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IZAAK  NEWTON JAKO HISTORYK

T H E  C H R O N O L O G Y  O F  A N C IE N T  K IN G D O M S  A M E N D E D  

A HISTORIOGRAFIA WIEKU XVII I XV III

L SPOR O IZA AK A  NEWTONA JAKO HISTORYKA 1

M ie jsce  m echaniki N ew tona  w  dzie jach  p rzyrodoznaw stw a jest usta
lone, powiada się bowiem, że „w  dziele Izaaka Newtona rewolucja nau
kowa, jeśli idzie o nauki przyrodnicze, osiągnęła swój punkt kulminacyj
ny” 2. Natomiast na pytanie o miejsce dzieła Newtona w  dziejach myśli 
historycznej nie ma równie oczywistej odpowiedzi, bo opinie uczonych o 
Newtonie jako historyku były i są diam etra ln ie rozbieżne. Oceniano go 
jako przeciętnego, miernego nawet wobec współczesnych, albo przeciw
nie —  uważano za prekursora nowej historiografii.

Nowe prądy w historiografii pojawiły się już w epoce renesansu, kie
dy to autorzy tacy, jak Machiavelli, Guicciardini, Le Roy czy Bodin, za
częli opisywać historię raczej jako wynik ludzkich wysiłków niż Bożych 
interwencji 3. Ponadto dzieje ludzkości w oczach Le Roya i Bodina nie 
były już powolnym odchodzeniem od pierwotnej doskonałości dzieci Bo
żych, ale ewolucją ku wyższym formom cywilizacji. Nie były to poglądy

1 O recepcji myśli historycznej Newtona pisze w sposób systematyczny F. E. 
Manuel w książce Isaac New ton, Historian, Cambridge 1963, s. 166—193. Przedsta
wiamy wybrane opinie uczonych, które potwierdzają pogląd, że chronologia New
tona budziła kontrowersje.

2 A. R. Hall, Rew olucja  naukowa 1500— 1800, przeł. T. Zembrzuski, Warszawa 
1966, s. 286.

* Nowatorstwo myśli historycznej renesansu omawiają: G. Huppert, L ’id.ee de 

1’histoire parfaite, trad. F. et P. Braudel, Parts 1973; J. H. Franklin, Jean Bodin  
and the S ix teen th -Centu ry  R evolution  in the M ethodology o j  Law  and History, 
New York and London 1963; D. R. Kelly, Foundations o j  M od ern  Historical S ch o - 
larship. Language, La w  and History in the French Renaissance, New York and 
London 1970; J. A. Mazzeo, Renaissance and Revolution. The Rem aking o j E u ro - 
pean Thought, London 1969.
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powszechnie uznawane, ale warto zauważyć, że towarzyszył im wzrost 
zainteresowania różnymi świadectwami przeszłości oraz krytycznym po
dejściem do źródeł pisanych, w tym również Biblii-

Podstawowym zagadnieniem, jakie usiłował rozwiązać w swych pra
cach historycznych Newton, było ustalenie chronologii wydarzeń zna
nych z Biblii i relacji starożytnych. Z ustaleniem pewnej, jak sądził, za
sady określania czasu wydarzeń wiązało się ich uporządkowanie, tzn. opi
sanie rozwoju społeczeństw i cywilizacji od form prostych ku bardziej 
złożonym, aż po wielkie imperia. Te dwa elementy wydają się wyzna
czać oryginalność i wielkość Newtona jako historyka, co chcemy wyka
zać w niniejszym artykule.

Nim jednak przedstawimy dokładniej poglądy samego Newtona, po
wiedzmy parę słów o dyskusjach, jakie wywołał swym dziełem, oraz co 
się z tym wiąże —  o współczesnych mu poglądach na historię.

Współcześni Newtonowi uczeni francuscy sądzili, że wielki fizyk w 
roli historyka nie dorównywał swym kolegom, a ich poglądy wyraził i 
spopularyzował sekretarz Akademii Nauk Bernard de Fontenelle, autor 
pochwały Newtona wygłoszonej wobec akademików w roku 1727, a na
stępnie wydanej 4. Eloge miała niebagatelny wpływ na kształt osiemna
stowiecznej opinii o Newtonie, była zaś —  co należy uznać za paradoks
— krytyczna, choć zapewne nie tak, jak chciałby Fontenelle, skrępowa
ny wymogami gatunku. Fontenelle uznawał wielkość Newtona jako fi
zyka i matematyka, jednakże krytykował teorię grawitacji —  a w niej 
model wszechświata jako mechanizmu, który nie może istnieć bez nieu
stannego nadzoru Stwórcy —  broniąc kartezjańskiej teorii wirów, wy
jaśniającej zjawiska kosmiczne w sposób mechanicystyczny5. Francuski 
filozof sądził, że Newton był złym historykiem, jego dzieło zaś —  nowa 
chronologia starożytności —  wymysłem, wielki matematyk i fizyk nie 
sięgał więc do poziomu współczesnych historyków, a zarazem krytyków 
nowej chronologii: Nicolasa Frereta i Etienne Soucieta®. Fontenelle tak 
powiada o sporze między Newtonem a uczonymi odrzucającymi nową 
chronologię: ,,W końcu jednak spór nie został zakończony, niewielka pub
liczność, która jest w stanie wydać sąd, jeszcze tego nie uczyniła; jeśliby 
się zdarzyło, że po jednej stronie byłyby mocne argumenty, a po drugiej 
nazwisko Newtona, być może owa publiczność byłaby jakiś czas niezde
cydowana i może byłoby to usprawiedliwione” 7. Zdaniem Fontenelle’a, za

4 Eloge de New ton, O euvres de Fontenelle (dalej: M ogę ), t. 7, Paris 1972, s. 
262—294.

5 O krytyce teorii grawitacji przez Fontenelle’a pisze Ch. G. Gillispie, Fonte 
nelle and New ton, w: Isaac N ew ton ’s Papers and Letters on Natural PhilosoPhy, 
wyd. I. B. Cohen, Cambridge Mass. 1958, s. 439—442.

6 Eloge, a. 289.
7 Ib idem , s. 287.



Izaak Newton jako historyk 175

chronologią Newtona przemawiała wyłącznie jego reputacja znakomite
go uczonego, gdy po stronie krytyków były argumenty merytoryczne. 
Fontenelle sugerował więc, że nowa chronologia jest arbitralna. Filozof 
zdaje siię sądzić, że w przyszłości uczeni obiektywnie rozsądzą spór na ko
rzyść Frereta i Soucieta, bowiem przeważą argumenty ad rem. Newtoń- 
czyk Wolter był w swych sądach ostrożniejszy. W Listach o Anglikach 
(1734) pisał: „Nie wiem, czy system ten wyda się prawdziwy, czy będzie 
miał powodzenie i czy odważymy się zreformować chronologię świata. 
Uczeni oświadczą pewnie, że za wielki splendor spłynąłby na jednego czło
wieka, gdyby przyznano, iż jednocześnie udoskonalił on fizykę, geome
trię i historię; byłoby to czymś w guście monarchii uniwersalnej, na któ
rą niełatwo godzi się miłość własna. [...] Czas, który powinien wskazać, 
komu przysługuje zwycięstwo, pozostawił tym razem dysputę ndie roz
strzygniętą” 8. Wolter, inaczej niż Fontenelle, powstrzymał się więc od 
wydania ostatecznego sądu, ale jego stanowisko było czymś wyjątkowym, 
gdyż większość uczonych należących do Republiąue des Lettres odniosła 
się do poprawionej przez Newtona chronologii starożytności z rezerwą. 
Można by rzec, że za oględną opinią Woltera kryje się dobrze znany po
dziw dla Newtona i jego doskonałego dzieła zatytułowanego Philosophiae 

naturalis principia mathematica. Istnieje jednak głębszy motyw jego os
trożności. Skłaniały go do niej losy teorii grawitacji, która zrazu atako
wana przez kartezjan została z czasem powszechnie zaakceptowana. Wol
ter dostrzegł w chronologii Newtona nowe myśli, które oszacował na rów
ni z racjami krytyków dzieła i  zawiesił sąd, akcentowanie zaś aspektu 
nowości w dziele Newtona pozwala sądzić, że filozof spodziewał się w 
przyszłości nowych, rewolucyjnych osiągnięć w dziedzinie historii, które 
wykazałyby jego prekursorstwo. Uczeni XVIII w., którzy oceniali New
tona jako historyka nie dorównującego współczesnym, podzielali na ogół 
zdanie Frereta, Soucieta i Fontenelle’a, jednak Wolter w swych poglą
dach nie był osamotniony.

Jean-Pierre de Bougainville, sekretarz Academie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, erudyta, który prowadził badania nad kolonizacją grecką, 
dostrzegł w myśli historycznej Newtona nową, cenną treść. Zdaniem owe
go historyka, chronologia Newtona była równocześnie historią cywiliza
cji starożytnych. W roku 1758 Bougainville pisał: „Innym celem autora 
[tj. innym niż obliczanie dat], nie mniej ważnym niż pierwszy, jest wy
jaśnienie dziejów rozumu ludzkiego poprzez przypatrywanie się społe
czeństwu w jego początkach, cofanie się do początków idolatrii, sztuk,

8 Wolter, Listy filozoficzne albo Listy o Anglikach, przeł, J. Rogoziński, War
szawa 1953, s. 140.
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nauk, handlu, żeglugi, wreszcie pierwotnego prawoznawstwa” 9. W opinii 
Bougainville’a Newton jawi się jako historyk, którego celem jest opis sta
rożytnego społeczeństwa, ukazujący niedoskonałość ówczesnych nauk i 
sztuk. Widział więc Newtona-historyka na swe podobieństwo i sądził, że 
wielkiemu fizykowi nieobca była myśl o postępie rozumu ludzkiego na 
przestrzeni dziejów. Uczony ów krytykował jednocześnie Newtona, twier
dząc, że interpretował on dzieła historyków starożytnych wedle stworzo
nych przez siebie reguł, sprzecznych z powszechnie obowiązującymi 10.

Także w X IX  w. uważano Newtona za złego historyka i powtarzano 
opinię Laplace’a i Biota, którzy sądzili, że jego dzieła historyczne i teo
logiczne powstały w późnym okresie życia, gdy nie był sprawny intelek
tualnie, przeszedłszy depresję w „fatalnym roku” 1693u. Dziś wiemy, 
że Newton interesował się historią i teologią znacznie wcześniej, a część 
jego dzieł poświęconych tej problematyce powstała przed rokiem 1693 12. 
Laplace i  Biot rozdmuchali wydarzenia owego „fatalnego roku” , gdyż 
uważali Newtona za chłodnego racjonalistę — fizyka i matematyka i nie 
podejrzewali go o zainteresowanie teologią, historią i metafizyką, dzieła 
historyczne i  teologiczne nie mieściły się zatem w ich wyobrażeniu o 
Newtonie-uczonym.

Współczesne badania nad twórczością historyczną Newtona są skrom
ne w porównaniu z coraz głębszą wiedzą o jego pracach dotyczących na- 
tural philosophy, matematyki i chemii. Dzieje się tak, ponieważ Newton 
a priori uważany jest za historyka przeciętnego. Opinię tę potwierdził 
Frank E. Manuel, autor jedynej monografii o twórczości historycznej 
Newtona Isaac Newton, Historian, w której czytamy: „Istnieją dziedziny, 
w których jest on wielkim nowatorem, w innych syntetyzuje wypowie
dziane już myśli, jednak wiele z jego pomysłów z zakresu historii oraz 
duża część jego erudycji i wiedzy zwrócona jest raczej wstecz ku polihi- 
storom i komentatorom Biblii z połowy X V II w., niż wybiega ku nowej 
historiografii” 13. Manuel uważa więc myśl historyczną Newtona za tra
dycyjną i stawia go w jednym rzędzie z erudytami XV II w.: Denisem 
Petau, Jamesem Ussherem, Johnem Marshamem i Henry Dodwellem 14.

* J. P. de BougainviIle, Preface, w: N. Freret, Defense de la chronologie fondee  

sur les m onum ens de l’histoire ancienne contrę le Syst&me chronologiąue de M . 
New ton, Paris 1758, s. XXI.

t0 Ibidem , s. L III.
11 J. Biot, hasło „Newton” w: Biographie Universelle, Ancienne et M oderne, 

vol. 31, Paris 1822, s. 190.
12 Newton zaczął pracować nad chronologią starożytności w 1680 r., zaś Obser~  

vations on  the Prophecies of H oly  W rit pochodzą z 1691 r.
18 F. E. Manuel, op. cit., s. 47.
14 Ibidem , s. 38.
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Newton, autor The Chronology of Ancient Kingdoms Amended (1728), 
datował wydarzenia starożytności opierając się na chronologii Starego 
T e s ta m e n tu , co M anuel uważa za charakterystyczne dla erudytów XVII 
w. Nie tylko zresztą metodę, ale i ideę dzieła Newtona Manuel ocenia 
jako właściwą dla połowy XV II w., gdyż jego zdaniem celem owej chro
nologii starożytności było wykazanie starszeństwa Izraela nad Egiptem, 
Newton miał bowiem sądzić, że cywilizacja Izraela była najstarsza, Ży
dzi zaś zostali wybrani przez Boga, aby nauczać inne ludy religii, nauk 
i sztuk; wiedza starożytnych pochodziła więc od Żydów, a ich religie 
powstały w wyniku zepsucia pierwotnej religii Noego 15. Manuel przeciw
stawia myśl historyczną Newtona koncepcjom Frereta, którego uważa za 
znakomitego historyka, podejmującego za Fontenelle’em nową ideę ewo
lucji ludzkości od prymitywizmu do doskonałości16. Oceniwszy Newtona 
jako historyka tradycyjnego, Manuel dostrzegł jednak w jego dziele no
we koncepcje, do których zalicza teorię formowania się państw starożyt
nych wyłożoną w The Original of Monarchies z lat 1693— 1694, zakłada
jącą ewolucję instytucji państwa w ciągu dziejów17. Wedle Manuela, 
koncepcja owa pojawia się jednak wyłącznie w tym dziele, nie wystę
puje zaś w The Chronology of Ancient Kingdoms Amended, wobec cze
go nic nie stoi na przeszkodzie, aby uznać Newtona za historyka tra
dycyjnego.

Spór o Newtona jako historyka pozwala sądzić, że jego dzieł nie spo
sób interpretować w kategoriach tradycji bądź innowacji. Można jednak 
przyjąć, że w myśli historycznej Newtona występują zarówno elementy 
tradycyjne, jak i nowe, i uznać ją za charakterystyczną dla siedemnasto
wiecznej fazy rewolucji naukowej, ściślej mówiąc —  dla czasu kryzysu 
świadomości europejskiej, bo właśnie w tym okresie znajdujemy obok 
tradycyjnych myśli nowe, już zapowiadające oświecenie. Wielu history
ków końca XVII i początku X V III w. myślało w sposób bardziej trady
cyjny niż Newton, co nie znaczy jednak, że ich dzieła były wówczas ana
chroniczne.

Umiejscowienie myśli historycznej Newtona w owym czasie zwrotu 
nie jest jednak wystarczające, należy więc rozważyć pozycję Newtona 
wobec czołowych myślicieli tej epoki, takich jak Pierre Bayle i Fontenel
le, oraz uczonych o poglądach mniej śmiałych. Przedstawmy zatem ewo
lucję poglądów na temat zamierzchłej przeszłości historyków wieku XVII 
i pierwszych lat X V III w. Musimy też zastanowić się nad postawami, ja

1S Ibidem , s. 92, 96—97, 99, 112—113, 115.
18 Ibidem., Si 183.
17 Ibidem .
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kie przyjmowali wobec Biblii, źródeł klasycznych i idei Opatrzności, 
dzięki czemu będzie możliwe wskazanie tradycji i innowacji w dziele 
Newtona-historyka.

II. PROBLEM „ZAMIERZCHŁEJ PRZESZŁOŚCI”

Zamierzchła przeszłość, czyli czasy od potopu do panowania Cyrusa 
Wielkiego, a zwłaszcza początki dziejów Egiptu, Asyrii, Babilonii i Grecji, 
to przedmiot szczególnej uwagi chronologów XVII i  początku XVIII w., 
wśród nich również Newtona. Zasadniczy bieg wydarzeń i chronologia 
starożytności od panowania Cyrusa były owym uczonym znane, bo dla 
tego okresu dziejów istnieją przekazy antyczne spisane przez historyków 
niemal współczesnych wydarzeniom, które oceniano jako wiarygodne, co 
więcej, świadectwa autorów starożytnych nie są sprzeczne w kwestii chro
n olog ii w ydarzeń . Czasy bitwy pod Maratonem, wojny peloponeskiej czy 
podbojów Aleksandra Wielkiego były ówczesnym uczonym znane. Tym
czasem rekonstrukcja przeszłości najdawniejszej, przeszłości świata od 
potopu do panowania Cyrusa, była dla nich kwestią otwartą z powodu 
problemów związanych z interpretacją źródeł, czyli Biblii i dzieł history
ków antycznych, gdyż cd ostatni relacjonują odległą przeszłość inaczej 
niż Biblia, a również między nimi nie ma zgody. Historia Egiptu napisa
na przez Herodota różni się znacznie od przekazów Manethona czy Dio- 
dora Sycylijskiego, podobnie zresztą ma się rzecz z dziejami A sy r ii u Be- 
rososa i Ktesiasa. Nie ma też jednomyślności wśród autorów starożytnych 
co do początków Grecji. Wreszcie niepokonalną, jak mogłoby się zdawać, 
trudność stanowiło to, że historycy antyczni piszą o starożytności Asyrii 
i Egiptu sięgającej setek i dziesiątków tysięcy lat, gdy wedle Biblii wiek 
świata sięga zaledwie kilku tysięcy lat. Historycy XVII w., mimo niez
godności owych świadectw, byli pewni chronologii istotnych wydarzeń 
rozgrywających się w odległej przeszłości, bo swe obliczenia opierali na 
Biblii, którą uważali za autorytet.

Jednak wraz z krytyką Pisma św. pojawiły się wątpliwości co do zbu
dowanego przez erudytów w XV II w. systemu chronologii. Przypomnijmy, 
że w połowie XVII w. ukazało się dzieło Praeadamitae, którego autor 
Izaak de La Peyrere twierdził, iż Stary Testament jest świadectwem dzie
jów Izraela, nie zaś całej ludzkości, i sądził, że ludzie istnieli już przed 
Adamem, podważając w ten sposób biblijny przekaz o stworzeniu czło
wieka. Wedle Hobbesa i Spinozy, Pismo zawiera nauki moralne skiero
wane do ludzi prostych, które filozofom i uczonym są znane z etyki. Au
torzy Lewiatana (1651) i Traktatu teologiczno-politycznego (1670) nie po
szukiwali więc w Piśmie prawd filozoficznych i naukowych, co zazwy
czaj czynili erudyci XVII w. Nadto Hobbes, Spinoza i Richard Simon,
który napisał Histoire critiąue du „V ieux Testament” (1678), wykazali,

\
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że Pięcioksiąg, uważany dotąd za najstarszy przekaz o początkach dzie
jów przypisywany Mojżeszowi, nie jest jego dziełem. Tak oto pojawiła 
się możliwość uznania za wiarygodne pism historyków antycznych mó
wiących o odległej przeszłości. Dzieła Peyrere’a, Hobbesa, Spinozy i Si
mona spotkały się jednak z ostrą krytyką ze strony uczonych o poglą
dach tradycyjnych, a system chronologii wywiedziony z Biblii akcepto
wany był przez wielu uczonych nawet w X V III w.

III. POCZĄTKI EGIPTU, ASYRII, BABILONII I GRECJI 
W DZIEŁACH UCZONYCH X V II WIEKU

Chronologowie pierwszej połowy XVII w.: Denis Petau, autor dzieła 
De doctrina temporum  (1627), i James Ussher w Annales Veteris Testa- 
menti (1654) przyznawali wiarygodność natchnionej przez Ducha Św. Bi
blii, nie zaś historykom antycznym. Mojżesz był, wedle nich, autorem 
Pięcioksiągu i pierwszym historykiem, dlatego też biblijne świadectwo 
zamierzchłej przeszłości uważali za lepsze niż powstałe znacznie później 
dzieła historyków antycznych, a niezgodne z Pismem  przekazy mówiące
0 sięgającej setek i dziesiątków tysięcy lat starożytności Egiptu i Asyrii 
oceniali jako bajki i je odrzucali. Wedle owych uczonych, państwa staro
żytne zostały założone przez Noachidów po biblijnej dispersio gentium, 
słowa zaś Pisma mówiące o pochodzeniu ludności ziemi od synów Noego 
(Rdz 9, 19; 10) interpretowano jako zapis faktu podziału władzy nad świa
tem między Sema, Chama i Jafeta 18. Petau i  Ussher uważali zatem ist
nienie Egiptu, Asyrii i Grecji za efekt boskiej interwencji w dzieje świa
ta i umiejscawiali powstanie Asyrii (identyfikowanej z Babilonią), Egiptu
1 królestwa Sikionu w Grecji w przeciągu ok. 300 lat po potopie. Nadto 
twierdzili oni jednomyślnie za Pismem, że najstarszym z owych państw 
było państwo asyryjskie (babilońskie), którym władał Nimrod (Rdz 10, 
8— 12), czyli Belos (Baal) ze źródeł antycznych 19. Choć Biblia nie wypo
wiada się równie jasno o początkach Egiptu, co Asyrii, Petau i Ussher za
kładali, że państwo egipskie powstało kilkadziesiąt lat po asyryjskim, a 
jego pierwszym władcą był Mizraim, syn Chama, którego identyfikowali 
z występującym w źródłach antycznych Menesem 20. W kwestii początków 
Grecji historycy owi przyjmowali ustalenia Euzebiusza, wedle którego 
w Grecji najwcześniej powstało królestwo Sikionu21. Petau i Ussher

18 D„ Petau, Rationarium tem porum , Lugduni Batavorum 1724, s. 4—5.
19 J. Ussher, Annales Veteris Tesiamenti, a prima m undi origine deducti, Lon- 

dini 1650—1654, s. 4; korzystam z wydania D. Petau, Opus de doctrina tem porum , 
Antveirj>iae 1703, lib. 13.

20 J„ Ussher, op. cit., s. 5; D. Petau, Opus..., s. 119.
21 J. Ussher, op. cit., s. 6 ; D. Petau, Opus..., lib. 13; Eusebius, Die Chronik des 

Hieronym us, wyd. R. Heim, Berlin 1956, s. 20b.
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umiejscawiali początki państw asyryjskiego, egipskiego i  królestwa Si- 
kionu między X X III a XX I w. p.n.e. oraz odtwarzali listy władców Asy
rii, Egiptu i Grecji i ustalali daty ważnych wydarzeń z dziejów owych 
państw od ich początków do upadku. Historycy tworzący ok. połowy wie
ku XVII, podobnie jak wielu uczonych w wieku XVI, łączyli powstanie 
państw starożytnych z narodzinami cywilizacji, sądzili bowiem, że Noa- 
chidzi, których Bóg pouczył w kwestiach wiary, teologii i filozofii, stali 
się dla kapłanów egipskich i  chaldejskich nauczycielami nauk, sztuk i 
rzemiosł oraz przekazali im wiarę w prawdziwego Boga22. Nauki upra
wiane przez starożytnych kapłanów były doskonałe, gdyż znano wówczas 
teologię, filozofię, astronomię i matematykę, Platon zaś —  wedle owych 
uczonych —  był uczniem kapłanów egipskich i chaldejskich i  miał od 
nich zapożyczyć swą filozofię. Mędrcy Egiptu i  Chaldei wiedzieli rów
nież i o tym, że Bóg stworzył świat i człowieka oraz zesłał na ziemię po
top, a owe prawdy zapisywali hieroglifami-symbolami, aby niepowołani
— prosty lud — nie poznali tajemnic. Lud Egiptu, Asyrii i Grecji odstą
pił bowiem od wiary przodków w jedynego Boga i  czcił idole. Zdaniem 
owych uczonych, religie ludów starożytnych powstały więc w wyniku 
zniekształcenia pierwotnego monoteizmu Noego i jego synów.

Zauważamy zatem, że uczeni, którzy w wieku XVII poświęcili się stu
diom nad odległą przeszłością, byli przekonani, iż w początkach dziejów, 
tuż po potopie, Bóg niemal stale interweniował w dzieje ludzkości. Przy
kładem takiej interwencji są nie tylko potop czy dispersio gentium, ale i 
czyny Noachidów, którzy zakładając państwa starożytne i przekazując 
potomnym doskonałą wiedzę wypełniali Jego polecenia.

Krytyka Pisma z lat pięćdziesiątych— siedemdziesiątych XVII w. naru
szyła pewność erudytów. Część z nich zaczęła wątpić w wiarygodność 
przekazu biblijnego co do historii Egiptu czy Babilonii, choć nie ulegali 
sceptycyzmowi co do reszty i wbrew libertynom, wedle których świat 
był wieczny, bronili dogmatu stworzenia, a także odrzucali dzieła auto-

22 Pogląd o wielkiej wiedzy Noachidów oraz kapłanów egipskich i chaldejskich 
prawdopodobnie podzielali również chronologowie, choć w  lich dziełach nie znajdu
jemy na ten temat informacji. Odsyłamy czytelnika do dzieł erudytów: J. Selden, 
D e dis syris syntagmata, Landimi 1617; S. Bochart, Geographia Sacra seu Phaleg et
Canaan, Cadomi 1646; E. Simson, Chronicon historiam catholicam complectens, Oxo- 
niae 1652; A. Kircher, Oedipus Aegyptiacus, Romae 1652— 1654; O. Borrichius, Her~  
metis, A egyptiorum  et chemicorum  sapientia, Hafmiae 1674; T. Hyde, De religione 

veterum  Persarum , Oxonlii 1700. Poglądy uczonych X V I i  X V II w,, na wiedzę sta
rożytnych omawiają: F. A. Yates, Giordano B runo and the Herm etic Tradition, Lon
don 1964; E>. P. Walker, Spiritual and Dem onie M agie jrom  Ficino to Campanella, 
London 1958; idem, The Ancient Theology. Studies in Christian Platonism  from  the 

15tfi to 18th Century, London 1972; E. H. Gombrich, Sym bolic Im ages, w: Sym bolic  
Images. Studies in the A rt of the Renaissance, London 1972.
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rów klasycznych, którzy pisali o sięgającej setek i dziesiątków tysięcy lat 
starożytności Egiptu i  Asyrii czy Babilonii.

John Marsham, autor dzieła Canon chronicus (1672), nie wątpił w bi
blijny potop i bistoryczność postaci Noachidów, lecz wbrew świadectwu 
Księgi Rodzaju o królestwie Nimroda i rozproszeniu ludności ziemi przez 
Boga przyjmował za historykami starożytnymi, Herodotem i Manethonem, 
że najstarszym w dziejach państwem był Egipt. Panowanie pierwszego 
władcy Egiptu, Menesa, miało miejsce tuż po potopie, w XX IV  w. p.n.e., 
a występujący w świadectwach antycznych król był tożsamy z Chamem. 
Angielski historyk sądził, że synowie i potomkowie Noego osiedlili się w 
Egipcie, gdzie założyli cztery królestwa: Memfiekie, Tebańskie, Tynickie 
i Dolnego Egiptu 2S. Starożytni Egipcjanie w tak odległej przeszłości, tuż 
po potopie, byli poganami, a ich wiedza była skromna, gdyż składały się 
na nią anatomia i magia oraz znajomość pisma i umiejętność obserwacji 
ciał niebieskich. Marsham nie podzielał poglądu, wedle którego re lig ie  po
gańskie powstały wskutek zniekształcenia pierwotnego monoteizmu Noe
go i jego synów, lecz sądził, że starożytni Egipcjanie zapomnieli o religii 
swych przodków, a po upływie jakiegoś czasu zaczęli oddawać cześć słoń
cu, księżycowi oraz defikowanym po śmierci władcom, m.in. Menesowi, 
jako Amonowi, i Ozyrysowi24- Starożytni nie wiedzieli więc nic o Bogu 
prawdziwym. Zdaniem Marshama, początki cywilizacji w Grecji związa
ne są z założeniem Aten przez Kekropsa w XVII w. p.n.e.; odrzucił on za
tem ustalenia Euzebiusza i za podstawę dla rekonstrukcji wczesnych 
dziejów Grecji przyjął zapis Marmor Parium 25. Wedle Canon chronicus 
początki państwa asyryjskiego przypadały na panowanie Nabonassara w 
V III w. p.n.e., po czym nieco później, w V II w. p.n.e., król Assarhaddon 
zjednoczył Asyrię i Babilonię. Ustalenia owe oparł Marsham na Kanonie 
Ptolemeusza, który uznał za źródło wiarygodne dla tego fragmentu dzie
jów 26. Angielski uczony odrzucił więc tradycyjną wizję początków dzie
jów, która łączyła powstanie państw starożytnych z rozproszeniem lud
ności przez Boga oraz podziałem świata między synów i potomków Noe
go, i zrezygnował ze świadectwa Księgi Rodzaju jako źródła dla wczesnej 
historii Egiptu, Asyrii i Grecji, a dzieje owych państw odtwarzał w opar
ciu o źródła klasyczne. Ponadto w ujęciu Marshama Boża interwencja w 
historię została ograniczona jedynie do potopu, a więc starożytne cywili
zacje można w całości uznać za dzieło ludzkie.

zs Korzystam z wydania: J. Marsham, Canon chronicus Aegyptiacus, Ebraicus, 
Graecus et disąuisitiones, Lipsiae 1676, s. 23, 26—29.

»  Ibidem , s. 10, 31, 34, 41, 44.
25 Ibidem , s. 114.

Ib idem , s. 503, 509.
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Jednakże nie Marsham, ale profesor z Lejdy Jacob Perizonius był 
sprawcą prawdziwego przewrotu w badaniach chronologicznych. Napisał 
on dzieło Origines Babylonicae et Aegyptiacae (1696), w którym wyka
zywał, że nie sposób odtworzyć zamierzchłych dziejów państw starożyt- 
tych, bo Biblia niewiele mówi o początkach Egiptu (podaje tylko imię 
Mizraim), świadectwa zaś historyków starożytnych są sprzeczne w kwe
stii czasu powstania państwa egipskiego27. Pismo relacjonuje fragmen
tarycznie również dzieje Babilonii i  Asyrii, powiada bowiem o czasach, 
kiedy w Babilonie panował Nimrod, co miało miejsce przed dispersio gen - 
tium, potem zaś mówi o rządach Nabopolassara i Nabuchodonozora, czyli
o znacznie późniejszych wydarzeniach z przełomu V II i VI w. p.n.e. 28 Pe- 
rizonius nie wątpił w świadectwo Księgi Rodzaju o początkach Egiptu, 
Asyrii i Babilonii, lecz podejrzewał, że opowiada ono o innych wydarze
niach niż dzieła historyków antycznych, i sądził, że biblijny zapis począt
ków dziejów dotyczy faktów poprzedzających założenie państw starożyt
nych przez władców znanych z relacji klasycznych. Proponował więc, aby 
za podstawę dla odtwarzania początków Egiptu i  dziejów Babilonii i Asy
rii uznać dzieła historyków klasycznych, jednak analiza pism Herodota, 
Ktesiasa, Berososa, Manethona i Diodora w ykazała , że ich re lac je  są 
sprzeczne w kwestii czasu wydarzeń i imion królów panujących w daw
nych czasach na Starożytnym Wschodzie. Ostatecznie, wedle Perizoniusa, 
można uznać niepodważalność nielicznych wydarzeń, jakie miały miejsce 
w owych czasach, mianowicie takich, co do których zgadzają się historycy 
antyczni i Biblia. Chociaż Więc starożytność Egiptu, Babilonii i Asyrii nie 
ulega wątpliwości, nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy owe państwa 
powstały ani kto nimi władał, z wyjątkiem kilku powtarzających się w 
źródłach imion 29. Państwo egipskie, którego pierwszym władcą był Me- 
nes, powstało przed narodzinami Abrahama, asyryjskie zostało założone 
przez Ninosa w czasach przypadających na zdobycie Kanaanu przez Jo- 
zuego, babilońskie zaś powstało, gdy w Izraelu panował Jozjasz, a w 
Egipcie Necho. Pierwszym władcą Babilonii b y ł Nabopolassar3#. Perizo
nius twierdził, że niemożność poznania w sposób pełny dziejów Starożyt
nego Wschodu dotyczy wyłącznie odległej przeszłości, bo dla czasów hi
storycznych, które przypadają na panowanie Jozjasza, Necho, Nabopolas-

27 Pierwszy tom dzieła Origines Babylonicae et Aegyptiacae został wydany pt. 
Aegyptiorum  originum  et tem porum  antiąuissimorum investiga,io, Trajecti ad Rhe- 
num 1736. Korzystam z tego wydania i cytuję je dalej jako t. 1: Origines B a by lo - 
nice et Aegyptiacae, t. 2: Lugduni Batavorum 1711; t. 1, s. 18, 39, 41—42, 72, 19a

28 Ibidem , t. 2, s. 55, 94, 98, 483.
29 Ibidem , t. 1, s. 2—3.
30 Ibidem , t. 1: Tabula synchronism orum  historicorum in rebus Aegyptiis, H e -

braicis, aliisąue.
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sara i  Nabuchodonozora, bieg i czas wydarzeń jest znany51. Perizonius 
przekształcił dokonany przez historyków antycznych podział przeszłości 
na oiemną, mityczną i historyczną w podział na przedhistoryczną i hi
storyczną, a początek czasów historycznych w dziejach Starożytnego 
Wschodu umiejscowił na przełomie V II i VI w. p.n.e., a więc w tym okre
sie dziejów, którego dotyczą, powstałe niewiele później, relacje history
ków antycznych (Perizonius ma na myśli Dzieje Herodota), zaś Biblia, 
jak sądził, daje kompletne świadectwo wydarzeń. Dzieło Perizoniusa roz
poczęło nowy etap w badaniach nad odległą przeszłością, ponieważ wy
kazał on, że historyk może poznać bieg wydarzeń w czasach historycz
nych, gdy o czasach je poprzedzających może posiąść jedynie wiedzę 
cząstkową. Uczony krytykował jednocześnie biblijne świadectwo Księgi 
Rodzaju jako źródła dla wczesnych dziejów państw Starożytnego Wscho
du. Nie należy jednak posądzać go o libertynizm, bo nie wątpił a nu w 
historyczność potopu, ani dispersio gentium  i uważał, że w pradawnych 
czasach Bóg interweniował w wydarzenia ziemskie.

Jednakże, mimo nowego spojrzenia na zamierzchłą przeszłość prezen
towanego w dziełach Marshama i Perizoniusa, .wielu uczonych końca XVII 
i w wieku XVIII myślało podobnie jalk historycy o poglądach tradycyj
nych.

Jean Le Clerc, który w dziele Ars Critica (1697) zestawił metody kry
tycznego postępowania pomocne w odróżnianiu prawdy od fałszu w źród
łach antycznych i  chrześcijańskich, był jako badacz zamierzchłej przesz
łości bliższy Petau i Ussherowi niż Marshamowi i  Perizoniusowi,. W dzie
le Compendium historiae universalis (1698) twierdził, że historyk zgłę
biający odległą przeszłość dysponuje wyłącznie imionami królów i pa
triarchów oraz bajkami, czyli świadectwami autorów klasycznych, fakty 
zaś znane są dopiero od czasów pierwszej olimpiady32- Mimo że postawa 
Le Clerca w kwestii wiarygodności źródeł klasycznych i Biblii zbieżna 
jest ąe stanowiskiem Perizoniusa, nie wyciągnął on z owych krytycznych 
zastrzeżeń żadnych wniosków, a przeszłość przedhistoryczną, dla której 
obliczał roczne daty wydarzeń, uważał w istocie za pewną w takim sa
mym stopniu, co historyczna. Przypomnijmy, że wedle Perizoniusa po
stępowanie takie jest nie do przyjęcia. Le Clerc uznał, że założenie Ba
bilonii przez Nimroda, Egiptu przez Menesa i  królestwa Sikionu nastą
piło w wyniku podziału świata między synów Noego i dispersio gentium, 
co miało miejsce w X X  w. p.n.e. 33 Podobnie jak większość historyków o

«  Ib idem , t. 1, s. 243, 246, 461.
82 Korzystam z wydainia: J. Le Clerc, Com pendium  historiae universalis ab ini

tio m undi ad tem pora Caroli Magni, Lipsiae 1744, s. 8, 32.
38 Ibidem., s. 6—8 .
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nastawieniu tradycyjnym sądził on, że początków religii pogańskich na
leży upatrywać w zepsuciu przez starożytnych pierwotnej religii Noa
chidów, a kwestię pochodzenia bogów pogańskich wyjaśniał teorią Eu- 
hemera. Jowisz, Pluton i Neptun zatem to deifikowani po śmierci Sem, 
Cham i Jafet. Politeizm pogan był jednak pozorny, bowiem w istocie 
czcili oni jedynego Boga; Le Clerc korzystał tu z popularnej w pierwszej 
połowie XV II w. interpretacji religii politeistycznych, wedle której po
ganie uważali swe bóstwa za emanacje Boga yK A  zatem Le Clerc uważał, 
że pradawna przeszłość jest dobrze znana. Podobnie też jak Petau i Uss- 
her przyjmował, iż w owych czasach Bóg bezpośrednio interweniował w 
bieg wydarzeń.

Stwierdzamy więc, że dzieła Marshama i Perizoniusa wniosły wiele 
nowych poglądów w dziedzinę studiów nad pradawnymi dziejami, gdyż 
została w nich zakwestionowana przydatność biblijnego przekazu dla ba
dań nad wczesną historią Egiptu, Asyrii, Babilonii i Grecji oraz pojawił 
się w nich postulat, aby odtwarzać odległą przeszłość w oparciu o rela
cje historyków klasycznych. Ponadto przeszłość przedhistoryczną prze
ciwstawiono wówczas przeszłości historycznej i  uznano tę pierwszą za w 
dużej mierze niepoznawalną, historyczną zaś za znaną w znacznie więk
szym stopniu. Ostatnia ćwierć XVII w. przyniosła też zakwestionowanie 
tradycyjnego rozumienia zamierzchłej przeszłości państw starożytnych 
jako dzieła Opatrzności i pojawienie się poglądu, wedle którego cywili
zacje starożytne są dziełem człowieka. Równocześnie zaczyna się dostrze
gać w dziejach już nie upadek, a rozwój starożytnych cywilizacji. Jed
nak uczeni końca XVII w. nie oddzielili konsekwentnie historii od teolo
gii, uważali bowiem za początek dziejów ludzkości potop, a losy potom
ków Noego uznane były przez wielu z nich za wydarzenia historyczne.

IV. IZA AK  NEWTON — NOWA CHRONOLOGIA STAROŻYTNOŚCI

Republiąue des Lettres zapoznała się z chronologią Newtona w roku 
1725. Ukazało się wówczas w Paryżu tłumaczenie dzieła Humphreya Pri- 
deaux History of the Jews and Neighbouring Nations, którego siódmy 
tom zawierał francuską wersję napisanej przez Newtona Short Chronicie 
oraz krytykę jego chronologii pióra Frereta i Soucieta. Short Chronicie 
spisał Newton na prośbę księżniczki Walii dopiero w roku 1718, ale nad 
historią i chronologią starożytności zaczął pracować znacznie wcześniej, 
bowiem pierwszy rękopis dotyczący astronomicznego datowania wydarzeń 
starożytności pochodzi z roku 1680, zaś nie opublikowane dzieło The O ri-

14 Ibidem , s. 8— 9.



Izaak Newton jako historyk 185

ginal o j Monarchies, przypomnijmy, z lat 1693— 1694. Studia Newtona 
nad chronologią zostały podsumowane w The Chronology of Ancient 
Kingdoms Amended, dziele wydanym w roku 1728, już po śmierci auto
ra. Newton zajmował się więc chronologią ponad czterdzieści lat — lat 
przełomowych dla świadomości europejskiej — i jako jeden z pierwszych 
przedstawił koncepcję człowieka prymitywnego oraz ewolucji cywilizacji 
starożytnych, lecz prac swych nie opublikował.

Newton twierdził, że chronologia starożytności Europy i Wschodu do 
panowania Cyrusa w wersji prezentowanej przez historyków antycznych 
jest nie do przyjęcia; przekazy klasyczne są niewiarygodne, ponieważ ich 
autorzy nie potrafili ustalić czasu wydarzeń i świadomie lub bezwiednie 
fałszowali najdawniejszą przeszłość. „Europejczykom nie była znana chro
nologia przed powstaniem imperium perskiego —  pisał —  zaś wszystkie 
chronologie starożytności znane im obecnie zostały wymyślone później 
drogą rozumowania i domysłu” 33. Początki dziejopisarstwa w Grecji 
przypadają, zdaniem Newtona, na VI w. p.n.e. (właśnie' wtedy panował 
Cyrus Wielki), ponieważ wówczas pojawiła się proza. „Do owego czasu 
[VI w. p.n.e.] Grecy pisali wyłącznie wierszem, a dopóki tak postępowali, 
nie mogła istnieć ani chronologia, ani historia inna niż pomieszana z poe
tyckimi baśniami” 36. Spisując w VI w. p.n.e. swe dzieje, Grecy popełniali 
błędy, gdyż tradycja poetycka i mityczna mówiąca o początkach państw 
i odległej przeszłości przekazywała imiona i wydarzenia, a nie daty. Au
torzy antyczni pisząc o tak dawnych dziejach ustalali czas wydarzeń w 
sposób arbitralny, identyfikowali bowiem długość trwania pokolenia (33 
lata) z panowaniem królewskim, które wedle obliczeń Newtona trwało 
18—20 lat, co dawało dla panowania trzech królów 100 lat zamiast 54— 60, 
jak sądził Newton 37. A więc, zdaniem uczonego, Grecy myląc okres trwa- 
nip ^kolenia z panowaniem królewskim czynili swą przeszłość bardziej 

:chłą, niż była w rzeczywistości. Newton twierdził, że świadectwa 
'.e starożytnych dziejów Egiptu, Babilonii i Asyrii —  zarówno 

'k i rodzime —  również są niewiarygodne, gdyż Egipcjanie, Ba- 
Asyryjczycy spierając się o starożytność ąwych ludów fał- 
złość, kapłani zaś owe zniekształcone świadectwa przeszłości 
^ekom38. Źródła antyczne dotyczące dziejów Starożytnego 

)zwalają więc dowiedzieć się niczego pewnego o czasie wy- 
być przydatne dla ustalenia synchronizmów w dziejach
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dota 45. Nowa chronologia Newtona obejmowała wydarzenia starożytnoś
ci od powstania imperiów Egiptu i Izraela w X II w. p.n.e. aż do upadku 
państwa Achemenidów i różniła się od tradycyjnych dzieł chronologicz
nych, których autorzy obliczali daty wydarzeń starożytności począwszy 
od potopu. Wbrew pozorom dzieje Egiptu i Izraela nie uległy skróceniu 
w nowej chronologii, zauważmy bowiem, że Newton nie umiejscawiał w 
czasie początków państw —  co czynili historycy tradycyjni — lećz po
czątki imperiów, czyli państw o wysokim stopniu zorganizowania. W 
chronologii Newtona skrócona została tylko historia Grecji: w przypadku 
początków państw greckich o ok. 1000 lat w porównaniu z datacją trady
cyjną, zaś wyprawy Argonautów i zdobycia Troi o ok. 300 lat.

Wiemy, że wielu uczonych należących do Republiąue des Lettres 
gwałtownie zaatakowało nową chronologię starożytności4(i. Zaakceptowa
li oni wprąwdzie początkowo pomysł Newtona, czyli zastosowanie me
tod astronomii w datowaniu wyprawy Argonautów, gdyż sądzili, że osią
gną w ten sposób pewność co do czasu wydarzeń z odległej przeszłości. 
Doszukiwali się jednak błędów w przeprowadzonym przez Newtona astro
nomicznym datowaniu wyprawy Argonautów, sprzeciwiali się bowiem 
skróceniu dziejów Grecji i bronili chronologii opartej na przekazach hi
storyków antycznych. Freret i Souciet sądzili, że Newton po prostu po
mylił się w obliczeniach, a wyprawa Argonautów miała miejsce nie w ro
ku 939, lecz 1468 p.n.e., co mniej więcej zgadza się z datacją przekazaną 
przez historyków klasycznych47. Nieco później Freret skrytykował ideę 
astronomicznego datowania wyprawy Argonautów, doszedł bowiem do 
wniosku, że przekaz Eudoksosa nie może być podstawą obliczeń astrono
micznych, bo jest niedokładny, a mapa nieba nie zapisuje wydarzeń z 
czasu wyprawy Argonautów, gdyż konstelacje zostały naniesione na sfe
rę p rzez astronomów Starożytnego Wschodu na długo przed Chironem 48.

Uczeni ostro atakowali też Newtona za „skrócenie” dziejów Egiptu i 
Asyrii, ale przyczyną owych napaści było nieporozumienie, bo Newton, o 
czym już była mowa, nigdy me twierdził, że dzieje Egiptu i Asyrii za-

45 Short, s. 35, 38'— 39.
46 przyjęcie nowej chronologii starożytności omawia szczegółowo F. E. Mas____

Isaac New ton, Historian, s. 21—36.
47 N. Freret, Prem ieres observations sur la chronologie de M . New ton, w idem: 

Defense..., s. 14, 18. Refutację Soucieta znam pośrednio poprzez obronę chronologii 
Newtona dokonaną przez E. Halleya: Rem arks upon some Disserlations lately p u - 
blish’d at Paris, by the R ev. P . Souciet, against Sir Isaac N ew ton ’s Chronology, 
„Philosophical Transactions ot the Royal Sodiety”, t. XXXIV: 1727, N°. 397, s. 206 
—207.

48 N. Freret, Nouvelles observations sur le systeme chronologiąue de M . N e w 
ton, napisane w  1733 r. Korzystam z. wydania: N. Freret, Dźfense..., s. 418, 437 , 550.
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czynały się w X II i V III w. p.n.e.; powiadał tylko, iż na owe czasy przy
padało powstanie imperiów Egiptu i Asyrii. Erudyci, przyzwyczajeni do 
dzieł wywodzących dzieje od potopu, nie zrozumieli więc Newtona i os- 
KarŻSli go O lekceważenie Pisma, twierdzili bowiem, że zgodnie z Biblią 

powstanie państw egipskiego i asyryjskiego należy umiejscawiać po po
topie 49. Republiąue des Lettres opowiedziała się również za tradycyjną 
chronologią dziejów Grecji, początków państw greckich, wyprawy Argo
nautów i wojny trojańskiej, opartą na dziełach historyków antycznych, 
mimo występujących wśród nich różnic w datowaniu poszczególnych wy
darzeń 5#.

V. IZAAK  NEWTON O ZAMIERZCHŁEJ PRZESZŁOSCI

Mimo że Newton zaczynał chronologię od wydarzeń X II w. p.n.e., spo
re partie The Chronology of Ancient Kingdoms Amended poświęcił dzie
jom poprzedzającym owe czasy; informacje o najdawniejszej historii świa
ta znajdujemy również w dziele The Original of Monarchies. Wedle New
tona, Bóg tuż po potopie objawił Noemu i jego synom zasady pierwotnej 
religii, która nakazywała „wierzyć, że świat został ukształtowany przez 
jednego najwyższego Boga, że jest przez niego rządzony, kochać i czcić 
Go [Boga], szanować naszych rodziców, kochać naszych bliźnich jak sie
bie samych, być miłosiernym nawet dla zwierząt” 51. Wiara w Boga-Ar- 
chitekta i miłość bliźniego zgodne są też z naturą ludzką i  stanowią fun
damentalne przykazania religii, którą wyznawali Noe i jego synowie, Ży
dzi i chrześcijanie, która winna nadto obowiązywać całą ludzkość, a twór
cą —  the First Cause —  owiej religii1 jest Bóg- Religia objawiona Noemu 
została z czasem zapomniana (wyjąwszy Żydów i sektę braminów) przez 
rozproszonych po ziemi potomków Noego. Po potopie synowie Noego i 
ich potomkowie podzielili się na rody, które przez pewien czas wędrowa
ły po ziemi, aż w końcu osiedliły się w różnych częściach świata 52. Wkrót
ce potem wojny o ziemię, którą wpadały poszczególne rodziny, doprowa
dziły do wyodrębnienia się grupy dowódców wojskowych i budowy miast 
obronnych, na czele których stała rada, składająca się ze starców i króla- 
-wodza. Miasta takie szybko łączyły się w królestwa: „W  końcu jednak 
wiele z owych miast dla umocnienia połączyło się w królestwa drogą

48 N. Freret, Prem ieres obseroations..., s. 21, 27; idem, N ouvelles obserrations...,
s. 58, 73, 79; Souciet u Halleya, Remarks..., s. 206.

50 Freret, N ouvelles observations..., s. 238, 253, 518.
51 The Chronology, s. 190.
52 I. Newton, The Original of Monarchies (dalej: The Original), s. 199, w: F. E. 

Manuel, Isaac New ton, Historian, A ppend ix  B, s. 198—221.
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podboju lub ugody; tego rodzaju królestwa były wszędzie bardzo małe i 
liczne aż do czasów po Mojżeszu, mimo to jednak podbijając jedno dru
gie stawały się coraz większe aż do powstania czterech królestw” 53. Naj
wcześniej w dziejach zostały zaludnione Mezopotamia i Egipt, gdzie pro^ 
ces tworzenia się państw starożytnych przebiegał najszybciej, bo w tej
części św iata pow sta ły  p ierw sze królestw a. „Jako p ierw sze zosta ły za

ludnione niezmiernie urodzajne kraje nad Tygrysem i Nilem, jako pier
wsze stały się królestwami, zatem jako pierwsze zaczęły czcić swych 
zmarłych królów i królowe; stąd pochodzili bogowie Labana, bogowie i 
boginie zwane przez Kananejczyków Baal i Asztarte, demony albo duchy, 
którym składali w ofierze swe dzieci w czasach Mojżesza i Sędziów. Każ
de miasto ustanawiało kult swych założycieli i królów, szerzony poprzez 
przymierza i podboje” 54. Zdaniem Newtona, cywilizacja powstała więc 
w dobnie rzeki Tygrys i delcie Nilu, a z jej narodzinami wiązał początki 
religii pogańskich. Bogowie Egipcjan i  mieszkańców Mezopotamii to dei- 
fikowani po śmierci założyciele miast i królowie, zaś wiara w demony i 
duchy narodziła się zapewne z czasem, w wyniku przekształceń kultu 
królów-bogów. Spośród religii mieszkańców Starożytnego Wschodu naj
bardziej interesowała Newtona religda Egipcjan. Sądził on, że panteon 
bogów egipskich zmieniał się kilkakrotnie, bo Egipcjanie zamieszkali w 
wielu małych królestwach swego kraju początkowo czcili własnych kró
lów, później zaś, gdy w  Dolnym Egipcie osiedlili się wypędzeni z Kanaa- 
nu Fenicjanie —  feniekich. Lud tein miał w zwyczaju przedstawiać owych 
królów-bogów pod postacią symboli zwierzęcych, Egipcjanie zatem, wed
le Newtona, nie czcili zwierząt55. Uczony dostrzegał również związek 
między kultem królów-bogów a hieroglifami, gdyż —  jego zdaniem —  
Egipcjanie od pradawnych czasów zapisywali hieroglifami imiona królów, 
a znaki owe: ptaki, ryby i inne zwierzęta symbolizowały czyny królów. 
Hieroglify, w opinii Newtona, nie ukrywają zatem prawd monoteistycz
nych, jak sądziło wielu uczonych XVII w.

Widzimy wiec, że Newton wyjaśniał genezę religii Starożytnego 
Wschodu posługując się euhemeryzmem, co w wiekach XVII i XV III by
ło powszechnie stosowane. Z teorii Euhemera korzystali nie tylko Mars- 
ham i Le Clerc, lecz również Bayle i Fontenelle, którzy twierdzili, że kult 
władców i innych deifikowanych po śmierci ludzi był właściwy ludziom 
pierwotnym. Newton myślał podobnie, bo uznał, że wszystkie ludy Sta
rożytnego Wschodu czciły zmarłych władców. Inaczej niż uczeni o poglą
dach tradycyjnych, nie wiązał on początków1 religii pogańskich z odstęp-

53 The Original, s. 200.
54 The Chronology, s. 161.
55 Ib idem , s. 225.
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stwem od pierwotnej religii Noego, ta została bowiem z czasem zapomnia
na, a poganie ani nie znali Boga, ani nie zniekształcali wiedzy o nim.

Zdaniem Newtona, proces zjednoczenia państwa, czyli łączenia się ma
łych królestw w większe organizmy, najszybciej przebiegał w Egipcie, 
ponieważ Królestwo Dolnego Egiptu istniało już w czasach Mojżesza, a 
wkrótce potem, w X II w. p.n.e., Egipt został zjednoczony. W owym czasie 
w Mezopotamii, Syriii i Palestynie istniały jeszcze małe królestwa (pro
cesy unifikacyjne zaczęły się na tych terenach później), Europa zaś była 
pokryta lasami i  stepami, którymi wędrowali koczownicy. Njewton są
dził, że u progu nowej epoki w dziejach świata, podczas której powsta
wały imperia Egiptu i  Izraela, starożytni byli ludźmi prostymi,, bo ich 
umiejętności sprowadzały się do uprawy roli, wykonywania rzemiosł, bu
dowania domów i miast; tylko Egipcjanie i Żydzi znali' pismo, którego 
używali w celach kultowych 56.

Dzieje polityczne i chronologia wydarzeń w przeciągu ok. 1200 lat, 
jakie minęły od potopu do X II w. p.n.e., zostały pominięte w The Chro
nology of Ancient Kingdoms Amended, ponieważ Newton stworzył kon
cepcję początków dziejów, którą dziś nazwalibyśmy prehistorią. Podobnie 
jak Perizonius uważał, że o czasach tak dawnych wiadomo znacznie mniej 
niż o późniejszym okresie dziejów i że należy je raczej rekonstruować hi
potetycznie, niż pisać ich historię.

W opinii Newtona początki potęgi Izraela i  Egiptu zbiegają się ze zjed
noczeniem każdego z tych państw, co miało miejsce w X II w. p.n.e., Izrael 
i Egipt niemal w tym samym czasie stały się więc imperiami. Państwa te 
prowadziły zwycięskie wojny, dokony|w!ały podbojów i kształtowały mię
dzynarodową sytuację polityczną 5?- Król Egiptu Mefres i jego następca 
Misfragmuthosis ok. 1125 r. zjednoczyli Egipt, kładąc podwaliny pod mo
carstwo Egiptu, królestwo zaś Izraela osiągnęło szczyt swej potęgi w okre
sie panowania Saula i Dawida, w X I w. p.n.e. W wiedzy starożytnych do
konał się wówczas postęp, rozpowszechniła się bowiem znajomość pisma, 
uprawiano matematykę i astronomię, znano również poezję i muzykę, a 
wynalazcami owych nauk i sztuk byli Fenicjanie i Egipcjanie, a nie Ży
dzi 58. Po zjednoczeniu Egiptu wypędzeni zostali z tego> kraju osiedleni' w 
Egipcie od czasów Jozuego Fenicjanie, wygnańcy zaś, wśród których byli 
Inachos, Pelasgos, Eol i Kekrops, udali się do Grecji, która była krajem 
dzikim, zamieszkanym przez ludność nie znającą ani rolnictwa, ani miast 
i religii. Egipcjanie i  Fenicjanie przTynieśli ze sobą cyw ilizac ję , bow iem

56 Ibidem , s. 210.
57 Wydarzenia lat 1125—939 p.n.e., The Chronology, s. 166, 193, 202; Short, s. 9, 

10— 11.

58 The Chronology, s. 210—211; Short, s. 14, 21, 22.
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wkrótce potem (1080 p.n.e.) powstały w Grecji miasta, które stopniowo 
przekształcały się w królestwa Argos, Sikianu, Ate/n a. Eleusis, oraz po
jawiły się pierwsze kulty królów-bogów i deifikowanych po śmierci wy
nalazców, wśród których byli Kureci i Ceres. Grecy poznali wówczas 
również pismo, muzykę, sztuki plastyczne i rzemiosła59. Na panowanie 
króla Egiptu Amosisa i jego,syna Sesostrisa, czyli przełom XI i X w. p.n.e., 
przypadał szczytowy okres świetności Egiptu, ponieważ Egipcjanie pró
bowali wtedy zdobyć panowanie nad światem ii podbili Afrykę Północną, 
Arabię Felix, Hiszpanię, Syrię, Persję i Izrael, usiłowali też opakować 
Grecję. Efektem podbojów Sesostrisa był powszechny kult 12 bogów 
egipskich; Dii magni majorum gentium, który Nlewton obserwował u 
większości ludów starożytnych, Traków, Greków, Libijeżyków, Indusów i
m ieszkańców  H iszpanii, a w śród  ow ych  bogów  bylli: Thot (w ódz w yp ra w y

Sesostrisa) i  Pan, Amon i Amosis (król Amosis), Ozyrys, BakchllS i He
rakles (król Sesostris), Horus i Jowisz, Wenus i  Neptun oraz Egeon (do
wódca floty Neptuna) 6I>.

Wyprawa Argonautów, jak pamiętamy, została zorganizowana przez 
Greków w celu wyzwolenia świata śródziemnomorskiego spod panowania 
egipskiego, zaś jej rezultatem była zmiana układu sił politycznych w re
jonie Sródziemnomorza, bowiem hegemonia grecka zastąpiła egipską i 
żydowską. Newton wiązał powstanie nowej, greckiej siły politycznej z 
przemianami wewnętrznymi w Grecji, gdyż w okresie wyprawy Argo
nautów Grecja znajdowała się na drodze do zjednoczenia. W The Original 
of Monarchies Newton pisze, że w czasie Wojny trojańskiej, czyli nieco 
później, istniały w Grecji królestwa Aten, Argiwów i Arkadii, a na mapę 
polityczną pozostałej części Grecji składały się związki miast-państw(il. 
W Grecji procesy unifikacji przebiegały więc inaczej niż na Starożytnym 
Wschodzie, bowiem królestwa i miasta-państwa łączyły się tu w czasie 
wyprawy Argonautów i wojny trojańskiej w  związki państw, któne były 
odpowiednikami wschodnich imperiów.

W V III w. p.n.e., za panowania Pula, doszło do zjednoczenia Asyrii; po 
jego śmierci imperium podzieliło się na Asyrię i Babilonię i zostały wów
czas podbite Syria, Palestyna i Elam. W V II i V I w. p.n.e. świetność 
osiągnęły imperia Medów i Persów, których upadek nastąpił za panowa
nia Aleksandra Macedońskiego 62.

Procesy unifikacji, łączenia się miast w królestwa, królestw w imperia 
obserwował Newton również w dziejach Rzymu, Indii, Fenicji, Galii i

55 The Chronology, s. 110, 134, 138, 146—148, 158, 160, 225; Short, s. 13— 14.
60 The Chronology, s. 98, 102, 161—162, 193, 225—227, 230—231; Short, s. 22—23.
łl The Original, s. 205.
•! Ibidem , s. 204; Short, s. 35—36, 38—40.
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B rytan ii p rzed  podbo jem  rzy m sk im 63. Newton sądził więc, że dzieje 
państw starożytnych biegły wedle wspólnego wzoru, zaś scalenie prostych 
i małych organizmów w zorganizowane i większe: rodów w miasta, miast 
w królestwa, tych ostatnich w imperia składa się na prawidłowość dzie
jów starożytnych. Starożytne państwa przechodziły fazy zjednoczenia, 
ekspansji i utraty znaczenia politycznego w różnym czasie, a imperialny 
etap rozwoju, który uprawniał do decydowania o losach świata, osiągały 
sukcesywnie. Wedle Newtona, na dzieje starożytne składały się tedy pa
nowania imperiów Izraela i Egiptu, Grecji, Asyrii, Babilonii, Medii, Per
sji, Macedonii i Rzymu.

Oryginalna hóstoriozofia Newtona była oparta na chrześcijańskiej idei 
czterech monarchii wyłożonej w Księdze Daniela i  myśli politycznej Ary
stotelesa, wedle którego państwo powstaje w wyniku łączenia się rodów 
w gminy wiejskie, które z kolei tworzą państwa64. Z koncepcji! Arysto
telesa przejął Newton zasadę procesu powstawania państwa, czyli łącze
nia się prostych organizmów w skomplikowane, i twierdził, że wszystkie 
państwa starożytne powstawały wedle owego wzoru. Z tradycyjnej zaś 
koncepcji czterech monarchii, zgodnie z którą władzę nad światem spra
wowały kolejno królestwa Asyryjczyków i  Babilończyków, Medów i Per
sów, Macedończyków oraz Rzymian, Newton przejął ideę kolejnego pa
nowania nad światem imperiów.

Newton twierdził, że również w  procesie powstawania i rozwoju religii 
starożytnych można dostrzec pewną prawidłowość, gdyż pierwszymi bo
gami pogan byli, założyciele miast i państw oraz wynalazcy, później za£ 
deifikowano królów i znakomitych wodzów. Historią polityczną i  histo
rią religii rządzą więc rozumne prawa-

Zgłębiając przeszłość, Newton odkrywał jej doskonały mechanizm, 
gdyż w harmonijnej historii państw, religii i nauki starożytnych nie ma 
luk i niejasności. Widoczne jest podobieństwo między newtonowskim mo
delem doskonale urządzonego świata natury i koncepcją dziejów, ponie
waż zarówno historią, jak i naturą rządzą prawa, których autorem jest 
Bóg. Przebieg dziejów, ruchy planet są wynikiem działania praw, a nie 
ingerencji Boga w przyrodę i historię, mimo to jednak sporadycznie „na
prawia” On mechanizm świata, który pozostawiony sam sobie mógłby 
ulec destrukcji. Harmonia świata i dziejów dowodzi, wedle Newtona, ist
nienia Boga-Stwórcy czuwającego nad działaniem mechanizmu świata i 
dziejów. Postawa Newtona wobec przeszłości, polegająca na poszukiwaniu

•* The Original, s. 216—217.
84 Arystoteles, Polityka, przeł. L. Pliotrowicz, Warszawa 1964, s. 5—6, 1252b.
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w niej prawidłowości pozwalających sformułować prawa rządzące dzieja
mi, bliższa jest więc historykom oświecenia i X IX  w. niż współczesnym 
mu uczonym.

Newton pojmował obecność Boga w dziejach inaczej niż historycy o 
poglądach tradycyjnych, sądził bowiem, że Bóg-Stwórca interweniował w 
dzieje poprzez potop, objawienie Noemu pierwotnej religii i nadanie praw 
dziejom, na czym Jego obecność w dziejach się zakończyła. Mimo że ogra
niczył on obecność Boga w dziejach do minimum, nie udało mu się jed
nak całkowicie rozdzielić historii i teologii. Jako historyk religii Newton 
nie podzielał powszechnego w' XVII w. poglądu, wedle którego religie 
pogańskie powstały w wyniku zniekształcenia pierwotnego monoteizmu, 
lecz antycypował oświeceniową teorię zapomnienia, która głosi, że staro
żytni po potopie zapomnieli o prawdziwej religii.

Nie podzielał również tradycyjnych poglądów właściwych wielu uczo
nym w XVII w., którzy sądzili, że państwa powstałe w wyniku boskiej 
interwencji trwały w niezmienionym kształcie aż do końca starożytności, 
a potomkowie Noego przekazali starożytnym doskonałą wiedzę. Studia 
uczonego nad odległą przeszłością nie miały na celu wykazania starszeń
stwa doskonałej cywilizacji żydowskiej i udowodnienia, że rozprzestrze
niła się ona w świecie starożytnym, gdyż Newton twierdził, że pierwsi 
ludzie byli prymitywni, a cywilizacje, które tworzyli, były niedoskonałe. 
Ówczesny człowiek, wedle Newtona, nie był jednak dzikusem, którego 
niewiedza była przyczyną strachu i pierwotnych wierzeń, jak u Rayle’a 
w Pensees diverses (1682) i u Fontenelle’a w De l’origine des fables 
(17 24) 65. Koncepcja Newtona nie była aż tak śmiała, jak obu tych filozo
fów, nie interesowała go bowiem psychologia człowieka pierwotnego, 
czym pasjonowali się Bayle i Fantienelle. Newton Więc jako jeden z pier
wszych, obok Bayle’a i Fomtenelle’a, twierdził, że pierwsi ludzie byli isto
tami pierwotnymi, co pozwoliło mu dostrzegać w dziejach nie upadek, a 
postęp- Uczony obserwował ewolucję nie tylko w wiedzy starożytnych, 
która niewielka i prosta w pierwszych wiekach ludzkości stawała się dos
konalsza w czasach powstawania światowych imperiów, lecz również w 
starożytnych społecznościach-państwach. Sądzić więc można, że odpo
wiednich dla Newtona parantel należy szukać nie wśród erudytów poło- 
wy wieku XVII, jak to czyni Manuel, lecz raczej wśród uczonych prze
łomu XVII ii XV III w., najwłaściwszą zaś z nich wydaje się Fontenelle, 
który w Digression sur les Anciens et les Modernes (1688) sformułował 
zasadę postępu wiedzy na przestrzeni: dziejów.

65 D e l’origine des fables napisał Fontenelle ok. 1I 68O r„ por. B. de Fontemelle, 
D e l’origine des fables, wyd. J. R. Carre, Paris 1932, s. 7.
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VI. NICOLAS FRERET

Newtonowska wizja odległej przeszłości została zaatakowana i odrzu
cona przez współczesnych mu historyków, którzy sprzeciwiali się trakto
waniu starożytnych jako ludzi pierwotnych. Freret w Nouvelles observa- 
tions sur le systeme chrcnologiąue de M . Newton, dziele ukończonym w 
roku 1733, krytykował Newtona za to, że uważał świadectwa starożyt
nych o wydarzeniach poprzedzających VI w. p.n.e. za niewiarygodne, sam 
bowiem przyjmował je za źródła wiarygodne, niezależnie od tego czy do
tyczyły czasów mitycznych, czy historycznych66. Badając dzieje Grecji 
opierał się więc na relacjach Hekatajosa, Hellanikosa, Akusilaosa i Fere- 
kydesa, traktując, że owi historycy przekazują prawdziwe imiona i wy
darzenia, a także podają właściwy czas wydarzeń, ponieważ nile ma mię
dzy nimi sprzeczności67. Wedle Frereta historycy greccy VI i V w. p.n.e. 
korzystali z przekazanych przez tradycję genealogii rodów królewskich i 
starożytnych inskrypcji, które dokładnie podawały czas wydarzeń oraz 
imiona urzędników i królów 68. Chronologia Egiptu przekazana przez He- 
rodota, Manethona i Diodora jest również prawdziwa, a sprzeczności mię
dzy ich relacjami są pozorne, gdyż obliczając datę powstania państwa 
egipskiego korzystali oni z kalendarzy egipskich, w których —  wedle 
Frereta -— rok Uczył trzy lub cztery miesiące; przeliczywszy owe lata na 
słoneczne i uwzględniwszy równoległe, nie zaś sukcesywne pano|WanSe 
dynastii królewskich, Freret stwierdził, że historycy owi byli niemal jed
nomyślni w kwestii umiejscowienia w czasie panowania króla Menesa *9. 
Co więcej, wedle Frereta, ich ustalenia zgodne są z Biblią. Postawa Fre
reta była niewątpliwie reakcją na hiperkrytycyzm Newtona i Perizoniu
sa, istnieją jednak głębsze motywy, które skłoniły go do zajęcia takiego 
stanowiska. Oto wedle Newtona starożytni byli miernymi historykami i 
chronologami, podczas gdy Freret twierdził, że byli oni równie dobrymi, 
bo krytycznymi, historykami, co współcześni. W sporze pomiędzy Anciens 
i Modernes uczony francuski opowiadał się po stronie tych pierwszych, 
pisząc: „Czy byłoby możliwe, aby ci ludzie, którym szczodrze udziela się 
tylu pochwał, w pismach których słusznie szuka się zasad i wzorów wy
mowy, aby ci ludzie, którym zawdzięczamy pierwsze metodyczne zasady 
wszystkich nauk ścisłych, nie znali najzwyklejszych praw krytyki, tych, 
które zdrowy rozsądek nasuwa najprzeciętniejszym nawet umysłom?” 70 
Freret odrzuca więc pogląd Newtona, wedle którego pierwsi historycy

66 N .‘Freret, Nouvelles  observations..., s. 163.
67 Ibidem , s. 76.
68 Ibidem , s. 54, 56.
69 Ibidem , s. 225—226, 228—229.
70 Ibidem , si 57—58.
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greccy nie umieli postępować w sposób krytyczny i metodyczny. Zda
niem tedy francuskiego uczonego, historiografia grjecka była równie dos
konała, jak filozofia i matematyka.

Freret bronił również tradycyjnego poglądu dotyczącego początków7 
państw starożytnych i twierdził, że państwo egipskie i asyryjskie (babi
lońskie) powstały kilkaset lat po potopie, pierwszym zaś królem Egiptu 
był Menes, czyli Mizraim, a Asyrii Belos, czyli Nimrod71. Uczony ten od
rzucił też koncepcję Newtona, wedle którjej w  początkach dziejów istnia
ły małe państwTa i  królestwa zjednoczone później, gdyż uważał, że jest 
ona sprzeczna z Biblią.

Freret sądził, że cywilizacje Starożytnego Wschodu, zwłaszcza zaś 
egipska, były w zamierzchłej przeszłości, kilka stuleci po potopie, dosko
nałe, bo Egipcjanom znane były wójwtzas pismo, rzemiosła, sztuki i nau
ki, a wśród nich prawo, fizyka, matematyka, astronomia i teologia72. Po
dobnie jak uczteni o poglądach tradycyjnych Freret uważał, że Egipcja
nie używali dwojakiego rodzaju pisma: powszechnie znanego i  sekretne
go hieroglif icznego, w którym kapłani zapisywali ukrywane przed ludem 
prawdy religijne. Był on więc przeciwnikiem koncepcji Newtona, wedle 
której pierwsi ludzie nie znali nauk ani sztuk.

Freret krytykował również poglądy Newtona na religie pogańskie, 
twierdził bowiem, że założyciele religii pogańskich znali jedynego Boga 
i czcili go w sposób im właściwy. Teologia egipska, której poświęca szcze
gólnie dużo uwagi, w jego opinii rozróżniała dwie kategorie bogów: do 
pierwszej należały ciała niebieskie i  elementy, woda, ogień etc., do dru
giej zaś deifikowani ludzie i zwierzęta. W ciałach niebieskich i elemen
tach Egipcjanie czcili jedynego Boga-Stwórcę wszechświata, gdy deifi
kowani ludzie -i zwierzęta miały go tylko symbolizować, lecz w miarę 
upływu czasu zaczęto oddawać cześć wyłącznie symbolom, zapomniawszy
o ich ukrytym znaczeniu7S. Freret krytykował euhemeryzm w odniesie
niu do religii egipskiej, sądził bowiem, że kult deifikowanych po śmierci 
ludzi jako jedynych bogów sprzeczny był z teologią Egipcjan, a taka inr 
terpretacja religii egipskiej dowodziłaby atezimu owego ludu, co jest dlań 
nie do przyjęcia 74. W opinii Frereta kult deifikowanych po śmierci ludzi 
był rezultatem błędu i zapomnienia religii prawdziwej, kapłani egipscy 
jednak zachowali wiarę, gdyż czcili Boga, choć jednocześnie, co było grze
chem, oddawali cześć idolom 75. Postawa Frereta wobec odległej przeszłoś-

71 Ibidem , s. 228—22,9, 253, 258.
72 Ibidem , s. 303—304, 306, 366—367, 408.
T* Ibidem , s. 298—299, 301.
74 Ibidem , s.. 223, 312.
71 Ibidem , s. 380.
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ci jest zatem bliska tej, jaką zajmowali uczeni o poglądach tradycyjnych, 
gdyż sądził on, że państwa i wiedza starożytnych były doskonałe.

Ostatnie lata XVII w., powtórzmy na zakończenie raz jeszcze, przy
niosły nowe poglądy na odległą przeszłość. Część uczonych doszła bowiem 
do wniosku, że ich wiedza o początkach państw starożytnych jest nikła 
w porównaniu ze znajomością późniejszej historii owych państw, gdyż 
aini Biblia, ani historycy antyczni nie mówią na ten temat nic pewnego. 
Obok uczonych broniących koncepcji tradycyjnych pojawili się filozofo
wie i  historycy, którzy odrzucali oparte na Księdze Rodzaju przekonanie
o doskonałości pierwszych ludzi. Według owych nowatorów, ludzie w za
mierzchłych czasach posiadali bardzo nikłą wiedzę o święcie i ograniczo
ny zakres umiejętności, które poprzez dzieje były poszerzane i doskona
lone. Newton w dużej milerze podzielał nowe poglądy, choć z tradycjona
listami dzielił przekonanie o histoiryczności potopu i losów potomków 
Noego. W przeciwieństwie do Manuela sądzimy jednak, że najbliższymi 
Newtonowi autorami są Bayle i Fontenelle, podczas gdy właśnie Frereta 
można postawić w jednym rzędzie z Petau i Ussherem.

Elżbieta Nowosad

ISAAC NEWTON AS HISTORIAN.
T H E  C H R O N O L O G Y  O F  A N C IE N T  K IN G D O M S  A M E N D E D  

AND HISTORICAL W RITING OF THE 17TH AND 18TH CENTURY

S u m m a r y

The place of Newtom’s mechanics in the history of science is well known — it 
Is said that in his discoveries the scientific revolution reached its peak. However, 
hlis place in the history of historical writimg is still subject to discussion. The con- 
troversy began in Newtom’s time and is still open. Fontenelle, Biot and Laiplace 
did not value The Chronology of Ancient K ingdom s A m ended  and the other histo
rical works of Newton. On the other hand Voltaire and Bougainville saw in him 
one of the forerunners of modem historical wrliting.

Today Frank E. Manuel in his book Isaac New ton , Historian considers Newton 
as a traditianally thinkimg historian. He classifies him together with the erudtites 
of the mid 17th oentuiry — Denis Petau, James Ussher, John Marsham and Henry 
Dodwell. The aim of Newton’s historical works was, in his opiinion, to prove that 
Israel and its civilization were more ancient than those of Egypt and other ancient 
civilizatiotns. As Manuel puts it, Newton consliders the Jews as ohosen by God to 
teach the other nations relilgion, science and art.

(The author of this article disagrees with Manuel, and she endeavours to prove, 
that Newton should be considered withlin the context of the crisis of consciousness 
in Europę at the tum of the 17th and 18th century, as we find in his works both 
traditiional and new elements announcing the Enlightenment.
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Isaac Newton, lilke the erudites of the middle of the 17th century was convki.- 
ced that the Flood was a real eveint and Noah and his children weire real persons, 
but he differed from those writers in that he did not count the historical dates for 
the early history of Egypt, Assyria, Babylonia aind Greece. Like Perizonius, the au- 
thor of true revolution in the hiistorical researches of the etnd of the il7th ceintury, 
Newton was of the apiinion that the knowledge a historian has of .historical time lis 
not comparable with that of prehistory.

Unlike most historians of the 17th century Newton did not thkik that the Jews 
have taught the anoients religian, sciience aind art. Lik© othe|r thkikers of the end 
of the 17th and of the beginnings of the 18th century, Bayle and Fontenelle, he 
believed that the first peoplę, among them the Jews too, were primitive; he thus 
perceived progress in history. Consequently, Newton should be classified with Bayle 
and Fontenelle rather than with Petau, Usscher, Marscham and DodweiH.


