bovdllusa ma już niewiele wspólnego z „uczoną nie
wiedzą” Mikołaja z Kuzy, nie jest bowiem świadomością granic ludzkiego 
poznania, lecz wyrazem przekonania o możliwości dojścia przez człowie
ka do poznania absolutnego.

Tematyka związana z mądrością bardzo często występuje u autorów 
X V  i X V I w. Teologowie i pisarze ascetyczni tych czasów dążą do jed
noznacznie chrześcijańskiego ujęcia tego tematu. Mądrość łączą oni prze
de wszystkim z problematyką cnót i darów Ducha św .!>7 Rok przed uka
zaniem się Methaphysicum introductorium  i Opusculum  Erazm z Rotter
damu wydał Enchiridion militis Christiani. Oto co pisze książę humanis
tów na temat mądrości: „Sprawcą mądrości natomiast, a nadto samą mą
drością —  Jezus Chrystus, który jest prawdziwym światłem, co samo jed
no rozprasza noc głupoty świata. [...] I ty ją ukochaj, wzgardziwszy mą
drością tego świata, która w  oszukańczy sposób oferuje swe zalety głup
com, podczas gdy naprawdę, według Pawła, w oczach Bożych nie ma bar
dziej autentycznej głupoty niż mądrość ziemska- Kto więc chce być na
prawdę mądrym, musi się jej oduczyć” 98. Mądrość, o której mówi de Bo- 
velles, zostałaby zapewne uznana przez Erazma za „mądrość ziemską” ; 
nie jest to bowiem mądrość wydobyta ze „złotonośnych pokładów Pisma 
św.” " ,  nie jest ona efektem darów Ducha św., lecz jest zwieńczeniem 
uprawiania artes. Prawda, zdaniem Erazma, nie ujawnia się w serii hi
storycznych objawień (prisca theologia), zbawienie nie jest efektem zgłę
biania tajemnic bytu; reguły zbawienia zostały raz objawione i są zawar
te w Piśmie św. Doskonałość osiąga człowiek nie poprzez wnikanie w  
strukturę świata, lecz za pośrednictwem Boga-Człowieka 10°. Erazm pro
ponuje radykalnie odmienną od Bovillusa koncepcję odnowienia religii 
chrześcijańskiej.

Wczesna twórczość de Bovellesa należy do tej tradycji renesansowe
go humanizmu, której reprezentanci koncentrowali swe wysiłki na uka

97 S. Swieżawski, D zie je  filozofii europejsk iej w  X V  w ieku, t. 2: Wiedza, War
szawa 1974, s. 76—78.

98 Erazm z Rotterdamu, op. cit., s. 43—44.
99 Ibidem,, s. 47.
100 Na temat Erazma koncepcji filozofii por. J. Domański, Erazm i filozofia, 

Wrocław 1973, passim.
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zaniu wielkości i twórczej mocy człowieka, to znaczy tradycji wywodzą
cej się od Ficiina i Pica della Mirandoli. N ie znaczy to jednak, że w  prze
analizowanych wyżej utworach można stwierdzić jakiś bezpośredni wpływ 
Ficina lub Pica na Bovillusa. Czy twórczość tę należy zaliczyć do kon- 
templacjonistycznego nurtu filozofii renesansowej? W  Opusculum  Bo- 
villus wykazuje, że droga „ku górze”  nie jest kresem aktywności mędr
ca; możliwa jest również droga „w  dół” . Mędrzec winien ingerować w 
sprawy tego świata i ludzi. Tylko on potrafi urzeczywistnić sprawiedli
wość i pokój między ludźmi. Bovillusowi chodziło zatem również o reali
zację owej civitas perfecta, która zapewni ludziom maksimum osiągalne
go na ziemi szczęścia.

Jan Czerkawski

LA  NOTION DE PHILOSOPHIE CHEZ CHARLES DE BOVELLES

R e s u m e

L ’auteur de cet article presente 1’idee de la philosophie que Charles de Bovelles 
fomulait dans de ses ecrits de jeunesse (M etaphysicum  introduciorium  cum  alio 
ąuodam opusculo..., 1504) en y essayant d'affermir la position preponderante de la 
metaphysiąue parmis les „arts” : position meinacee par des attitudes antimetaphysi- 
ques, de plus ein plus repaindues au cours du XVe siecle.

Le critere fondamentale d’une science parfaite, disait de Bovelles, resiide dans 
sa faęon de perfcctionncr rhomme; et c’est la metaphysique ooncue comme sagesse 
quii est le but de toute investigation philosophique, puisque ce n’est qu’au niveau 
de la sagesse que rhomme peut realiser 1’ideal de 1’humain et devenir un etre au- 
tant parfait qu’heureux. Les recherches minutieuses du penseiur sur les relations 
entre la metaphysique et les sciences ainsi que sur les degres du savoir sont sou- 
mises a la tache principale qu’il s’impose: il vise a montrer que la metaphysSque 
precisement est le moyen de liberer 1’homme de la domination du monde materie!. 
En se fondant sur les sources neo-plafoniaienines et hermetiąues, de Bovelles avan- 
ce la these seloai laquelle la faęon de connaitre determine la facon d’etre: 1’acti- 
vite de cognition a pour tache la transformation ontlique du sujet cogitatif. En ef- 
fet, 1’esprit humaiin, apparente par sa geinese aux aniges, doiic aux esprits qui main- 
tiennent en existence le monde materiel, est capable de refleter le monde et de le 
domiiner. C’est la metaphysique qui conduit vers 1’initiation au savońr authentique, 
vrai, c’est-a-diire a une connaissance capable de depasser toutes les defficiences de 
la conditiom humaine et de realiser 1'ideał de 1’homme parfait, de la deification de 
la naturę humaine: ainsi c’est le sage qui est au bout: c’est lui qiui est le terrne de 
1’ehonme „mouvement circulaire” de l’Univers, et c’est par lud que s’effectue la res- 
tauration de l ’unite prirruitive du monde. De Boyelles offre dons une notion de la 
sagesse, radicalement differente de celle d’Erasme de Rotterdam: en effet ses oe- 
uvres de jeunesse se situent au sein d’uine tradition de Phumaniisme historique de 
la Renaissance, celle notammemt dont les representaats visaient en premier lieu a 
montrer la grandeur de 1’homme et de sa vertu creatrice.


