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KONCEPCJA M E TA F IZ Y K I W PISM ACH FILOZOFICZNYCH
H E N R Y K A N IC O LA IA (1605— 1660)
Postać Henryka Nicolaia, profesora filozofii gimnazjów protestanckich
w Gdańsku i Elblągu, jest dziś niemal zupełnie zapomniana. Biograficz
ne badania Bronisława Nadolskiego i poświęcone logice Nicolaia studium
Izydory Dąmbskiej w niczym właściwie nde przybliżają jego poglądów fi
lozoficznych '. W ogóle zresztą ciągle niewiele wiemy, mimo kilku inte
resujących prac, o siedemnastowiecznej filozofii szkolnej w Polsce, a o
filozofii środowisk protestanckich w szczególności 2. Niedostatek szerszych
badań sprawia, że i ten artykuł ma charakter wstępny, tylko w pewnym
stopniu wprowadzając w problematykę filozoficzną wykładaną w poło
wie X V II w. w Gimnazjum Gdańskim. Ponieważ jednak Gimnazjum by
ło ośrodkiem bardzo liczącym się wśród protestantów polskich, można
mieć nadzieję, że informacja o zawartości pism Nicolaia, który zajmował
katedrę filozofii w Gdańsku przez dwadzieścia lat, będzie pomocna rów
nież w wyrobieniu sobie bardziej ogólnego poglądu na zainteresowania
filozoficzne kręgów protestanckich w siedemnastowiecznej Rzeczypospo
litej.
Mimo wieloletniej działalności dydaktycznej Nicolai nie pozostawił po
sobie żadnych większych prac filozoficznych. Przedmiotem naszego zain
teresowania będą tu przede wszystkim dwa najobszerniejsze wykłady je
go poglądów: Metaphysica contracta wydana w 1648 r. w Gdańsku i C u r 1 Poglądy logiczne Nicolaia omówiła I. Dąmbska w swym artykule:

L o g ik a w

„Rocznik
Gdański” , XV/XVI: 1956/57 s. 217—221; toż w: I. Dąmbska, Z n a k i i m y śli. W y b ó r
pism..., Warszawa 1975, a 244— 249.
Dane biograficzne podaje B. Nadolski w poświęconym Nicolaiowi haśle w P o l 
skim sło w n ik u b io g ra fic z n y m , t. X X II, 1977, s. 707— 709. Ponadto tegoż autora P r o 
fesor filo z o fii G im n a z ju m G d a ń sk ieg o H . N ico la i w św ie tle s w e j a u tobiog ra fii, w:
G d a ń sk ie g im n a z ju m ak a dem ick ie 155S— 1958, Gdynia 1959.
2 Bibliografię tych prac może czytelnik znaleźć w książce Z. Ogonowskiego F i
lozofia szkolna X V II wieku, Warszawa 1985. Książka ta stanowi ponadto pierwszą
w literaturze polskiej szeroką prezentację ośrodków, kierunków i najważniejszych
postaci X V Il-w iecm ej filozofii szkolnej w Polsce.
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sus philosophicus, który ukazał się w 1652 r. w Elblągu. Metaphysica li

czy stron 70, a poruszający wiele więcej zagadnień Cursus stron 109. W
porównaniu z tysiącami stron zapisywanymi przez jego współczesnych są
v to więc zaledwie szkice.
Omawiając te prace należy zwrócić uwagę na dwie okoliczności: po
pierwsze wszystkie główne dzieła scholastyki protestanckiej powstały w
p ierw szy m trzydziestoleciu X V I I w . 3 P ra ce N icolaia trzeba w ięc uznać

za późne i raczej zawierające to, co zostało sformułowane wcześniej, niż
proponujące nowe myśli i pojęcia. Nicolai powołuje się na wszystkich
prawie klasyków drugiej scholastyki, zarówno katolickiej, jak i prote
stanckiej, co świadczy o jego poczuciu przynależności do tego nurtu fi
lozofii europejskiej. Wymienia więc Francisco Suareza i Pedro Fonsekę,
obok Heinricha Alsteda, Bartłomieja Keckermanna, Clemensa Timplera,
3
Termin „filozofia szkolna” , użyty przez Z. Ogonowskiego, jest w zasadzie traf
ny, bo odróżnia filozofię uprawianą w murach różnego rodzaju szkół od powstają
cej poza .niimi. Jeśli budziłby pewne wątpliwości, to — po pierwsze — dlatego że
zwykło się przeciwstawiać myśl filozoficzną podręcznikowemu powielaniu różnych
treści filozoficznych (zresztą zarzut tego typu szkolarstwa nie jest w odnieslieniiu do
działających w XVII-wiecznych szkołach filozofów w pełmi uzasadniony); po drugie
zaś, jest tak szeroki, że zaciera różnice pomiędzy r ó ż n y m i szkołami i tradycjami, do
których one nawiązywały. W szczególności wątpliwe jest w stosunku do szkół pro
testanckich (by ograniczyć się do obszaru, którego dotyczy ten artykuł) twierdze
nie, że filozofią panującą w uczelniach całej nliemal Europy jest arystoteilizm, a
zwłaszcza odnoszenie do- takich autorów, jak: Keckermann, Nicolai czy Calov okre
ślenia „arystotelizm niescholastyczny” . Określenie takie słuszne być może w sto
sunku do Keckermamna, który pragnie zerwać z tradycją scholastyczną i szuka no
wej metody wykładu myśli Arystotelesa, pozostając jednak ciągle autorem par
e x e le n c e szkolnym, zawodzi jednak zupełnie w odniesieniu do tak ważnej po
staci, jak Ca!ov, jak również w odniesieniu do Nicolaia — co zresztą będziemy sta
rali się udowodnić w tym artykule. Pojawia się tu ponadto zagadnienie stosunku
do scholastyki, zwłaszcza tej odrodzonej po Soborze Trydenckim, przede wszystkim
dzięki dziełu F. Suareza. Nicolai nie jest, jak w ydaje się, arystoteliki&m, ale poprzez
cytowanych autorów mocno podkreśla swą wiięź z tym nurtem XVII-wiecznej filo 
zofii europejskiej, jakli stanowi diruga scholastyka. Najmodniej zresztą pośród au
torów protestanckich związany z nim jest chyba Ch. Scheibler, nazywany nawet
protestanckim Suarezem. Podobnie zresztą Keckermann chcąc miQ chcąc poa-usza
się w świecie pojęć i zagadnień wypracowanych przez średniowiecznych i nowożyt
nych scholastyków. Może więc lepiej byłoby w takich przypadkach mówić o scho
lastyce protestanckiej, za czym przemawiałoby rówtmież charakterystyczne dla tych
autorów poszukiwanie dla rozwiązań filozoficznych zastosowania w teologii. Takie
go określenia dla (późniejszej, bo następującej po Wolfie, filozofii protestanckiej
używa W. Tatarkiewicz. Należałoby też zastanowić się, czy w odniesieniu do taklich autorów, jak Calov i Nicolai, zmieniających przecież tę cenioną przez siebie
tradycję, nie byłoby słusznie mówić o protestanckiej filozofii postseholastyeznej.
Potrzebne byłyby jednak dalsze badania, by stwierdzić, jak szeroko taki termin
mógłby być stosowany.
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Christophera Scheiblera, Georga Gutkego, Valentina Frommego, Abraha
ma Calova i innych. Spośród nich tylko Calov publikuje jeszcze swoje
Scripta philosophica w 1650 r., ale obejmują one prace powstałe o wiele
wcześniej.
Po drugie, obie prace Nicolaia zostały napisane jako podręczniki szkol
ne. Na stronie tytułowej M etafizyk i czytamy, że powstała ona dla użytku
w Gimnazjum Gdańskim. Podobnie na tytułowej stronie K u rsu znajduje
my adnotację, że przedstawiono w nim krótki i prosty wykład teoretycz
nych i praktycznych dyscyplin filozoficznych, który powstał w wyniku
zajęć prowadzonych w gimnazjum w Elblągu. Właśnie ów podręcznikowy,
uderzająco wręcz skrótowy i schematyczny charakter pism Nicoolaia poz
wala sądzić, że uwypuklone w nich zostały przede wszystkim poglądy
najbardziej typowe i powszechnie uznawane, przynajmniej w najbliższym
autorowi środowisku luterańskim.
Scharakteryzowanie tej najbliższej Nicolaiowi tradycji natrafia jed
nak na poważną trudność, jaką jest wspominany brak szerszych badań.
Musimy ograniczyć się więc tylko do naszkicowania głównych jej punk
tów i najważniejszych, najbliższych Nicolaiowi postaci. Szczególną uwa
gę należy zwrócić na dwóch autorów: Bartłomieja Keckermanna i Abra
hama Calova.
Keckermann, urodzony w 1572 roku w Gdańsku, jako jeden z nielicz
nych przedstawicieli protestanckiej filozofii szkolnej zdobył sobie w swo
im czasie szerszą sławę i dziś jeszcze przyciąga uwagę badaczy4. N aj
ważniejszy, najbardziej twórczy okres w życiu Keckermanna to lata
1602— 1609, kiedy, po powrocie ze studiów w Wittenberdze, Altdorfie,
Lipsku i Heidelbergu, objął stanowisko konrektora i katedrę filozofii w
Gimnazjum Gdańskim. W stosunkowo krótkim czasie Keckermann zdołał
przeprowadzić tu gruntowną reformę programu nauczania organizując
niemal od podstaw studia filozoficzne. Opracował program oraz metody
kę wykładów i ćwiczeń, a co najważniejsze, napisał podręczniki, które
przez pół wieku stanowiły podstawową lekturę filozioficzną gdańskich stu
dentów 5.
Podobnie jak wielu jego współczesnych Keckermann uważał się za
arystotelika. Jego arystotelizm jednak nie ograniczał się do podtrzymy
wania głównych tez Arystotelesa, ale miał być nowym ich opracowaniem
i ujęciem zgodnym z zasadami przyjmowanej przez Keckermanna metody
naukowej6. Zagadnienie metody i poprawnego, metodycznego wykładu
4 N. W. Gilbert, Renaisscm ce
5 Por. B. Nadolski, Z y c ie i
m ie ja
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nauk stanowiło bowiem drugi, niezmiernie istotny przedmiot zaintereso
wań Keckermanna. Brał on czynny udział w poruszającej wszystkie nie
mieckie ośrodki naukowe dyskusji z Ramusem na temat metody nauko
wej Arystotelesa. Sam też — jak pisze w swej znakomitej książce, poświę
conej koncepcjom metody w renesansie, Neal W. Gilbert — w sposób
najbardziej twórczy podjął wypracowaną w toku tych dyskusji koncep
cję systemu nauki7. Według Gilberta Keckermann nie tylko układał sys
temy nauk takich, jak logika, retoryka czy polityka, ale podejmował do
ciekania teoretyczne dążąc do ustalenia kryteriów, jakie powinien speł
niać system. Poszukiwania te mają, jak się wydaje, dwojaki charakter:
Po pierwsze, są odpowiedzią na potrzeby dydaktyczne. Ustalenie systemu
czy też metody wykładu jakiejś nauki jest, zdaniem Keckermanna, pierw
szym zadaniem, jakie należy wykonać, zanim przystąpi się do naucza
nia 8. Po drugie jednak, Keckermann myśląc o systemie organizującym
naukę wykracza poza zagadnienia dydaktyczne, stawiając wprost pytanie
o to, co stanowi istotę wiedzy. „Methodus — pisze — est anima et forma
disciplinarum, sine qua nec cohaerent res ipsae, nec cogitationes hominum de rebus” 9.
Na pojawienie się wśród autorów protestanckich tego okresu pytań
dotyczących podstaw wiedzy zwraca również uwagę autor jednego z naj
lepszych jak dotąd zarysów siedemnastowiecznej scholastyki protestanc
kiej, Max Wundt. Zetknięcie z ramizmem — pisze on — i dyskusje doty
czące metody sprawiły, iż filozofowie protestanccy zaczęli w nowy sposób
odczytywać tradycyjne pojęcia i problem y10. Przede wszystkim okazało
się, że skoro przedmiotem metafizyki jest byt jako prim um scibile, to wobec tego pytanie o byt jako taki (en s qua ens) musi być poprzedzone py
taniem o to, co poznawalne jako takie (scibile qua scibile) u .
Zagadnienia tego rodzaju pojawiają się najpierw wśród myślicieli kal
wińskich. Jako pierwszy Clemens Timpler swe wydane w 1604 dzieło
Metaphysicae systema m ethodicum 12, którego tytuł wskazuje na wyraź
ny wpływ Keckermanna 13, poprzedza przedmową zatytułowaną T e ch n o 7 Ib id e m .
8 B. Keckermann,

w: F ilo zo fia i m y śl społeczna X V I I
Wybrał i opracował, wstępem i przypisami opatrzył
Z. Ogonowski, t. 2, Warszawa 1979, s. 324.
9 N. W. Gilbert, op. cit., a. 217.
10 Por. M. Wundt, D ie deutsche S ch u lm e ta p h ysik de 17. Jah rh u ndrets, Tubimgen
1939, s. 233.
11 Ib id e m , s. 231.
12 O podręczniku tym Wuindt pisze: „Timplers Werk ist das erste gescholsseme
Leihrbuh der Metaphysik von grossern Urmfang, das in Deutschlaind geschaffen
wiirde; auch C. Matinis Schrift erscheint dariiber nur w ie aiin Abriiss” , ib id e m , s. 74.
1S Por. N. W. Gilbert, op. cit., s. 215, przyp. 6.
Jak n a leży uczyć filozofii,

w iek u , 700 lat m y śli p olsk iej.
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logia seu tractatus generalis de natura et dijferentiis artium liberalium ,

gdzie formułuje program teorii nauki. W ujęciu Timplera ma ona dwa
aspekty: zewnętrzny i wewnętrzny. Pierwszy to uporządkowany system
przepisów dotyczących określonego przedmiotu; drugi dotyczy duchowej
postawy człowieka. Jest to doctrina, quae h om inem vere literatura et
doctum r e d d it 14.
Podobną problematykę podejmuje profesor uniwersytetu w Herborn,
Alsted, a Nolle, profesor medycyny w Steinfurcie, pierwszy nadaje nau
ce o poznaniu wziętą z języka greckiego i powszechnie później używaną
nazwę G nostice seu ars et p er propriam indagnationem, et per revela~
tionem aliąuid discendi (1617). Ta nowa gałąź filozofii została następnie
rozwinięta przez autorów luterańskich, a zwłaszcza przez Georga Gutke
go, Valentina Frommego i Abrahama Calova.
Pierwszy z nich szczególną sławę zdobył sobie, jak pisze Wundt, w y 
danym w 1625 r. dziełkiem pt. Habitus p rim orum principiorum seu I n telligentia. Podstawowym zagadnieniem rozpatrywanym w tej pracy, jak
też we wcześniejszych Disputationes practicae z 1615 r., jest zdolność
umysłu do kształtowania w bezpośrednim oglądzie pierwszych, nie wyma
gających dowodu zasad poznania. „Principium — pisze Gutke — est conclusio et assertio mentis immediate, quae superiorem aliam non agnoscit, per quam demonstretur, et distinguitur in axiomata, postulata et definitiones” 15. Akt ducha, w którym ujmuje on pierwsze zasady, Gutke
nazywa inteligencją. Według Wundta „ prim a principia są (dla Gutkego)
najogólniejszymi regułami poznania, a inteligencja jest postawą ducha,
z której one wypływają” 16. Wprawdzie Wundt podkreśla stanowczo, że
metafizyka pozostaje dla Gutkego najważniejszą dyscypliną filozoficzną,
jednakże zauważa również, że w jego pracach myśl filozoficzna wyraźnie
odwraca się od bytu ku zagadnieniom ludzkiego poznania.
Problematykę podjętą przez Gutkego rozwija i porządkuje Valentin
Fromme, ale ostateczny kształt nadaje jej w swych Pismach filozoficz
nych Abraham Calov. Calov jest drugim po Keckermannie spośród naj
poważniejszych przedstawicieli filozofii i teologii protestanckiej, jaki po
jawia się w interesującym nas okresie w Gdańsku. Urodził się w 1612 r.
w Morągu. Po studiach w Królewcu i Rostocku oraz sześcioletniej dzia
łalności naukowej w Królewcu, gdzie wpierw był adiunktem, a następnie
profesorem teologii, w 1643 r. przybył do Gdańska, gdzie został pastorem
i rektorem Gimnazjum. Zapewne właśnie w czasie pobytu w Gdańsku
uporządkował swoje wcześniejsze prace filozoficzne, uzupełnił je o N o o 11 M. Wundt, op. cit., s. 233.
15 Podaję za Wundtem, op. cit., s. 242.
16 Ib id e m , s. 114.
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logią i Metafizyką szczegółową oraz napisał, datowaną na rok 1650, przed

mowę do zebranych Pism filozoficznych. Całe dzieło ujrzało światło dzien
ne w roku następnym, gdy Calov przeniósł się już do Wittenberg! i ob
jął tam katedrę teologii17.
Zdaniem Wundta Calov, oceniany często jako ciasnogłowy gorliwiec,
głównie z powodu swej działalności teologicznej, w młodości, jako filozof
oddziaływał nadzwyczaj inspirująco. Wręcz, powiada Wundt, trzeba uznać
go za jeden z najsamodzielniejszych umysłów całej protestanckiej filozo
fii szkolnej18. Pierwszą pracą filozoficzną Calova był, napisany pod wpły
wem zainteresowań środowiska uniwersyteckiego w Królewcu, Tractatus
de m ethodo docendi et disputandi (Królewiec 1632). Ten obszerny, cyto
wany jeszcze przez Leibniza, tekst bardzo wyraźnie określa późniejsze
zainteresowania autora. Calov wyróżnia w nim trzy działania umysłu:
proste ujęcie, syntezę dokonywaną na podstawie podobieństwa rzeczy i
dianoię, czyli przechodzenie od jednej rzeczy do drugiej, a więc rozumo
wanie i wyprowadzanie wniosków z zasad 19. Inaczej mówiąc dianoia jest
czynnością umysłu dyskursywnego, który poznaje rzeczy bądź to jako
wynikające z siebie, bądź jako następujące po sobie. W ten sposób, na
podstawie sformułowanych wcześniej zasad, umysł tworzy wiedzę nau
kową. Narzędziem umysłu dyskursywnego, zbiorem zasad postępowania
jest metoda. Stąd też cały poświęcony metodzie traktat jest jakby pro
jektem systemu obejmującego wszystkie nauki.
Problematyka metody nie jest jednak wystarczająco obszerna, by
ogarnąć wszystkie zagadnienia związane z porządkiem i pochodzeniem
nauk, nie ujmuje bowiem zasad stanowiących początek ludzkiego pozna
nia. Jest to zadanie odrębnych dyscyplin filozoficznych, a mianowicie
gnostologii i noologii, którym Calov poświęca dwie pierwsze księgi swych
Pism .

Calov, podobnie jak Keckermann, wskazuje na Arystotelesa jako na
podstawowy punkt odniesienia swej filozofii. W dalszej części artykułu
zajmiemy się jeszcze dzielącymi tych dwóch autorów różnicami. Tym
czasem zwróćmy uwagę, iż mimo owych różnic pozostawione przez nich
pisma przede wszystkim dają wyraz naszkicowanej tu tendencji do sta
wiania na pierwszym miejscu w dociekaniach filozoficznych problemu
systemu nauki i podstaw wiedzy. Jak wydaje się, prace Calova miały
bardzo poważne znaczenie dla ukształtowania wynikającej z tej tenden
cji koncepcji filozofii. W porównaniu z nimi daleko skromniejsze teksty
17 Ib id e m , s. 133— 134.
18 Ib id e m , s. 134.
19 A. Calov, T ra cia u s
47 oraz 92.

n o v u s de m eth od o d ocen d i i disputandi,

Rostochi 1637, s.
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Nicolaia wydają się wtórne, a bardzo liczne zbieżności wskazują, nawet
jeśli założymy, że część z powtarzanych przez Nicolaia pojęć i twierdzeń
stanowiła dobro wspólne środowiska, do którego należeli obaj autorzy, iż
przygotowując swoje wykłady opierał się w dużej mierze na wydanych w
latach trzydziestych i czterdziestych pracach Calova. Stąd też, w przy
padku zagadnień, których Nicolai nigdzie szerzej nie omówił, będziemy
sięgali do odpowiednich fragmentów Pism Calova.
i
1. STR U K TU R A TEKSTÓW

Przegląd tekstów Nicolaia rozpoczniemy od późniejszego K u rsu , by
móc określić miejsce, jakie w jego wykładach zajmowała metafizyka wo
bec innych nauk. K u rs podzielony został na czternaście rozdziałów doty
czących poszczególnych dyscyplin filozofii teoretycznej i praktycznej.
Rozpoczyna go krótki wykład gnostologii. Została ona umieszczona jako
pierwsza, ponieważ jej przedmiotem jest po prostu to, co poznawalne ja
ko takie, oraz to, czym jest nauka jako taka20. Inne dyscypliny, prze
ciwnie, dotyczą jakichś określonych przedmiotów, a samo zagadnienie
przedmiotowości nie jest w nich już rozpatrywane.
Rozdział drugi poświęcony został filozofii. Na początku, po przytocze
niu różnych starożytnych definicji, Nicolai prezentuje własne określenie
filozofii jako zasadniczej i złożonej sprawności duszy, przedstawiającej
ludzkiemu umysłowi wyraźnie i dokładnie podstawowy, najbardziej ogól
ny przedmiot, poznawany dzięki światłu rozumu naturalnego, w celu
umożliwienia człowiekowi osiągnięcia doskonałości w życiu świeckim21.
Sprawcą,tak pojętej filozofii jest w pierwszym rzędzie Bóg, obdarzający
człowieka w chwili stworzenia światłem naturalnego poznania, a wtór
nie ludzki geniusz22. Jej ostatecznym celem jest również chwała boża,
a bliższym — doskonałość człowieka, polegająca na zgodnym z prawdą
ukształtowaniu intelektu oraz dobrym kierowaniu wolą.
20 Por. H. Nicolai, C u r s u s philosophicus..., Elbiingae 1652, s. 1.
21 „Philosopbia est habitus aniimi principalis compositus, sicibile naturale, libe
rale, generale et primordium adaeąuate distinctae et accurate ad perfectionem hom/inis civilem intelectui hurnano reprasentans” , ibid em , s. 9.
- - N a tu ra le albo scibile naturale to wg Nicolaia to, co jest poznawane dzięki
światłu rozumu naturalnego, w odróżnieniu od su p ern a tu ra le; por. H. Nicolai, D e
C o g n itio n e H u m a n a u n ive rsa , Dantisci 1648, s. 26.
Podobnie Calov w T ra cia tu s de m e th o d o wskazuje, że zagadnienia naturalne do
tyczą nie tylko ciał naturalnych, ale wszystkiego, co poznajemy dzfięki światłu ro
zumu (a 40). Nicolai w swej definicji filozofii mówi więc o cechach przedmiotu
właściwego filozofii, a nie o przedmiecie fiizyki, którym jest corp u s naturale.
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Następnie Nicolai dzieli filozofię na teoretyczną i praktyczną, a w każ
dej z nich wyróżnia część ogólną i szczegółową. Filozofia teoretyczna ogól
na dzieli się na noologię i metafizykę. Natomiast część szczegółowa filo
zofii teoretycznej obejmuje pneumatykę (naukę o bytach duchowych, w
tym o Eogu), fizykę, matematykę abstrakcyjną i konkretną. Podobnie
ogólna część filozofii praktycznej dotyczy zagadnień moralnych w ogól
ności, a szczegółowa dzieli się na ekonomię, scholastykę (umiejętność kie
rowania szkołą), politykę oraz historię (d e historia seu de prudentia e x em plari). Temu podziałowi odpowiada kolejność rozdziałów w Kursie.
Ostatni, czternasty rozdział to Paedia disciplinaris, czyli wykład o roz
tropnej umiejętności oceniania wszystkich nauk.
Ogólną część filozofii teoretycznej tworzą zatem noologia i metafizy
ka. Gnostologia natomiast jakby nie należy do filozofii, ale ją poprzedza.
Jest to charakterystyczny i interesujący rys wykładu Nicolaia. W P is 
mach Calova księgi poświęcone gnostologii, noologii i metafizyce po pro
stu następują po sobie. Nicolai najwyraźniej pragnie wyodrębnić najogól
niejsze rozważania na temat przedmiotu poznania i ściślej pojętej filozo
fii teoretycznej, obejmującej noologię, której przedmiotem są pierwsze
zasady poznania, oraz metafizykę 23.
Problematyka metafizyczna przedstawiona w K ursie stanowi w zasa
dzie jedynie pobieżne streszczenie materiału zawartego w M etafizyce z
1648 r. Niczego więc nie tracąc możemy od razu przejść do omówienia
układu treści, jaki występuje w tym tekście.
Podobnie jak inne dyscypliny Nicolai dzięli metafizykę na dwie pod
stawowe części: ogólną i szczegółową. Metafizyka ogólria przedstawia byt
w sposób ogólny i niezróżnicowany 24. Jej przedmiotem są ponadto atry
buty bytu jako takiego, na przykład doskonałość, jedność, prawda, dobro,
trwanie, własność zajmowania miejsca (ubietas), stworzone, niestworzo
ne, konieczne, przygodne itd. Atrybuty te wynikają z natury bytu jako
takiego 25. Przedmiotem metafizyki szczegółowej są natomiast gatunki by
tu, a mianowicie substancja i przypadłość29. Odpowiednio do tego po
działu porządek wykładu pierwszej części wyznacza omówienie kolejnych
atrybutów, a drugiej — obu gatunków. Całość tych rozważań zamyka
przedstawienie stosunku metafizyki do innych nauk.

23 H. Nicolai, Cursus..., s. 17.
24 H. Nicolai, M e ta p h y sica contracta, Dantisci 1648, s. 6.
25 Ib id e m , s. 11.
2t Ib id e m , s. 48.
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2. PRO G RAM FILO ZO FII

Przytoczona już definicja filozofii i układ treści w K u rsie dostarczają
kilku istotnych przesłanek pozwalających ustalić główne założenia przyj
mowanej przez Nicolaia koncepcji filozofii. Przede wszystkim należy
zwrócić uwagę na określenie filozofii jako sprawności (habitus), co od
różnia ją od takich nauk, jak fizyka czy matematyka, w stosunku do któ
rych Nicolai używa terminu „nauka” (scientia). Sprawność to, jak czy
tamy w jego komentarzu do definicji, jakość doskonaląca w sposób trwa
ły swój podmiot. A więc filozofia jest w pierwszym rzędzie pojmowana
jako doskonałość duszy, a nie jako nauka czy też wiedza o czymś.
Takiemu ujęciu odpowiada cel — doskonałość w życiu świeckim, a
więc doskonałość w jakimś działaniu, którego podmiotem jest człowiek.
Ten cel wpisany zostaje jednak w szerszą perspektywę, na którą wska
zuje cel ostateczny, czyli chwała Boża. Stawia to nas przed koniecznoś
cią znalezienia w tekstach Nicolaia odpowiedzi na pytanie o to, jakie za
danie ma filozofia do spełnienia w rozprzestrzenianiu chwały bożej, a
inaczej mówiąc —- o stosunek filozofii do teologii i do religii.
Zagadnienie to Nicolai omawia kilkakrotnie, a najobszerniej w mo
wie wygłoszonej z okazji objęcia katedry filozofii w Elblągu i wydanej w
1651 r. pod tytułem D e Philosophiae studio cum Theologia conjungendo.
Pewne wskazówki możemy znaleźć ponadto we wstępie do Pansophia liberalis z 1643 r. i w ogłoszonych drukliem w 1648 r. pod tytułem D e
Cognitione Humana universa zapisanych z prowadzonych z uczniami
Gimnazjum Gdańskiego ćwiczeń.
W każdym z tych tekstów Nicolai broni miejsca filozofii w szkołach
protestanckich tłumacząc, że jest ona potrzebna do właściwego zrozu
mienia pism objawionych i bardzo użyteczna w sporach religijnych. Jed
nakże, z drugiej strony, stanowczo odsuwa filozofię od poznania tajem
nic wiary, takich jak zagadnienie Trójcy i Wcielenia. Sama wiara bo
wiem nie potrzebuje filozofii — wierzymy przecież rybakom, a nie dia
lekty kom 27.
Broniąc filozofii Nicolai wskazuje, że wyjaśnia ona, występujące rów
nież w księgach objawionych, pojęcia naturalne. Naturalne, to znaczy uj
mowane dzięki światłu naturalnego rozumu. Dawcą tego światła, podob
nie jak światła łaski, jest Bóg. Jak czytamy w M o w ie : „Sam Bóg jest
spraw,cą natury i ustalił zasady poznania, których człowiek przestrzega.
Obdarzył znajomością natury wielu, jak Adama, Mojżesza, Salomona,
27

H. Nicolai, D e ph ilosop h iae stu dio c u m T h e o lo g ia e c o n ju n g e n d o . O ra tio h a ad p ro fe sio n e m h on oria m in G y m n a s io E lbin gen si, Elbimgae

bita in in tro d u c tio n e

1651, s. 31.
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oraz ozdobił nią wybranych pogan, jak Pitagorasa, Demokryta, Arysto
telesa, Platona, Senekę” 28. Poznanie filozoficzne zostaje w ten sposób
wpisane w szerszą perspektywę, której zarys Nicolai podaje w Pansophii.
Wszystkie rzeczy, pisze tam, pozostają w pewnej proporcji do Boga*®.
Rozumny porządek panujący w świecie jest wyrazem wewnętrznej har
monii istoty bożej. Poznawanie świata może więc prowadzić do jakiegoś
poznania rzeczy bożych. Stąd w D e Cognitione Nicolai mówi, że również
w filozofii dowiadujemy się, iż istnieje Bóg sprawiedliwy, prawdomów
ny oraz że nauka o prawdzie, dobru i doskonałości pobudza do ukocha
nia najwyższego dobra prawdy i doskonałości (powołuje się tu na Picjo
della Mirandola) 30. Filozofia dla Nicolaia jest więc, jako swego rodzaju
teologia naturalna, ukoronowaniem poznania naturalnego. Mógłby ktoś
jednak zapytać: po cóż filozofia, skoro Bóg i tak objawił się człowiekowi
w sposób nadprzyrodzony, a skądinąd wiadomo, ile błędów w sprawach
wiary popełnili filozofowie? Filozofia jest potrzebna, odpowiada Nicolai,
gdyż Pism o nie zostało dane dzikim zwierzętom, ale ludziom obdarzo
nym intelektem 31. „Pozbawić człowieka filozofii i potępić w nim światło
natury to tyle, co potępić w człowieku człowieka i pozbawić go człowie
czeństwa” 32. I tu odnajdujemy u Nicolaia echo poglądów głoszonych
przez Pica. Uprawianie filozofii jest człowiekowi potrzebne nie tylko po
to, by poznać rzeczy tego świata, a nawet prawdę najwyższą, ale rów
nież po to, by móc być człowiekiem 33. Tak rzeczy mają się w porządku
naturalnym. Nie należy jednak zapominać, że istnieje jeszcze inny po
rządek — nadnaturalny. To, jak powinno się rozumieć wzajemne odnie
sienia między teologią a filozofią, zależy od tego, jak mają się do siebie
te dwa podstawowe porządki rzeczywistości. Otóż, zdaniem Nicolaia, są
28 Ib id e m , s. 27.
29 H. Nicolai, P a nsop h ia

liberalis, Dantisci 1646, p. 8.
M H. Nidolai, D e C ognitione..., s. 411
1
łl Ib id e m , s. 47.
,2 Ib id e m , s.
,s „Dotykamy tu sięgającej starożytności i co jakiś czas odradzającej się z no
wą siłą wieloznaczności wyrazu »filozofia «. Wchodzący tu w grę aspekt tej wielo
znaczności to dwuznaczność, zgodnie z którą filozofia raz występuje jako nauka, a
drugi raz jako mądrość. W dwuznaczności tej wyrażają się dwie odmienne trady
cje sięgające przynajmniej do Arystotelesa i Platona, a w każdym razie do ich hel
lenistycznej interpretacji; Arystotelesowi przysługuje serm o scientiae, a Platonowi
serm o sapientiae. Pico widział zagadnienie filozofii w ten sposób, że dotrze i ze
wszech miar korzystnie jest być obznajomiooym z filozofią jako nauką (im lepiej ją
człowiek zna, tym bardziej staje się h u m a n u s), ale posiadanie filozofii jako mądroś
ci jest czymś nieporównanie ważniejszym, bo koniecznym warunkiem bycia czło
wiekiem (bez mądrości filozoficznej człowiek nie jest h o m o )” , S. Swieżawski, D z ie 
je filo z o fii e u r o p e js k ie j X V w ie k u , t. 2, Warszawa 1974, s. 254.
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one najzupełniej autonomiczne. Po pierwsze bowiem, stan ludzkiej natu
ry po upadku sprawia, że filozofia może prowadzić do poważnych błę
dów w sprawach wiary 34. Może więc być przydatna, ale jej rozstrzygnię
cia nie mają dla zagadnień ściśle teologicznych większego znaczenia. Fi
lozofię oddziela od teologii przedmiot, sposób badania, jak i c e l35. Nie
może ona ani atakować, ani bronić kwestii teologicznych, bo to, co zniszczalne, nie może bronić tego, co niezniszczalne, ani natura nie może bro
nić swego Stwórcy.
Po drugie zaś, jak filozof powinien powstrzymać się z wypowiada
niem sądu w sprawach nadprzyrodzonych, tak teolog nie może wyroko
wać o zagadnieniach naturalnych. W traktacie O codziennym obrocie
Z iem i argumenty teologów za jej nieruchomością Nicolai kwituje uwa
gą: „W problemach matematycznych nie jest ważne, czy dany pogląd
jest dawny, tylko czy jest sprawdzony, oparty na rzetelnych obserwa
cjach i nadający się do wytłumaczenia zjawisk niebieskich36. Toteż po
waga teologów nie powinna przesądzać o słuszności poglądu w sprawach
matematycznych” . Tym bardziej że, jak zauważa wcześniej: „Teologowie
[...] są rzadko obeznani z matematyką, a nasz przedmiot takiej znajomoś
ci wymaga” 37. Rzec można, iż wprawdzie, według Nicolaia, światło łaski
i światło natury tryskają z jednego źródła, ale nie łączą się. Filozofia
nie jest, by przypomnieć średniowieczne wyobrażenie, sługą i domowni
kiem teologii, ale jej przygodnym narzędziem.
W jaki więc sposób filozofia służy pomnożeniu chwały bożej? Nim
spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, zatrzymajmy się przy zagadnie
niu przedmiotu, jaki filozofia, jako sprawność duszy, prezentuje umysło
wi. W sensie ścisłym przedmiotem tym jest to, co wchodzi w zakres dys
cyplin stanowiących jej część teoretyczną, ogólną, czyli noologii i meta
fizyki. Filozofia przedstawić więc umysłowi pierwsze zasady poznania
(przedmiot noologii) oraz byt jako taki (przedmiot metafizyki). Oczywiś
cie takie określenie przedmiotu metafizyki mówi bardzo niewiele i zo
stanie on jeszcze opisany o wiele dokładniej. Zastanówmy się natomiast
nad innym jej aspektem, podkreślanym zarówno przez Calova, jak i Ni
colaia. Do metafizyki należy mianowicie wyprowadzanie na podstawie
zasad najbardziej ogólnych wniosków stanowiących podstawę całej póź
niejszej wiedzy 88. W tym sensie metafizyka -jest mądrością, czyli spraw
84 H. Nlicolai, D e
15 Ib id e m , s. 46.
86 H. Nicolai, O
w ie k u ,

C ognitione...,

s. 45.

c o d z ie n n y m o b ro c ie Z ie m i,

w : F ilo z o fia i m y śl społeczna X V I I

s. 224.

87 Ib id e m .
88 Por. H. Nicolai,
1651, s. 50.

D e C ognitione...,

s. 29; A. Calov, Scrip ta p H lo so p h ica , Lubelka
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nością teoretyczną przedstawiającą poznaniu pierwsze zasady poznane
w noologii, wraz z wynikającymi z nich wnioskami39. Metafizyka wpro
wadza umysł w rozumny porządek zasad i wniosków, jakby odblask opi
sywanej w Pansophii harmonii wszystkich rzeczy, w którym rodzi się ca
ła wiedza teoretyczna. Tym więc, co w istocie przedstawia umysłowi fi
lozofia, jest ów rozumny porządek, przybierający w metafizyce postać
konkretnych pojęć, rozumowań i wniosków. Czym jednak byłaby w ta
kim razie metafizyka? Nie znajdziemy w niej dalszego ciągu rozważań
na temat harmonijnej w izji świata, jaka została zarysowana w Pa n so p hii, chyba że przyjmiemy, iż ich śladem jest poszukiwanie doskonałej har
monii w dziedzinie teorii. Podobnie nie ma w metafizyce Nicolaia nicze
go, co potwierdzałoby, że może ona być teologią naturalną w dawniejszym
znaczeniu. Nicolai nie dowodzi w niej istnienia Boga czy też bytu naj
wyższego, nie czyni tego nawet w pneumatyce, której przedmiotem jest
Bóg jako byt duchowy, ale przedstawia pojęcia, które mogą być pomoc
ne w mówieniu o Bogu. W swej M o w ie obszernie wyjaśnia, jak wiedza
zdobywana w filozofii, fizyce i innych naukach jest użyteczna w wyjaś
nianiu (ale nie rozstrzyganiu) kwestii teologicznych. „Res ipsas Scriptura
proponit — pisze — sed diffinitionis non apponit” 40. Pośpiesznie jednak
dodaje, że wiara chrześcijańska nie potrzebuje filozofii, lecz tylko teolo
gia 41. Filozofia nie jest potrzebna, by uzasadniała wiarę, lecz by poma
gała w wyjaśnieniu pewnych zagadnień z nią związanych. Możemy tu
dostrzec, jak humanistyczny ideał filozofii jako mądrości, czyli doskona
łości duszy, prowadzi do wykrystalizowania koncepcji filozofii jako dys
cypliny ujmującej rozumny porządek poznania. Do ludzkiej zdolności ro
zumienia, jak czytaliśmy w D e Cognitione, odwołuje się nawet Objawie
nie. Filozofia więc służy chwale bożej, bo ujmuje i kształtuje ludzką zdol
ność rozumienia, również tego, czego człowiek dowiaduje się w sposób
nadprzyrodzony.

3.
GNO STO LO G IA I NOO LO G IA
JAKO W PROW ADZENIE DO M E T A F IZ Y K I

Kolejność wykładanych w K ursie zagadnień jest więc konsekwencją
pytań, jakie narzuca przyjęta przez Nicolaia koncepcja filozofii. Skoro
bowiem jest ona sprawnością umysłu dającą mu instrumenty potrzebne
do poznawania świata, zrozumiałe jest, że na pierwszym miejscu pośród

** H. Nicolai, D e C ognitione..., s. 28.
40 H. Nicolai, Oratio..., s. 15.
41 Ib id e m , s. 21.
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dyscyplin filozoficznych znajdą się te, które tłumaczą, jak dokonuje się
poznanie i co czyni je możliwym, a więc gnostologia i noologia.
Przedmiotem gnostologii jest to, co poznawalne (cognoscibilis) jako
takie42, czyli bytowość albo realność (entitas, realitas) ujęta w jakimś
aspekcie 43. Nicolai ani Calov nie zajmują się tu jednak żadnym konkrettym sposobem ujmowania rzeczywistości, ale jedynie najogólniejszymi za
gadnieniami związanymi z poznawaniem jakiegokolwiek przedmiotu. Tym,
co badane w gnostologii, nie jest więc rzeczywistość jako taka, ale to, co
tworzy poznawalność (scibilitas, cognoscibilitas) przedmiotu tej czy in
nej nauki44.
Według Nicolaia poznawalność ma podstawę w intelekcie poznającego
i w spływającym na niego świetle łaski i świetle natury45. Światło poz
nania naturalnego to tyle, co ustanowione przez Boga zasady poznawania.
Okazuje się jednak, że Nicolai umieszcza zasady nie tylko po stronie pod
miotu. Jak czytamy bowiem, poznanie czegoś poznawalnego wywołują
stanowiące go zasady 46. Bardziej precyzyjnie wyraża to Calov pisząc, że
to, co poznawalne, zakłada odniesienie do poznania, a poznanie ma źródło
w tych samych zasadach, dzięki którym rzecz zostaje wyniesiona do sta
nu poznawalności47. Zasady są więc tym, dzięki czemu przedmiot wywo
łuje dotyczące go poznanie, tworzą poznawalność przedmiotu i wreszcie
są źródłem poznania. Przeprowadzona w gnostologii analiza tego, co poz
nawalne, odsyła zatem do wyższego i bardziej podstawowego niż kon
kretny przedmiot, a nawet konkretny podmiot, porządku, mianowicie do
zasad poznawania badanych w odrębnej dyscyplinie filozoficznej — noo
logii.
Pierwsze pytanie, na które w związku z najwyższymi zasadami pozna
nia (sum m a cognoscendi principia) trzeba znaleźć odpowiedź w ramach
noologii, dotyczy ich pochodzenia. Według Gutkego pierwsze zasady uj
mowane są wprost, w bezpośrednim oglądzie intelektualnym. Podobnie
Calov i Nicolai twierdzą, że intelekt ujmuje zasady poznając wprost po
dobieństwo zachodzące między rzeczami. Wszystkie rzeczy, wyjaśnia da
lej Calov, ani nie są w pełni niepodobne, ani w pełni podobne, ale pozo

42 H. Nicolai, Cursus..., s. 1.
43 Ib id e m , s. 3.
44 Ib id e m .
45 Ib id e m .
46 „Principia cognoscibilia sunt fundamenta, ąuibus cognitio ejus Lnnititur, ex
quibus eruitur et per quae ad distinctam ejus cognitlionem homo dediritur” , ibid e m ,
3.
’
47 „ A ąuibus ergo pnineipis, ąuibus coginitio, ab ipsem elevatur res in statu
cognoscibilitatiis” , A. Calov, Scripta, s. 10.
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stają w pewnej proporcji do siebie48. Ta proporcja pozwala intelektowi
uchwycić zasady49. Ale w takim razie musimy przyjąć, że przedmiotem
pierwotnego aktu intelektu nie są zasady, lecz wprost same rzeczy i ich
podobieństwo. Nicolai modyfikuje ten pogląd pisząc, że podobieństwo rze
czy jest tylko fundamentem przedmiotu noologii, ale właściwym przed
miotem jest to, co na podstawie tego podobieństwa zostaje ujęte, czyli
zasady 50. Dokładniej, podobieństwo jest przyczyną materialną noologii, a
formalną podobieństwo reprezentowane w pierwszych zasadach 51. A za
tem zasady to, według Nicolaia, przedstawienie najbardziej powszechnego
aspektu rzeczy po stronie podmiotu.
Spośród trzech działań umysłu wymienionych przez Całova w Trak
tacie noologia dotyczy drugiego, to znaczy ujęcia polegającego na zesta
wieniu i syntezie. Gnostologia dotyczy pierwszego działania — prostego
ujęcia, przez co należy rozumieć wyprzedzające wszelkie poznanie uch
wycenie czegoś jako przedmiotu. Przypisując w ten sposób noologii i gnostologii poszczególne działania umysłu Calov nie traktuje ich jako nauk,
ale jako sprawności duszy. „Noologia — pisze — sit habitus principalis
quia [...] mens [...] perficitur disciplinis realibus quod simplicium aprehensionem Gnostologia; quod compositionem Noologia” 52. Obok tych
dwóch sprawności noetycznych, dotyczących ujęcia poznawczego, wyróż
nia ponadto sprawności dianoetyczne, które doskonalą umysł ze względu
na poznanie dyskursywne. Pierwszą z nich jest metafizyka 5S.
W ten sposób gnostologia, noologia i metafizyka razem wzięte stano
wią pełny opis ludzkiego poznania. W opisie tym, obejmującym pierwze ujęcie przedmiotu (jako takiego), rządzące tym ujęciem zasady i po
jęcia oraz rozumowania, dzięki którym zyskujemy wiedzę o przedmiocie,
poszczególne elementy nie są jednak równoważne. Całe poznanie zawisło
bowiem, w ujęciu obu autorów, od bezpośredniego ujęcia pierwszych za
sad. Ani Calov, ani Nicolai nie wyjaśniają wprawdzie dokładnie, jak ma
się proste ujęcie, do, zdawałoby się, wtórnego ujęcia syntetycznego. Jeśli
jednak przyjrzymy ;się logice ich wywodów, zauważymy, że poznanie za48 Ib id e m , s. 61.
49 „Inteligentna est habitus intellectus theareticus simplex, prima et indemanstrabilia cognoscefiidi principia ex affinitate rerum exurgentia ad conteimplandum
disitincte sine Tigida demonistratione intellectui repraesentans” , H. Nicolai, Cursus...,
s. 18.
50 Ib id e m , s. 19.
61 Ib id e m , s. 20.
52 A. Calov, Scripta..., s. 52.
53 „Uinde commode dicitur habitus Noeticus, ac pnaemitteinda omnino Metaphysicae, ceu habitui DLanoetico ac multu magis coeteris ab illa dependemtibus” , ib i
d em , s. 56.
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sad jest jedynym momentem, w którym umysł ujmuje wprost rzeczy ta
kimi, jakimi są, choć nie sięga ich istoty, a tylko podobieństwa. Z tego
pierwotnego doświadczenia wpływa całe poznanie dyskursywne opisywa
ne w metafizyce. Stąd też Calov pisze, że wprawdzie podobieństwo jest
wtórne w stosunku do bytu, ale metafizyka zakłada zasady, bez których
nie byłoby możliwe ani utworzenie pojęcia bytu, ani ustalenie najpow
szechniejszych wniosków 54, i dlatego musi być wykładana po noologii.
Wzajemne odniesienie trzech omawianych tu dyscyplin można więc
przedstawić w ten sposób, że w noologii opisane zostaje najbardziej pier
wotne, przeddyskursywne doświadczenie, którego rezultatem, po stronie
podmiotu, są pierwsze zasady poznania; gnostologia służy wyjaśnieniu
najogólniejszych warunków poznawania czegoś, natomiast metafizyka
stanowi, zgodne z wymogami przedstawionymi w gnostologii, dyskursyw
ne ujęcie tego, co wypływa z owego bezpośredniego wglądu intelektu
alnego, którego dotyczy noologia.
Porządek wykładu przyjęty przez Nicolaia odpowiada jednak kolej
ności badanych zagadnień. Od problematyki przedmiotu i poznawalności
wiedzie droga do problemu pierwszych zasad, a zasady stanowią podsta
wę do budowania metafizyki. Punktem wyjścia filozofii jest więc, w rze
czy samej, pytanie o to, co poznawalne jako takie. Co więcej, właściwie
cała refleksja filozoficzna Nicolaia zamknięta zostaje w granicach ujęcia
poznawczego. Na bezpośrednim poznaniu rzeczy opiera się tylko ujęco<e
zasad, ale i tu filozofia nie zajmuje się rzeczami, ale —; co podkreśla Ni
colai — ich reprezentacją w umyśle, czyli zasadami. Podobnie celem me
tafizyki nie jest opisywanie struktury rzeczywistości, ale ustalenie pod
stawowej, jak pisze Nicolai w D e Cognitione, architektoniki nauk teore
tycznych, co dokonuje się przez wskazanie ich przedmiotów, praw i naj
powszechniejszych używanych w nich pojęć 5S.
Takie umiejscowienie metafizyki pośród nauk filozoficznych stawia
nas przed kolejną trudnością, jaką jest ustalenie, co w takim razie jest
właściwym jej przedmiotem. Nie jest nim sam akt poznawczy, mimo że
dotyczy ona poznania, gdyż ten opisują noologia i gnostologia. Nie jest
nim też rzecz sama w sobie. Ponadto w metafizyce mają zostać określo
ne przedmioty wszystkich nauk, a zatem przedmiot jej właściwy powi
nien stanowić punkt odniesienia dla całego poznania teoretycznego. Takie
są wymogi metodycznego postępowania opisane przez Calova w T rak
tacie, zgodnie z którymi podstawą i fundamentem nauk teoretycznych jest

54 Ib id e m , s. 56 i 57.
55 H. Nicolai, D e C ognitione...,

s.

27.
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przedmiot, do którego można sprowadzić to wszystko, co jest w nich ba
dane 56. Calov wyróżnia tu dwa typy przedmiotów: totalny, który kon
stytuuje naukę, oraz różne przedmioty rozpatrywane w jej ramach, sta
nowiące jedynie pewien modus przedmiotu — zasady57. Podobnie dla
całej wiedzy można wskazać jeden przedmiot totalny, który jest podsta
wą wszystkich nauk 58.

4. PRZEDM IOT P O Z N A N IA TEORETYCZNEGO

Ujęcie tego podstawowego przedmiotu stanowi condicio sine qua non
całego poznania, dlatego omawiane jest przez Calova w noologii. W jej
drugim rodziale czytamy, że przedmiot zostaje ujęty dzięki pewnym ce
chom podobieństwa rzeczy 59. Są trzy takie cechy: pierwszą jest to, że na
podstawie podobieństwa w umyśle powstaje adekwatne przedstawienie
rzeczy60. Rzeczy są bowiem miarą dla naszego intelektu, tak jak miarą
wszelkiej prawdy jest intelekt b oży61. Drugą cechą podobieństwa jest
możliwość formowania na jego podstawie idei. Oznacza to, że zestawienie
rzeczy podobnych wywołuje poznanie, w którym rzeczy te mogą, dzięki
abstrakcji, być przedstawione umysłowi62. Poznania tego nie należy utoż
samiać z tworzeniem pojęć ogólnych, gdyż obejmuje również zdolność do
takiego ujęcia czegoś jednostkowego, na przykład Boga, że może ono stać
się przedmiotem jakiejś nauki. Nie każde zaś pojęcie ogólne jest takim
przedmiotem 63.
Trzecią wreszcie cechą podobieństwa jest to, że na jego podstawie mo
że zostać uformowany przedmiot jakiejś nauki64. Znaczy to, wyjaśnia
Calov, że na podstawie podobieństwa spośród różnorodnych pojęć wydo
byte zostaje pojęcie podstawowe, do którego można sprowadzić pozosta
łe. Natomiast inne pojęcia wchodzące w zakres danej nauki stanowią ra
zem adekwatne przedstawienie przedmiotu w umyśle 65.

58 A. Calov, Tractatus..., s. 139.
57 Ib id e m , s.. 74.
58 „Totale objeetum vocamus dd quod basis et menlsuna est totius diseiplinis,
seu quod exhaurit integras diseiplimas de quo agit methodus universalis” , ib id e m ,
s. 33.
59 A. Calov, Scripta..., s. 66.
60 Ib id e m , s. 67.
81 Ib id e m , s. 72.
62 Ib id e m , s. 74.
“ Ib id e m , s. 74 i 76.
'
84 Ib id e m , s. 81.
65 Ib id e m , s. 82.

Koncepcja metafizyki H enryka Nicolaia

275

Na podstawie podobieństwa ujmowane są pojęcia dwóch typów: trans
cendentalne, które obejmują zarówno Boga, jak i stworzenia, oraz kategorialne, odnoszące się tylko do stworzeń66.
Wyrazem najbardziej powszechnego, obejmującego zarówno rzeczy
stworzone, jak i Boga, podobieństwa jest b y t67. Teksty Calova i Nicolaia
nie są w tym punkcie jasne i nie wiadomo do końca, czy mówiąc o bycie
chcą wskazać na najbardziej ogólne, czyli w ich rozumieniu — do czego
jeszcze wrócimy — transcendentalne pojęcie, czy na najbardziej pow
szechną właściwość rzeczy. W M etafizyce Nicolaia czytamy, że byt jest
tym, co intelekt najwcześniej, niejasno poznaje68. Z drugiej strony Calov określa byt jako najogólniejsze pojęcie69. Podobnie zresztą Nicolai
często pisze o bycie jako o pojęciu, tak że lektura tekstów skłania ra
czej do wniosku, że obu autorom chodzi raczej o najbardziej powszechne
ujęcie poznawcze, a nie o istniejący konkret. Tak pojęty byt jest czymś
w najwyższym stopniu koniecznym (su m m ę neccesarium ), nie ma żad
nego przedmiotu (res. pojęcia), do którego można by go odnieść lub spro
wadzić, jest więc przedmiotem totalnym, stanowiącym podstawę całego
ludzkiego poznania. W swym Traktacie Calov odróżnia przedmiot gnostologii — to, co poznawalne jako takie — od przedmiotu metafizyki,
który nazywa pierwszym przedmiotem poznania (p rim u m c o g n o scib ile)10.
Byt jest więc pierwszym, ściśle rzecz biorąc, przedmiotem poznania,
tak jak i metafizyka jest pierwszą w sensie ścisłym nauką, pierwszą spoś
ród dyscyplin dianoetycznych i królową nauk. Nicolai precyzuje jeszcze
ujęcie Calova dodając, że byt i to, co poznawalne (cognoscibile), są realnie
tym samym, a różnią się jedynie pojęciowo 71. Znaczy to, że w gnostologii mówi się ogólnie o tym, jak realność (realitas) ujmowana jest w poz
naniu — czyli o tym, co składa się na jej poznawalność, zaś w noologii i
metafizyce poznawalność ta zostaje określona jako byt.
Przedmiot metafizyki i w ogóle przedmiot nauk teoretycznych zosta
je zatem, na co koniecznie trzeba zwrócić iuwagę, przedstawiony przede
Wszystkim zgodnie z wymogami metody „uczenia i nauczania” i ogólny
mi ustaleniami gnostologicznymi. Odwierciedleniem takiego sposobu roz
strzygania zagadnień filozoficznych, charakterystycznego, jak będziemy
mogli jeszcze zauważyć, dla całej metafizyki Nicolaia, jest wspomniane
już wyodrębnienie gnostologii z obszaru filozofii teoretycznej. Wydaje
6* Ib id e m , a. 90.

67 Ib id e m , s. 94.
68 H. Nicolai, M etaphysica..., s. 8.
68 A. Calov, Scripta..., s. 57.
™

A. Calov, T ractaius..., s. 148.

71 H. Nicolai, Cursus..., s. 27.
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się ono być wyraźnym świadectwem pojmowania filozofii, zgodnie z ideą
Timplera, przede wszystkim jako pewnego rodzaju teorii nauki, wyjaś
niającej jej zasady (noologia), podstawowe pojęcia, przedmioty itd. (me
tafizyka). Te konkretne zagadnienia wyraźnie różnią się od ogólnych roz- *
ważań na temat poznawalności umieszczonych w ramach gnostologii. Czy
znaczy to, że Nicolai chce wyraźniej jeszcze oddzielić filozofię teoretycz
ną od refleksji nad zagadnieniami poznawczymi? Na to pytanie na pod
stawie tekstów Calova i Nicolaia i znanych badań nie możemy niestety
udzielić odpowiedzi.

5. PRZEDM IOT M E T A F IZ Y K I

Koncepcja przedmiotu metafizyki jest więc wynikiem ogólnych zało
żeń dotyczących filozofii. Pamiętając o nich zajmijmy się teraz podstawo
wymi określeniami dotyczącymi bytu, jakie występują w tekstach Nico
laia. W czwartym rozdziale K u rsu czytamy, że przedmiotem metafizyki
jest byt pojmowany jako wyabstrahowany ze wszystkiego, a nie jako ja
kikolwiek modus czy też rodzaj bytu 72. Podobnie w ogólnej części M e ta 
fizyki Nicolai pisze, że jej przedmiotem jest byt rzeczywisty, ujmowany
w najogólniejszych gatunkach, a nie jako to, co szczegółowe73. To nato
miast, co jest bytem wieloznacznie, jak byt myślny, nie należy do przed
miotu metafizyki i może być w niej rozpatrywane tylko o tyle, o ile ja
ko przeciwieństwo bytu przyczynia się do wyraźniejszego ukazania go.
Przedmiot ten obejmuje natomiast to wszystko, co jest odnoszone do bytu
jako takiego, a więc jego atrybuty i gatunki, czyli substancję i przypa
dłość. Przedmiot metafizyki może być ponadto ujmowany dwojako: r e duplicative lub specificative. Max Wundt wyjaśnia, że twórcą tego roz
różnienia jest Cornelius Martini i należy je rozumieć tak, jak Kantowskie rozróżnienie między analitycznym i syntetycznym, a więc dotyczy
ono tego, co zawiera się w podmiocie lub nie 74.
Po tych wstępnych ustaleniach Nicolai umieszcza w M etafizyce roz
dział zatytułowany D e ente et essentia. Zawiera on wiele znanych z daw72 „A c Ens abstractum ab omnibus, non immetsum in omnibus, aut conflatum
ex omnibus, iindiferens ad omnes modos, non ad uinum cotntractum, in universali,
non universum omne, ut ad quaevis particularis specialia descendatur, secus nulla
speeies particularis entis exclusis esset, in generali conicsptu suo, ac species inde
manietntibus spectatum et ncminaliter, mon participalitar pro exlistente acceptum, ab
Lnferioribus pnaecisum et ad ea itadiiferens, pos-tea etiam ad ea contractum, in suibstantiam et accidens, in spediali parte, hic pro objecto Metaphysioae capiendum
est.” , ib id em , s. 26.
73 H. Nicolai, M etaph ysica ..., s. 3.
74 M. Wundt, op. cit., s. 165.
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niejszej literatury metafizycznej wiadomości na temat pierwotnego uję
cia bytu, istoty i istnienia, przeciwstawności bytu i niebytu.
Bytu, pisze w nim Nicolai, nie można zdefiniować, bo nie jest on uza
leżniony od żadnych zasad, a jedynie opisać ze względu na coś albo bezwzlędnie75. Tak pojęty byt przekracza wszelkie uwarunkowania esencjalne (transcendit quid est). W szerszym znaczeniu obejmuje on wszel
ki byt prawdziwy, aktualny i pozytywny, jak też modusy i atrybuty by
tu. Ujęty bezwzględnie opisuje (describit) po prostu to, co nie jest fikcją
ludzkiego umysłu. To ujęcie bytu jest czymś pierwotnym i niejasnym,
a zarazem stanowi kres, do którego można sprowadzić całe poznanie "6.
W całym rozdziale termin „byt” (en s) pojawia się w kilku znaczeniach.
Ujęty bezwzględnie oznacza to, co ma własny pozytywny byt (id quod
intrinsece positivum esse h a b e t ) 77. W tym znaczeniu nie różni się od is
toty. Ponadto jako akt bytowania (actus essendi) nazywany jest istnie
niem oraz formą metafizyczną, co w języku filozoficznym Nicolaia zna
czy, że jest podstawą poznania metafizycznego 78.
Podobnie opisywana jest istota, którą Nicolai po prostu utożsamia z
bytem. Jako to, co najbardziej wewnętrzne w bycie (enti sum m ę intima
est), jest ona również najbardziej ogólną formą metafizyczną79. Istota w
akcie jest natomiast samym istnieniem. Jedyna odrębność polega na tym,
że gdy istota nie istnieje w akcie, trwa wiecznie w id e i80, w tym sensie,
że dla przykładu na wieczność jest prawdą, iż człowiek jest. zwierzęciem.
Z przeglądu tego wynika więc, że właściwie cała rozmaitość trady
cyjnych znaczeń tych dwu podstawowych dla metafizyki terminów zo
staje sprowadzona do rangi synonimów bytu. Poza jednym — istotą ja
ko ideą. Charakterystyczne jednak jest również to, że Nicolai nie podaje
żadnych wyjaśnień na temat stosunku sfery idealnej do aktualnej ani nie
próbuje wyjaśniać antycznego statusu tej pierwszej. Nietrudno więc za
uważyć, że podobnie jak poszczególne terminy, także dawniejsze zagad
nienia metafizyczne, których echa pojawiają się w jego tekście, tracą tu
swe znaczenie i odrębność. W gruncie rzeczy bowiem Nicolaia nie tyle
interesują owe problemy, co wypracowane w historii pojęcia odnoszące
się do bytu, a ściślej do uformowanego na podstawie pierwotnego ujęcia
podobieństwa rzeczy pojęcia bytu. Podstawą do uformowania tego po
jęcia jest konkretny byt, a raczej wszystkie konkretne byty, wszystkie
urzeczywistnione istoty, same jednak nie wchodzą one w zakres przed
75 H. Nicolai, M etaph ysica..., s. 7.
76 Ib id e m , s. 8.
77 Ib id e m .
78 Ib id e m , s. 9.
79 Ib id e m .
80 Ib id e m .
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miotu metafizyki. Wyraźnie wskazuje na to Calov pisząc, że metafizyka
nie obejmuje tego wszystkiego, do czego odnosi się abstrakcyjne pojęcie
bytu, gdyż wtedy dotyczyłaby ona każdego konkretnego bytu. Obejmuje
ona natomiast to, co ogarnia racja formalna jej przedmiotu, którym jest
byt jako b y t81. Z tego względu cała problematyka bytu, istot i istnie
nia, wyrosła z prób opisania realności konkretnego bytu, traci po prostu
swoje znaczenie.
Podobnie rzecz ma się z metafizyką szczegółową poświęconą zagadnie
niu substancji i przypadłości82. Według Nicolaia są one gatunkami bytu,
ale, jak wyjaśnia, nazwa ta używana jest w stosunku do nich tylko ana
logicznie. W metafizyce szczegółowej znajdujemy znane z tradycji defi
nicje substancji jako tego, co subzystuje przez się, i przypadłości jako
bytu istniejące w innym, który jest jego podmiotem8S. Tekst Nicolaia
nie wnosi zasadniczo niczego nowego do naszej wiedzy o zagadnieniach
metafizycznych. Zwracają uwagę tylko dwa stwierdzenia: po pierwsze,
Nicolai pisze, że to, co niższe, różnicuje byt oraz że niższe rzeczy party
cypują byt i nasiąkają nim 84. Nie jest jednak jasne, czy to gatunki, które
należy uważać za pojęcia wtórne, nasiąkają treścią pojęcia bytu, czy też
rzeczywiste substancje i przypadłości partycypują istotowo byt. Czym
jednak byłby wtedy ów partycypowany przez nie byt, tego już Nicolai
nie wyjaśnia.
Po drugie, Nicolai rozróżnia substancję pierwszą i wtórą. Pierwjszą
jest Bóg, a wtóra stworzenie. Dopiero w Logice nadaje tej różnicy takie
znaczenie, jakie znamy z Kategorii Arystotelesa. I aczkolwiek byt orze
kany jest zarówno o tym, co stworzone, jak też o tym, co niestworzone,
to jednak jego gatunki nie są tak samo orzekane o Bogu i o stworzeniach,
gdyż Bóg nie ma przypadłości8S. Inaczej mówiąc o Bogu orzekane jest
pojęcie bytu, ale nie dotyczy to wszystkich pojęć związanych z bytem.
Podobnie jak w metafizyce ogólnej, tak i tutaj nie należy tropić u Nico
laia niekonsekw encji, ale czytać tekst zgodnie z p rz y ję ty m i przez n iego
założeniami. Nie ma oczywiście żadnego bytu oprócz różnych substancji
i przypadłości, ale dla Nicolaia ważny jest tylko ujmowany na ich pod
stawie byt jako taki. Zastanawianie się nad konkretnymi przykładami
jest już poniżej poziomu metafizyki i zajmują się tym dyscypliny niższe,
jak pneumatyka czy fizyka. W porządku nauki pojęcie bytu jest więc bar81 „Ita Metaphyslica inon extende;nda est secundum rationem formatem Entis,
sic einiim ad ommia Entia specialia descendentur; sed secundum ratkwiem formalem
objecti sui, quod est Ens ąuateinus Ens” , A. Calov, Scripta..., s. 85.
82 H. Nicolai, M etaph ysica..., s). 48.
83 Ib id e m , s. 52.
84 Ib id e m , s. 48.
85 Ib id e m , s. 49.
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dziej pierwotne niż pojęcia substancji i przypadłości. Ono też, bez szcze
gółowych uwarunkowań, odnoszone jest do Boga i do stworzeń.
Tak więc z podanego przez Nicolaia opisu bytu wynikają dwa wnioski.
Po pierwsze, potwierdza on tezę, iż byt ujmowany jest zgodnie z ustale
niam i d otyczącym i p ierw szego przedmiotu nauk teoretycznych, a więc
jako pierwotne, niejasne pojęcie, i to pojęcie w znaczeniu jakiegoś pod
stawowego aktu intelektu, bo bytu nie można zdefiniować. Po drugie,
taka koncepcja przedmiotu pociąga za sobą istotne zmiany w podejściu
do problematyki metafizycznej. Koncepcja przedmiotu bowiem określa,
jak wynika z wyjaśnień Calova i Nicolaia, charakter dotyczącej go nau
ki. Żadna rzecz, pisze Calov, nie może być poznana poza jakąś nauką 86.
Nauka zaś jest uporządkowaniem rzeczy jednorodnych, sprowadzanych
do jednego, najwyższego przedmiotu 87. Podobnie, według Nicolaia, nau
ka jest uporządkowanym badaniem rzeczy jednorodnych w ramach jed
nego przedmiotu formalnego 88. Przedmiot konstytuuje naukę i nadaje jej
nazwę, nauka natomiast zachowuje i przedstawia przedmiot umysłowi,
a ponadto determinuje intelekt do poznawania określonego przedmiotu 89.
Wszystko więc wskazywałoby na to, że przedmiot określa naukę. Ale mia
rą dla nauki nie jest przedmiot materialny, czyli jakiś byt sam w sobie,
ale formalna racja przedmiotu — to, co stanowi o jego poznawalności 90.
Podobnie więc jak w analizie przedmiotu przeprowadzonej w gnostologii,
również realacja między nauką i jej przedmiotem odsyła do struktury
bardziej podstawowej, określającej rację formalną przedmiotu, a co za
tym idzie — samą naukę. W przypadku takich dyscyplin, jak fizyka czy
pneumatyka, punktem odniesienia jest, jak to już sygnalizowaliśmy,
metafizyka, w której zostają ustalone ich przedmioty i rządzące nimi za
sady. Inaczej jednak rzecz ma się z samą metafizyką. Nie należy oczy
wiście przypisywać obu autorom wniosków, jakich sami nie wyprowa
dzają. Wewnętrzna logika ich wywodów skłania jednak do wniosku, że
rolą, jaką ma do spełnienia metafizyka w ich wykładach filozofii, jest
opisanie danej wraz z pierwotnym ujęciem bytu koniecznej, wewnętrznej
architektoniki poznawczego ujęcia rzeczywistości. Ta zmiana w pojmo
waniu metafizyki znajduje oczywiście odbicie w stosunku do tradycyjnej
problematyki metafizycznej. Innym jej wyrazem jest proponowana przez
Nicolaia, za Calovem, nazwa „ontologia” w miejsce „metafizyki” , która,
jak wyjaśnia, była u Arystotelesa dyscypliną następującą po fizyce. „On-

86 „Res non intelliigi potest citra discipltinam” , A. Calov,
87 Ib id e m , s. 18.
88 H. Nicolai, Cursus..., s. 4.
89 Ib id e m , s. 5.
90 A. Calov, Scripta..., s. 85.
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tologia” albo „entilogia” to „mądrość dotycząca bytu jako takiego” 91. A
to, jak widzieliśmy, musi oznaczać dyscyplinę poprzedzającą wszystkie
nauki.

6. A T R Y B U T Y B YTU
Konsekwentną realizacją założeń ujawnionych we wstępnych partiach
M etafizyki są zajmujące większą jej część rozważania na temat atrybu
tów bytu. Atrybuty są to, jak pisze Nicolai, rzeczywiste i pozytywne
orzeczniki wypływające z natury bytu (e x natura ejus emanantia) 92. Róż
nią się one od bytu formalnie, ale realnie i przedmiotowo są z nim tożsa
me. Są one pojęciami ogólnymi i transcendentalnymi. Pojawiają się jako
następstwo bytu pierwotnego (ens fundamentale, ens prim arium ), który
jest podmiotem wszystkich atrybutów i modusów, oraz nadają mu naz
w y 93. Wyjaśniając tę definicję Nicolai' stwierdza, że są one następstwem,
gdyż pojęcie bytu (ratio entis) jest pierwsze. Ponadto nadają one nazwy
bytowi niezależnie od twierdzeń kategorialnych obejmujących substancję
i przypadłości, rodzaje i gatunki.
Atrybuty nie zakładają żadnej różności w stosunku do bytu. Nie są
jego gatunkami ani nie oznaczają żadnego podziału bytu, jak substancja
i przypadłość. Nie różnią się od bytu realnie, natomiast formalnie i myślnie są w nim modusami i pojęciami, określeniami i cechami94. Ważne dla
zrozumienia metafizyki Nicolaia jest odróżnienie atrybutów od substan
cji i przypadłości 95. Substancja i przypadłość przysługują bytowi a priori
i byt orzekany jest o nich istotowo. Są one bytem abstrakcyjnie i synonimicznie. Natomiast atrybuty przysługują bytowi a posteriori i paronimicznie, a o każdej rzeczy orzekane są jednocześnie (np. jedno, praw
da, dobro, a w niektórych przypadkach skończone i nieskończone itp.) 96.
Znaczy to, że substancje i przypadłości są rzeczywistymi rzeczami, w któ
rych ujmowana jest bytowość, natomiast atrybuty przypisywane są rze
czom rzeczywistym właśnie z racji ujmowanej w nich bytowości. Stąd
też, ponieważ różne rzeczy mają swój odmienny sposób istnienia, rów
nież atrybuty realizowane są w nich odmiennie. Tak więc, w bycie nie91 H. Nicolai, M etaph ysica..., s. 1.
92 Ib id e m , s. 11.
93 „Atrubuta entis sunt conceptus generales, trans.oendein.talitetr ens fumdamentale conseąuentes et dommantes” , ibid em , s. 12.
v
94 Ib id e m , s. 13.

95
98

Ib id e m .

Terminy „sytnonimiczny” i „paronimiczny” Nicolai rozumie tak, jak wyjaśnia
je Arystoteles w K a tegoria ch , tł. K. Leśniak, Warszawa 1975, s1. 3.
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stworzonym dobro i prawda są nieskończone i niezależne, natomiast w
stworzonym są skończone i zależne. W nas są one czymś przypadłościo
wym, w Bogu czymś istotnym97.
Omawiając system atrybutów Nicolai wprowadza dwa ważne podzia
ły: po pierwsze, rozróżnia atrybuty jednorodne (un ita ) i dysjunktywne
(d is ju n c ta )98. Po drugie, pośród atrybutów dysjunktywnych wyodrębnia
pierwotne, które są odblaskiem natury rzeczy, i wtórne, które są raczej
rezultatem ludzkiej decyzji niż odbiciem natury bytu " ,
Nie wnikając w szczegóły wyjaśnień dotyczących poszczególnych atry
butów powiedzmy tylko, że atrybuty jednorodne pierwotne wskazują na
to, że cokolwiek jest, jest też doskonałe i stanowi niepodzielną jedność,
aczkolwiek w pełni doskonały i absolutnie jeden jest tylko Bóg 10#. Po
nadto atrybut prawdy wskazuje na zgodność z intelektem bożym, a
wtórnie z intelektem ludzkim, zaś atrybut dobra ną zgodność z wolą bożą,
a wtórnie z wolą ludzką. Obok tych Nicolai wyróżnia także atrybuty jed
norodne wtórne, a mianowicie trwanie (du ra tio) oraz własność zajmowa
nia miejsca (ubietas), które mają bardziej zewnętrzny charakter 101. Okre
ślają one kresy trwania oraz obecności tego, co rzeczywiste. Trwanie jest
bowiem samym istnieniem rzeczy ujętym wraz z jego trwałością (p e rm a nentia), która jest nieoddzielna od rzeczy, równa jej i niezmienna, jak
długo rzecz ta istnieje. Podobnie Nicolai opisuje własność zajmowania
miejsca — cokolwiek bowiem jest, jest gdzieś, a nie nigdzie 102.
Zagadnieniem trudniejszym i więcej mówiącym o metafizyce Nicolaia
są atrybuty dysjunktywne. Zostały one uporządkowane w następujący
sposób: pierwotne, które są odblaskiem natury bytu, podzielono na bez
pośrednie i zapośredniczone 103. Do pierwszych Nicolai zalicza takie pary,
jak konieczne — niekonieczne, zależne — niezależne, niestworzone —
stworzone, akt — możności, zasada — to, co jest zależne od jakiejś za
sady, przyczyna — skutek. Atrybuty zapośredniczone to te, które ujmo
wane są w bycie ze .względu na atrybuty jednorodne. Za pośrednictwem
doskonałości ujmujemy w nim więc spełnienie i niespełnienie; na pod
stawie jedności tożsamość i różność, prostotę i złożoność; na podstawie
dobra to, co skończone i nieskończone; na podstawie trwania trwające
i przemijające; na podstawie własności zajmowania miejsca określone i
nieokreślone.
97 H. Nicolai, M etaph ysica..., s. 14.
98 Ibidem ., s. 15.
99 Ib id e m , s. 23.
,0° Ib id e m , s.
101 Ib id e m , s.
10! Ib id e m , s.
m Ib id e m , s.

16 i 17.
20.
211.
23.
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Atrybuty

dysjunktywne wtórne

dzielą się na realne i nominalne.

P ierw sze to najogólniejsze term in y w yjaśn iające coś w yra źn ie in telekto

wi. Wskazują one na coś rzeczywistego w bycie i mają zastosowanie we
wszystkich naukach. Nicolai umieszcza w tej grupie takie pary przeci
wieństw, jak absolutne — względne, podmiot — to, co dodane, znak i to,
co oznaczane, obraz — wzór, miara i to, co podlegle mierze. Wreszcie
ostatnia grupa, to atrybuty dysjunktywne wtórne nominalne, które Nico
lai uważa raczej za rozróżnienia pojęciowe. Ponieważ jednak jak cień
naśladują prawdziwe byty i mają zastosowanie we wszystkich naukach,
wchodzą w zakres metafizyki, mimo że nie należą wprost do jej przed
miotu. Nicolai zalicza do nich pojęcia tego, co rzeczywiste, i tego, co myśl
ne, pozytywnego i negatywnego, zaktualiźowanego i możliwego, niezłożonego i złożonego, szczegółowego i powszechnego.
Opis systemu atrybutów, a zwłaszcza atrybutów dysjunktywnych,
skłania do kilku wniosków. Przede wszystkim zwraca uwagę to, że poś
ród atrybutów pojawiają się jako przeciwstawne pojęcia akt i możność,
przyczyna i to, co uprzyczynowane itp. W ujęciu Nicolaia wszystkie te
terminy, wskazujące na podstawowe zagadnienia metafizyczne, sprowa
dzone zostają do rzędu orzeczników pojęcia bytu. Ponadto Nicolai, a po
dobnie Calov, pisząc ó atrybutach, nie odróżnia właściwie znanych z tra
dycji pojęć transcendentalnych od pojęć kategorialnych, jak czyni to jesz
cze Suarez, na którego powołują się. Suarez omawiając dysjunkta wska
zuje, że nie są one powszechnymi cechami bytu jak jedno, prawda i do
bro, ale oznaczają jego podział, ograniczenie do jakiegoś pojęcia lub róż
ne stany tego samego bytu, jak akt i możność 1M. Rozwiązanie przyjęte
przez Calova i Nicolaia jest o wiele prostsze — różne znane z historii fi
lozofii pojęcia uznane zostają za atrybuty, które wypływają z natury
bytu. Ale też nietrudno zauważyć, że wychodzą oni z innych niż Sua
rez przesłanek. Suarez odróżnia pojęcia odnoszone do każdego bytu od
odnoszonych do pewnych klas bytów albo, z różnych względów, do jed
nego bytu. Nicolai natomiast pisze tylko o pojęciach następujących po
pojęciu bytu. Może więc powiedzieć, że byt obejmuje bez różnicy takie
atrybuty, jak stworzony — niestworzony, skończony i nieskończony oraz
że te i inne dysjunkta mogą być niekiedy orzekane o jakiejś rzeczy z ra104
„De illis autem disjumotis fimiitum vel inJImitum etc., dicendum est vel propriae non esse passiones entis in communi, sed potiuis esse divisioniiis ejus, ąclia vel
essentialiiter contrahunt ipsum eos, ąuatenus eras est, vel certe neufcrum membrum
dividens illi convenlit, nśsi ut comitracto seu determiinato ad spec talem aliąuam ratiionem entis, ut de fiiniito et infiniito infira yidebimus; vel certe isignificant dliverscis
status ejusdem entis, ult esse in actu, vel in poteiritia [...] vel certe hae proprlietates
dlisjunctae reducuntur ad simplices ut idem vel diversum ad unitatem” , Suarez,
D isp u ta tio n es m eta p h ysica e, diisp. III, s. I, pi. 11.
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cji jej bytowości jednocześnie10S. Podobnie Calov stwierdza, że z pew
nością przeciwstawne człony atrybutów dysjunktywnych są w bycie jed
nym, ponieważ atrybuty transcendentalne nie różnią się realnie od pod
miotu 106. Nie odróżnia się przecież modusów istoty od niej samej, nato
miast modusy różnią się realnie między sobą 107. Przeciwstawnych dysjunktów nie można więc sprowadzić do siebie, natomiast ujawniają one
wszystko to, co wchodzi w zakres bytu (exhauriant Entis latitudinem ) i
w tym sensie razem odnoszą się do bytu jako takiego łącznie. Inaczej
mówiąc, system atrybutów stanowi, zgodnie z podaną przez Calova defi
nicją nauki, zespół pojęć reprezentujących w ramach metafizyki podsta
wowe pojęcie bytu. Rzec można, że w atrybutach wyjawiona zostaje treść
owego pierwotnego i niejasnego ujęcia intelektualnego, na które pojęcie
bytu ma wskazywać.
Rozdział poświęcony atrybutom stanowi najpoważniejszą — również
ze względu na objętość — część M etafizyki Nicolaia, w której najwyraź
niej zaznacza się specyfika wykładanej przez niego filozofii. Nie jest jed
nak łatwo powiedzieć, jaka miała być to filozofia. Na stronie tytułowej
M etafizyk i Nicolai zapowiada, że opiera się na Arystotelesie oraz innych
autorach. Wbrew pewnym pozorom nie byłoby jednak rzeczą prostą zna
lezienie w tekście potwierdzenia dla deklarowanej w ten sposób przyna
leżności do szeroko nawet pojmowanego nurtu perypatetyckiego. Wskazu
je na to już Calov stwierdzając, po wielkiej pochwale Arystotelesa, że je
go własna metafizyka nie jest tą, której autorem jest Stagiryta 108. A ry 
stoteles bowiem nie mógł, jako poganin nie znający rzeczy bożych, sfor
mułować poprawnie pojęcia bytu 109. Z jednej strony więc używany ję
zyk, cytowani autorzy, omawiane zagadnienia, wszystko to sugeruje po
wiązanie z całą wywodzącą się od Arystotelesa i jego średniowiecznych
następców tradycją filozoficzną. Z drugiej jednak strony, sposób, w ja
ki Calov i Nicolai stawiają problem bytu, zdecydowanie ich od tej trady
cji oddziela. W podręcznikach Nicolaia zamiast zagadnień wewnętrznej
struktury bytu, aktu, możności, przyczyny itd. czytamy o pojęciu bytu,
aktu, możności i przyczyny. Znane z dawniejszej tradycji treści zostają
po prostu uporządkowane zgodnie z wymaganiami, wypracowanej w toku
wcześniejszych dyskusji, metody wykładu, poczynając od tego, co naj
105 „Disjomcta de una re interdum diicunitur. Siic substantia creata dependeans effecitive, indepeiidans suibjective” , H. Nicolai, M etaphysica ..., s. 13.
106 A. Calov, Scripta..., s. 399.
107 Ib id e m , sl. 400.
108 „Noin est Ula Metaphysica, quae authorem habet Aristotelem, vel ullum alium hominem, sed quae ipsum Deum authorem agmoseńit et iln Scriptura ac Natura
velutd ligitur” , ib id em , a. 124.
109 Ibidem , s. 165.
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ogólniejsze, •po zagadnienia bardziej szczegółowe. Co najważniejsze jed
nak, zmianie ulega nie tylko porządek wykładu, ale przede- wszystkim
sama koncepcja metafizyki, przekształconej w pismach gdańskiego pro
fesora w ontologię, której celem nie jest poznawanie rzeczywistości jako
takiej, ale wypracowanie najogólniejszych ujęć ujawniających treść poję
cia bytu i służących do kierowania naukami niższym i110.

7. M E T A F IZ Y K A JAKO N A U K A N A JW YŻ SZ A

Na początku Traktatu o metodzie Calov przedstawia dwa sposoby opi
sywania nauk: metodyczny i architektoniczny m . Odpowiadają im dwa
sposoby porządkowania dyscyplin ad ductum prim orum principiorum: or
ganiczne i monarchiczne. Pierwsze jest właściwe dla metodologii, drugie
dla metafizyki. Zarówno metafizyka, jak i metodologia związane są z
trzecim działaniem umysłu. Metafizyka kieruje nim, a metoda jest jego
narzędziem. Metafizyka rządzi innymi naukami, ustala kierujące nimi
zasady i zakreśla ich granice. Metoda nie jest więc niczym innym, jak
opisem postępowania metafizycznego, zmierzającego do utworzenia upo
rządkowanego systemu nauk. Ale z drugiej strony, żeby system ten pow
stał, postępowanie to jnusi być właśnie metodyczne, zgodne z regułami
metody. Metafizyka, w ujęciu Calova, byłaby więc działaniem zgodnym z
regułami ogarniającej całą ludzką wiedzę metody. Sama n^etafizyka ja
w i się zatem jako uniwersalna metoda postępowania naukowego, jako
projekt i wprowadzenie do systemu ludzkiej wiedzy.
Nicolai kilkakrotnie powraca do zagadnienia stosunku metafizyki do
innych nauk. Wspomina o nim, bardzo krótko, w K ursie, w D e C o gn i
tione nabywa metafizykę architektoniką w sferze teoretycznej, najsze
rzej jednak omawia ten problem w M etafizyce 112. Rządy teoretyczne, ja
kie sprawuje metafizyka nad innymi naukami, polegają na określaniu
ich przedmiotów, kanonów, na podstawie których dowiedzione zostają
obowiązujące w tych naukach aksjomaty, oraz pierwszych noematów i
najogólniejszych pojęć 113. W naukach niższych przedmiot, kanony i pod
stawowe pojęcia przyjmowane są bez dowodzenia, bo dowiedzione zosta
ły w metafizyce, a ich konieczność zawisła od najwyższej konieczności
przysługującej bytowi jako takiemu.
Nicolai jest tu spadkobiercą i kontynuatorem poszukiwań Keckerman
na, Timplera, Gutkego i innych. Wskazywana już kilkakrotnie zmiana w
110 H.
1,1 A.
112 H.
115 H.

Nicolai, M etaphysica..., s. 5.
Calov, Tractaius..., s. 7.
Nicolai, De C ognitione..., s. 27.
Nicolai, M etaph ysica ..., s. 69 i 70.
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podejściu do problematyki metafizycznej, jaką znajdujemy w jego pod
ręcznikach, jest widomym skutkiem zdominowania myśli filozoficznej
przez zagadnienie harmonijnego czy też systemowego uporządkowania
, całości wiedzy. Nie prowadzi to wprawdzie do radykalnego porzucenia
bagażu pojęć i wyjaśnień wypracowanych przez autorów dawniejszych,
ale pojęcia te służą przede wszystkim jako materiał do zbudowania fun
damentu, na którym oprze się, opisany w K ursie, a szerzej jeszcze w
Pansophii, system nauk. Fundamentem tym jest architektonika sfery te
oretycznej, czyli stanowiący właściwy przedmiot . metafizyki konieczny
porządek poznania dyskursywnego. Wprawdzie Nicolai nigdzie nie for
mułuje tak radykalnego wniosku, ale obok stosunku do nauk niższych
prowadzi do niego sama struktura metafizyki, sposób podejścia do tra
dycyjnych zagadnień metafizycznych czy poglądy wyłożone w Traktacie
Calova.
Z tym łączy się jeszcze jeden problem dotyczący systemu nauki. Otóż
te k s ty N ic o la ia w y d a ją się w y r a ź n y m d o w o d e m na to, iż o zn a cza on
więcej niż wyjaśnienie pewnych kwestii związanych z działalnością dy
daktyczną i obejmuje również pytania dotyczące podstaw ludzkiej wiedzy.
Takie ujęcie tego problemu pojawia się, co sygnalizowaliśmy, już u Kec
kermanna, ale u Nicolaia, który jest w tym zapewne uzależniony od swych
poprzedników, dociekania systemowe zostają przeniesione na teren me
tafizyki, co prowadzi do uformowania nowej dyscypliny — ontologii.

8. N IC O LA I A W SPÓŁCZEŚNI

Prace Nicolaia ukazały się w czterdzieści lat po śmierci Keckermanna,
z którego podręcznikami zetknął się zapewne jako uczeń Gimnazjum
Gdańskiego. Porównanie poglądów tych autorów na przedmiot i zadania
metafizyki może więc być bardzo interesujące dla uchwycenia zmian, ja
kie zaszły w tym czasie w poglądach gdańskiego środowiska filozoficzne
go.
Pierwszą różnicę możemy dostrzec już w spisie treści ich podręczni
ków. Pamiętamy charakterystyczny dla koncepcji metafizyki układ za
gadnień w tekście Nicolaia. Tymczasem pierwsze rozdziały K om p ed iu m
m etafizyki Keckermanna noszą tytuły: O substancji i O zasadach su b
stancji. Metafizyka jest dla Keckermanna wiedzą (scientia) — a więc nie
sprawnością — dotyczącą bytu, „czyli rzeczy ujętej bezwzględnie i ogól
nie” 114. To określenie mogłoby wskazywać na pewne podobieństwo do
114
B. Keckermaon,
1609, s. 17 i 27.
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poglądów Calova i Nicolaia. Tym bardziej że Keckermann dodaje, iż
„Byt, czyli rzecz, jest najwyższym rodzajem, ponad który nie sięgają ani
ludzkie myśli, ani słowa” . Nie ma żadnego punktu odniesienia, wedle
którego można by określić byt. „A gdyby ktoś zapytywał, czym jest rzecz,
z tego śmiejemy się jak z głupca” — poucza swych czytelników Kecker
mann 115. Tu jednak podobieństwa w rozumieniu metafizyki kończą się.
Precyzując swoje wyjaśnienia Keckermann pisze bowiem, że przedmio
tem metafizyki jest substancja, a substancja jest rzeczą, czyli bytem ist
niejącym przez się llfi. Byt jest czymś konkretnym i złożonym i dlatego
jest zależny od czegoś prostszego i pierwotniejszego, czyli od Boga, słusz
nie nazywanego w związku z tym supersubstancją (supersubstantia ) m .
Przedmiot metafizyki nie obejmuje więc Boga, który jest ponad zależ
nym od siebie bytem.
Nie będziemy tu rozważać poszczególnych elementów metafizyki Kec
kermanna. Ograniczając się jedynie do najogólniejszych zagadnień mo
żemy powiedzieć, że podobnie jak Wielu poprzednikom chodzi mu o poz
nanie zasad i przyczyn konkretnego bytu, czyli substancji. Zagadnienia
przyczyny, skutku, aktu i możności, istnienia i inne rozstrzygane są przez
Keckermanna ze względu na cel, którym jest wyjaśnienie tego, czym jest
konkretna substancja, w jaki sposób jest stwarzana, co jest czynnikiem
określającym konkretny byt itd. Dzięki temu, niezależnie od wielu roz
bieżności, metafizyka Keckermanna jest o wiele bliższa arystotelizmu —
czy też, zgodnie z intencją autora, jest jakimś nowym opracowaniem treś
ci wchodzących w skład doktryny Arystotelesa — niż teksty Nicolaia i
Calova.
Nie znaczy to jednak, że w połowie X V II w. nie znajdujemy już poś
ród osób związanych ze środowiskiem gdańskim śladu arystotelizmu,
nawet tak zmodyfikowanego, jak w wersji Keckermanna. Przeczy temu
choćby dzieło wybitnego ucznia Keckermanna, współczesnego Nicolaiowi
Jana Makowskiego 118. Makowski, idąc za Keckermannem, podejmuje pro115 Ib id e m , s. 21.
116 Ib id e m , s. 18.
117 „Cum substantia. sit Ens, Ens autem sit ąuiiddam cone return et compositum,
idoirco dependet omnis subsitantlia ab alląuo simlieiori et priori, inempe ab esisentia
div,ina, quae est omimium siubstantiarum prima et origimaliis, id est talis a qua reiliąuae omnes substaintiae pendent Itaque recte DEVS dicitur Suporsubstantlia”, ib i
dem , s. 23.
118 Z. Ogonowski pisze, iż Makowski, „w pewnym sensie spełniając zamiar swe
go mistrza sformułowany w zakończeniu podręcznika metafizyki, opracował ściśle
w duchu Keckermanna system metafizyki nieporównanie kompletniejszy i dostoso
wany do potrzeb teologii kalwińskiej. Metafizyka ta cieszyła się w Holandii (gdzie,
mianowicie w Frameker, Makowski od roku 1615 pełnił funkcje profesora teologii, a
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blematykę wewnętrznych i zewnętrznych zasad bytu oraz w bardzo in
teresujący sposób omawia zagadnienie istoty i istnienia. Wyraźniej jesz
cze niż Keckermann podkreśla, że celem metafizyki jest wyjaśnienie real
ności rzeczy. Stąd inne nauki nie są, jego zdaniem, poddawane metafizyce,
ponieważ gdyby tak było, musiałyby mieć wspólny z nią przedmiot. Ale
przedmiot metafizyki jest innej natury i jest inaczej badany. Metafizy
ka bowiem rozpatruje rzecz, o ile ona jest, czym nie zajmuje się żadna
inna nauka (considerat rem ąuatenus res est, qua ratione nulla scientia
in Ente occupatur ) 119.
Dobrą ilustracją różnic między Makowskim a Calovem i Nicolaiem jest
polemika dotycząca zasad bytu, jaką znajdujemy na początku metafizy
ki Calova 12°. W polemice tej Calov zarzuca Makowskiemu, że wprowadza
wewnętrzne i zewnętrzne zasady bytu. Dla Calova samo postawienie ta
kiego problemu jest czystym absurdem. Nie można, twierdzi, mówić, że
istota jest wewnętrzną zasadą bytu, gdyż byt jako taki nie może mieć
żadnej zasady121. Byt, tak jak pojmowany jest w metafizyce Całova,
obejmuje wprawdzie pojęcia przyczyny zewnętrznej i wewnętrznej, lecz
jako atrybuty, czyli wtórne w- stosunku do niego pojęcia, ale nie jako
tłumaczące go zasady.
Oczywiście krótkie zestawienie poglądów Keckermanna i Makowskie
go oraz Nicolaia i Calova nie może być podstawą do żadnych uogólnień

na temat s y tu a c ji w c a łe j sch o la s ty ce p ro te s ta n c k ie j. Wydaje się jednak
wystarczające, by zaznaczyć odrębność stanowiska dwóch ostatnich, za
pewne też nie odosobnionych w swoich poglądach, na miejsce i rolę me
t a fiz y k i w sy s te m ie nauk.

U W A G I KOŃCOWE

Nie wykroczymy natomiast poza ramy przedstawionego tu materiału,
jeśli powiiemy, że podręczniki Nicolaia stanowią interesujący przykład
przemijania postawy filozoficznej ukształtowanej w kręgu o d d z ia ły w a n ia

potem fiilozofiii) bardzo dużym powodzeniem” , por. Z. Ogonowski, F ilozofia szkolna,
s. 74. Makowski, jak zaznacza dalej Z. Ogonowski, należy do dziejów filozofii szkol
nej w Holandii, a nie w Polsce, wydaje się jednak, że warto przypomnieć go w tym
miejscu, zarówno ze względu na związki z Keckermaonem, jak i z uwagi na to, że
— sądząc po pismach Caloya — był cin autotrem dobrze znalnym w środowisku gdań
skim.
119 J. Makowski, M e ta p h y sica e teore tic o -p ra c tic a , s. 12.
120 A. Calov, Scripta..., s. 183.
111 Ibidem , s. 184.
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metafizyki Arystotelesa i rodzenia się postawy nowej. Ani pierwsza nie
zostaje w nich nigdzie odrzucona, ani druga wyraźnie i świadomie — po
za cytowaną już wzmianką Calova — określona. Niemniej nazywanie
wykładanej przez Nicolaia filozofii arystotelizmem byłoby bardzo ryzy
kowne i raczej, jak staraliśmy się to wykazać, nie znalazłoby uzasadnienia
w tekstach. Z drugiej jednak strony, przystępując do ich lektury od razu
wkraczamy w świat pojęć dawnych i obciążonych wielowiekową tradycją.
Wkraczamy wszakże w świat pojęć pochodzących z dawniejszej filozofii,
ale nie w świat jej problemów. Jak mieliśmy okazję zaobserwować, w
wykładach Nicolaia to wszystko, co jest znakiem dawniejszych dociekań
na temat metafizycznej struktury świata, rozpatrywane jest jedynie ja
ko pojęcie umysłu, narzędzie służące sformułowaniu intelektualnego obra
zu rzeczywistości. To przesunięcie akcentu w stronę umysłu, czy szerzej,
podmiotu poznania jest widoczne również w opisie przedmiotu filozofii.
Calov i Nicolai powtarzają, iż miarą dla intelektu są rzeczy, że przedmiot
tworzy naukę. W pewnym sensie to, tak mocno podkreślane pierwszeń
stwo przedmiotu w poznaniu, znajduje odzwierciedlenie nawet w struk
turze Kursu filozofii. Pierwsza z wykładanych w nim dyscyplin to gno
stologia, poświęcona analizie tego, co poznawane. Ale zarazem problem
tego, co poznawane, to dla Nicolaia jedynie problem poznawczego ujęcia
czegoś, a nie przedmiotu samego w sobie.
Te przemiany w pojmowaniu problematyki filozoficznej w interesu
jący sposób wydają się wiązać ze szkolnym charakterem jego filozofii.
Określenie „filozofia szkolna” może budzić, o czym wspominaliśmy już,
różne sprzeciwy. Niemniej czytelnik tekstów Nicolaia nie może mieć żad
nych wątpliwości, że ma do czynienia z pomocami szkolnymi, a nie trak
tatami filozoficznymi. Nieco inaczej rzecz ma się w przypadku tekstów
Calova, których, choćby z racji ich rozmiarów, nie można uważać jedynie
za szkolne podręczniki, choć niewątpliwie miały i takie zastosowanie. Tak
‘rozumiany szkolny charakter pism tych autorów nie oznacza jednak w
żadnym wypadku, że nie ma w nich samodzielnych, nowych w stosunku
do poprzedników ustaleń. Przeczą temu wyraźnie różnice między pod
ręcznikami Keckermanna i Nicolaia, a nawet Makowskiego, albo pole
miki, w które obfitują zwłaszcza teksty Calova.
Przede wszystkim nie należy jednak zapominać, że dla Nicolaia filo
zofia to nie zespół wiadomości, których można nauczyć się z podręcznika,
ale mądrość, umiejętność wyprowadzania z pierwszych zasad wniosków,
które umożliwiają uprawianie wszystkich nauk szczegółowych. Niewątpli
wie szkoła jest najwłaściwszym miejscem nauczania mądrości, a z dru
giej strony, żaden program szkolny nie może się bez niej obejść. Właśnie
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tak pojęty związek z dydaktyką wydaje się prowadzić do wniosku, że
zagadnieniem pierwszoplanowym jest to, jak poznajemy. O ile jednak
wniosek taki byłby słuszny w stosunku do całej protestanckiej filozofii
szkolnej, na to pytanie odpowiedzieć tu nie możemy.

A d a m A d u s zk ie w ic z

KO N ZEFTIO N DER M E T A P H Y S IK IN DEN PHILOSOPHISCHEN
SCHRIFTEN VO N HEINRICH N IC O LA I
Zusammenfassung
Der Artikel stellt die in zwei Philasophiehamdbuahetrn — Cursus philasophiicus
und Metaphysica contracta — aus der Mitte des 17. Jahrhunderts enthaltemen Auffassungen der Metaphysik dar. Heinrich Nicolai, Phi 1osophieprofessoir arn dem Akademischen Gymnasdum iin Danzig, ist der Verfasser beider Werke. Sie beinhaltein
Anschauungen, die, w ie es sehednt, fiir die protestantisohe SchuIphilosophie der Zeit
typisch warem. Auffallend ist ihre Abhangigkeit von dein Werk en Abraham Calovs.
Dass an. ersiter Stelle Fragen der Erkennta.is und der ersteia Prinzipien der Erkenntnis ecortert werden, ist ais der charakteriistischste Zug der von Nicolai unterrichteten Philosophie anzusehen. Folgerichtig wird Metaphysik einer Idee des Wissenssystems untergeordnet, die bereits zu Anfang des Jahrhunderts einem anderen Danziger, Bartholomaus Keckermaim, vorschwebte. Die Metaphysik — auch schan Ontologie genannt — wird also von Nicolai ais eline Diszplin angesehen, dereń Gegenstaind die Prinziipi.ein der diskursiven Erkenntnis bildein.
Die philosophischen. Texte von Nicolai sliind in dem geschichtsphilosophischem
Schrifttum noch nicht eingehand beriicksichtigt worden. Sie weirde-n hier zum eirsten Mai bearbeitet und analysiert.

