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METAFIZYKA ARYSTOTELESA 
I FIZYKA PIERWSZYCH FILOZOFÓW 

(Uwagi o nazwie, pojęciu i przedmiocie metafizyki)

I

Nazwa dyscypliny filozoficznej, którą wyodrębnił Arystoteles, jest sztuczna 
i późna, a nade wszystko cudza. Powstała, jak się zdaje, a na pewno ustaliła się 
na gruncie łaciny. Starożytny język grecki nie znał takiego słowa: ani przymiot
nik (ieTacpucriKÓę, ani substantywizowany pluralis takiego przymiotnika (id) 
(iETatpucnKd, ani jego singularis (f)) nETCupucnKT] nie są notowane w słownikach 
starożytnej greki. Jedynie w katalogu pism Arystotelesa w tzw. Vita Menagiana 
lub Hesychiana, której najstarszy rękopis (Ambrosianus 490) datuje się na wiek 
IX, znajdujemy taki urzeczownikowiony przymiotnik, użyty dwukrotnie jako 
nazwa .Arystotelesowego dzieła! ji£TCtcpi)oiK(i i* i ji£TQcpucTiKd k*, współczesne 
słowniki greckie jednak ignorują ten fakt i tylko niektóre starsze kompendia 
literatury greckiej odnotowują go przy okazji omawiania losów Arystotelesowej 
spuścizny 1. W łacinie pierwotny byłby może pluralis neutri, metaphysica, -orum,

1 T ytu ł Vita M enagiana  biorę z: W . Christ, Geschichte der griechischen L ittrra tu r, unter 
M itw irkung von O. Stahlin  bearbeitet von W. Schrnid, M unchen 1912 (dalej cyt.: 
C hrist-Stahlin-Schm id), skąd przepisuję dw ie inform acje, tj. o  żyw otach  A rystotelesa, s. 718, przyp. 
1: „V ita M enagiana (m it dereń erstem Teil der A rtikel Suidas stim m t), die zuerst von G. M enage zu 
D iog . Laert. V  35 (1662) veróffentlicht ist (aus H esychios Illustr. stam m end [...])” , oraz o  in te
resującej nas tu form ule tytułu , s. 741, przyp. 4: „Im  Yerzeichnis des D io g . fehlen die M etaphysika  
ganz, vielleicht b loss in folge eines A usfalls; der Ind. M enag. hat ^ETtNpuaiicd k ’ (Z. 111) und 
(iEiaipuoiKa i ’ (Z. 154)” . W spom niany w pierwszej informacji krótki artykuł Suidasa (Sudae  
Lexicon, post Th. G aisfordum  rec. G . B em hardy, vol. I, H allis et Brunsvigae 1853, kol. 731, 
7— 732,11) nie m a oczyw iście katalogu  p ism , lecz ty lko  sam życiorys A rystotelesa. W  nowszej 
literaturze zam iast tytułu  Vi(a M enagiana  funkcjonuje tytuł Vita H esychiana  (albo pseu- 
do-H esychiana), trafniejszy, b o  wskazujący nie na osob ę w ydaw cy, lecz na późnoantyczne źródło,
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ale obok niego singularis feminini metaphysica, -ae, z domyślnym zawsze 
w takim wypadku rzeczownikiem, np. scientia, ma w pismach średniowiecznych 
scholastyków, jak się zdaje, przewagę. Nie dysponuję niestety żadną dokumen
tacją ani nawet danymi chronologicznymi: to, co mówię, opiera się na 
przypadkowych i przy lekturze nie notowanych obserwacjach użycia obu 
postaci nazwy — femininum singularis i neutrum pluralis — w późnośred
niowiecznych komentarzach scholastycznych do Arystotelesa. Wskutek braku 
uniwersalnego słownika łaciny średniowiecznej, zwłaszcza późnoscholastycznej, 
odpowiednia dokumentacja wymagałaby sporej pracy, którą trzeba by podjąć 
umyślnie i którą zresztą podjąć warto, jeśli nikt jej dotąd nie wykonał dla 
ustalenia właśnie dziejów nazwy „metafizyka” 2.

H esychiosa zM ile tu  (491 518), autora w yekscerpow anego właśnie przez Suidasa ’Ovo(jaToXóyoi; 
fj tuvuć, xfflv ćv n a iS eią  óvonaaxa>v. P om inęty przez Suidasa, a zawarty w odpow iednim  miejscu  
tego dzieła katalog pism  A rystotelesa  zosta ł pow tórnie scalony z jego  życiorysem  w  n ieautentycz
nym , tj. p seudo-H esych iosow ym , żyw ocie A rystotelesa, czyli w tym, co  dziś znane jest jako Vita  
M enagiana  lub Vita H esychiana, a czego najstarszy przekaz rękopiśm ienny A m brosianus 490
— pochodzi z w ieku IX , jak stwierdza ostatni w ydaw ca ow ego p seudo-H esych iosow ego żyw ota, 
Ingem ar D uring, w książce A rislo lle  in the Ancienl B iographical Tradilion, G óteb org  1957, s. 
8 0 —81. Z  edycji D uringa (s. 83-89) w ynika, że rów nież w tym najstarszym  rękopisie dw ukrotn ie  
użyto w katalogu pism  A rystotelesa  interesującego nas przym iotnika (w funkcji rzeczow nikow ej) 
^ETOupucTiKÓę. N ota bene: D uring p ozostaw ia  go  na s. 86 pod num erem  1 1 1 (=  Z. 111 u Chris- 
ta-StahJina-Schm ida) M etaipucnicd k ’, a n a  s. 87 pod numerem  154 ( =  Z .154  
u Christa Stahlina Schm ida) d o  zapisu rękopiśm iennego w prow adza (zaproponow aną już  
wcześniej przez V. R osego) koniekturę nadając mu brzm ienie Trję jietó  < x a >  (pucnicd i ’. O w o xfję 
na początku tytułu pozostaje jednak i w tym  brzm ieniu bez jakiegokolw iek w yraźnego odniesienia: 
nie w iadom o, jakiego rzeczow nika czy' urzeczow nikow ionego przym iotnika trzeba się tu dom yślać. 
D latego  warto przypom nieć —  zapew ne zignorow aną raczej niż przeoczoną przez D uringa  

koniekturę P. M oraux, Les lisles anciennes des ou w ages d 'A r istotę, Louvain 1951, s. 253. M oraux  
stwierdza tam  dziw aczność przekazu rękopiśm iennego („titre [...], dont 1’ enonce est bizarre et 
surprenani”) i dodaje: „ la correciion  de R osę, Tfję ( iłtu  tu  ipucriicd, 1’ am eliore, sans to u le fo is le 
rendre satisfaisant: on  ne voit guere a quel substantif se rapporte 1’ article fem inin, au genitif!” . 
P oniew aż nie m oże to  być przejęty ew entualnie z poprzedniego wiersza (153) rzeczownik tytułu Tcepi 
^riTopiKfję, M oraux proponuje sw oją koniekturę w łaśnie w tym  tytule: „nous rappelant que la 
m etaphysique ou ph ilosoph ie prem iere est rangee, par A ristote et ses com m entateurs, parm i les 
sciences theoretiąues, nous restituerons: Jiepi ftempriTiicfj; (sc. ŚTncmijiTię) rrię |i£ ia  xd (pucnicd i ’ ” . 
Jest raczej w ątpliw e, czy już w autentycznym  w ykazie H esychiosa tytu ł brzmiał w łaśnie |i£TacpuoiKd, 
p ozostaje w ięc pew ne jedynie to, że użyto tej form uły w IX  w ieku. W  now ożytnej grece istnieje 
oczyw iście przym iotnik  (jxia(puoiKÓę i p och od n e odeń rzeczowniki; odnotow uje je zarów no starszy 
słow nik D .W . D im itraku, jak i now szy (i obszerniejszy) I.Stam ataku, w żadnym  z nich jednak nie 
podaje się wieku zanotow anych  słów , trudno w ięc snuć dom ysły, czy do greki słow a te nie weszły  
dopiero  p o  X III wieku z łaciny.

2 Thesaurus linguae Latinae  notuje m etaphysica  jako błędną lekcję w dwu m iejscach tekstów  
Boecjusza; cytuję ten zapis w takiej grafii, w jakiej został tam um ieszczony: „[BO ET H . herm. pr. 1,
5 p. 74, 22 et herm. sec. 2,5 p. 102, 26 pro  m ethaphysicae corr. M eissner j ie ia  i a  <pomKd]” . 
W dostępnych  mi słow nikach łaciny średniow iecznej datuje się zarów no rzeczownik m etaphysica, 
jak i przym iotnik m etaphysicus (i m etaphysicalis) dop iero na drugą połow ę XIII wieku ( tak J. H. 
Baxter, Ch. Johnson, Ph. A braham , M edieva l Latin  W ord L ist fro m  British and Irish Sources,
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U podstaw odprzymiotnikowej nazwy łacińskiej i również odprzymiot- 
nikowego późnogreckiego hapax legomenon z owej Vita Menagiana Arys
totelesa stoi formuła przypadkowa i nic właściwie nie mówiąca o treści 
pojęcia, do którego nazwania bywała potem używana, a raczej nawet 
zdradzająca po prostu trudność nazwania tej treści. Rzecz — znana zresztą 
szeroko — miała się tak: około roku 50 przed Chr., po wychynięciu na 
światło dzienne w Skepsis w Troadzie (i przewiezieniu potem przez Sullę do 
Rzymu) spuścizny Arystotelesa i jego szkoły, a może też i po pierwszym 
wydaniu tej spuścizny przez gramatyka Tyranniona, wydanie jej podjął 
perypatetyk Andronikos z Rodos i z jego to pomysłu zrodziła się określająca 
grupę pism (raczej wielu pism niż, jak my je dziś traktujemy, jednego) 
formuła xd neia t a  cpucriKa, „(pisma) następujące po (pismach) fizycznych” 3. 
Zestawiona z wyraźniejszą, bardziej jednoznaczną denominacją treści innych 
pism (czy też grup pism) Arystotelesowych, świadczy ona właśnie o trudności 
znalezienia nazwy dla treści tego, co dziś nazywamy Metafizyką Arystotelesa,
0 trudności bibliograficznego, katalogowego określenia jej przedmiotu. 
Wobec tej trudności Andronikos poprzestał na nazwie, która tylko umiejs- 
cowiała owych czternaście pism w jego edycji i, być może, zalecała też pewien 
porządek w lekturze całości corpus Aristotelicum. Mimo swoich niedostatków, 
tak pomyślane określenie Andronikosa zostało szybko zaakceptowane
1 nawet zleksykalizowało się w fachowym żargonie komentatorów pism 
Arystotelesa. Już w jakieś dwadzieścia lat po wydaniu Andronikowym 
Mikołaj z Damaszku, historyk, ale też autor streszczenia doktryny Arys
totelesa, powtórzył je w zamieszczonym w owym streszczeniu katalogu jego 
pism 4.

Wyraziwszy przypuszczenie, że przymiotnik (iEiacpuaiKÓę w Vita Menagia
na ma tak samo jak pierwotna formuła Andronikosa sens jedynie bibliograficz
ny, katalogowy, czyli że jest, mówiąc inaczej, tylko uproszczeniem nieco 
skomplikowanej formuły pierwotnej (że więc — gdyby się chciało obie formuły 
przełożyć — zastąpione w niej zostały „(pisma) następujące po (pismach) 
fizycznych” przez „(pisma) po-fizyczne”), trzeba teraz dodać, że język grecki 
dysponuje bardzo licznymi złożeniami słów innych niż przymiotnik cpomKÓę 
z przyimkiem ^eia. Ten przyimek ma dwa podstawowe znaczenia: z przypad
kiem drugim lub trzecim znaczy „wśród” albo „z” (tj. „razem z ”), z przypad

O xford 1934; J. F. N ierm eyer, M ediae L atin ita tis  lexicon minus, Leiden 1976; A. Blaise, Lexicon  
L atin iia tis m edii aevi, T um hoK i 1975; Słow nik  łaciny średniow iecznej w Polsce, pod  red. M . Plezd 
(gdzie od n otow an o cytow aną wyżej n o tk ę z Thesaurus linguae L alinae  jako  leclio dubia, a nadto  
obecność m etaphysica  w Totius L a tin ita tis  lexicon  Forcelliniego).

3 Zob. A rystoteles, M e ta fizyk a , przełożył, w stępem , kom entarzem  i skorow idzem  opatrzył 
K .L eśniak, W arszawa 1983, W stęp, s. X II.

1 Ibid., s. X III. Z ob. też C hrist-Stahlin-Schm id, § 476; M . Plezia, D e A ndronici R hodii studiis 
A risto telic is, K raków  1946 (A rchiw um  F ilo log iczne, 20), s. 56 57.
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kiem czwartym zaś — „po” lub „za” (tj. „za kimś, czymś”). Jeżeli obok takich 
złożeń, jak n£TaOsiv „biec za kimś” lub „za czymś”, weźmiemy pod uwagę takie 
jak n£iaPaiveiv „przechodzić” , |j£TapdA^,£iv „przerzucać” , ^eiacpepeiy „prze
nosić” , to już na tych niewielu dość przypadkowych przykładach widać, że 
obszar znaczeniowy interesującej nas formuły Andronikowej dałby się może 
nieco poszerzyć. Wymienione tu czasowniki złożone, np. ^fi-cacpepew, mogłyby 
sugerować użycie (ieid w sensie jakby pośrednim pomiędzy „za” lub „po” 
a takim, jaki zawiera się w polskim przedrostku prze i łacińskim trans, a także 
w greckim ÓKŚp. Być może, że to ta pośredniość, ta ambiwalentność sensu 
widoczna w owych złożeniach greckich tłumaczy — dokonane dopiero w języ
kach nowożytnych — nałożenie się na pierwotne znaczenie \xeia w formule Ta 
[ietu id  cpuOTicd takich konotacji, jakie występują, w terminologii współczes
nego języka nauki, w słowach typu metafilozoficzny, metajęzykowy, metanauko- 
wy. Jakież to konotacje? Tak jak metajęzyk wychodzi poza język potoczny, 
a nawet, poza wszelki w ogóle język, aby mówić o nim, a metafilozofia poza 
filozofię, aby określić, czym jest filozofia sama, tak i metafizyka, na mocy 
luźnych skojarzeń, mogłaby sugerować, że treść powstałego ostatecznie, drogą 
ukazanej tu ewolucji, powszechnego postantycznego łacińskiego i jednorazowe
go postantycznego greckiego uproszczenia Andronikowej formuły jest jakąś 
antycypacją tamtych nowoczesnych tworów językowych. Wedle tej sugestii 
metafizyka mogłaby znaczyć właśnie refleksję nad fizyką, refleksję podej
mowaną jakby z zewnątrz fizyki, poza jej obrębem i zarazem z innego, niejako 
wyższego od niej samej poziomu. Zgodnie z taką konotacją, hetó otrzymywało
by w tym ostatnim wypadku takie samo znaczenie, jakie ma Ć7tep, „ponad” .

Jak widzieliśmy, nic takiego nie zawierało się ani w samej pierwotnej 
formule, ani w zamiarze nazewniczym jej twórcy. A jednak nie można problemu 
owych dodatkowych konotacji po prostu zignorować. Zbędny dla wyjaśnienia 
genezy nazwy, pojawia się zasadnie, gdy pytamy o treść jej desygnatu. Nie da się 
mianowicie metafizyki Arystotelesa, czyli treści „pism następujących po pis
mach fizycznych” , oderwać od zagadnienia jego fizyki, która z kolei wymaga 
wyjaśnień i jako nazwa, i jako pojęcie. O ile fizyka  jest nazwą funkcjonującą 
samodzielnie, metafizyka — jeśli sięgnąć do jej genezy — była nazwą relacjonal- 
ną: miała zaznaczyć odrębność swego desygnatu od desygnatu fizyki. Trzeba to 
stale mieć tutaj na uwadze.

Tymczasem zatrzymajmy się jeszcze przy Arystotelesowych synonimach 
metafizyki. Albowiem to, co otrzymaliśmy od Andronika jako termin ka
talogowy, m a przecież swoje odpowiedniki w metafilozoficznej terminologii 
samego Arystotelesa, i to właśnie w metatekstowych partiach zbioru zwanego 
M etafizyką.

Arystoteles stosuje tam trzy, a nawet cztery nazwy dla tego, co stanowi 
istotną treść owego zbioru i co go wyodrębnia z reszty corpus Aristotelicum. Jest 
to, po pierwsze, teologika, 9EoXoytKf), jak wiele podobnych terminów filozofii-
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cznych i naukowych starożytnej greki będąca uproszczeniem pierwotnej dwu- 
wyrazowej formuły 9eoA,oytKf) Ź7UC7T7}nr|, „wiedza teologiczna” . Jest to, po 
drugie, filozofia pierwsza, 7ipcbxr| cptAocrocpia, czasem symplifikowana, czasem 
stosowana w swej całkowitej, dwuczłonowej postaci. Przy okazji warto może 
przypomnieć, że grecki liczebnik TipcÓToę to formacja słowotwórcza analogiczna 
do stopnia najwyższego przymiotników (podobnie zresztą jak polski pierwszy 
i np. niemiecki (der) erste) i że przeto jego znaczenie nie wyczerpuje się 
w zasygnalizowaniu kolejności, lecz posiada on konotację stopniującą i wartoś
ciującą — nie tylko, rzecz jasna, w Arystotelesowej formule, ale też w ogromnej 
ilości użyć, zarówno w języku potocznym, jak technicznym 5. Po trzecie, jako 
nazwa metafizyki funkcjonuje u Arystotelesa, użyta w znaczeniu, które żargon 
filologów nazywa pregnantycznym, sama nauka czy też wiedza naukowa, 
Ć7uc7Tf]|ir|. Po czwarte wreszcie, nazwą tą jest — w pewnych ujednoznacz- 
niających ją kontekstach — po prostu filozofia, tpiAocrocpia6. Wyliczając te 
nazwy chcę przypomnieć rzecz, którą łatwo zaobserwować czytając Arys
totelesowe teksty, ale o której nie zawsze się pamięta. Idzie o to, że Arystoteles 
stworzył sobie bardzo obfity zasób precyzyjnych pojęć, ale za pojęciami tymi nie 
zawsze nadążała dość szczęśliwa i adekwatna inwencja nazewnicza. W zakresie 
metafizyki dotyczy to jednak bardziej nazw materialnych przedmiotów jej 
dociekań, takich jak nazwa pojęcia istoty, owo słynne t ó  ii  i*|v etvai, czy nazwy 
pojęć konieczności i przygodności, xa fj.f) ćv5exó)j£va &AA.coę £%£iv, xa 
ćv5£xó(i£va &A,A,coę e^ew 7, a wreszcie przemienności lub paralelności użyć słów 
takich, jak t ó  óv i oucna, ap^ij i a£xia ( t ó  amoy'), xó óv, oucńa i (pumę, niż 
nazwy samej wyodrębnionej przez Arystotelesa dyscypliny filozoficznej. Wi
dziane w pewnej optyce, nazwami jednoznacznymi i adekwatnymi są nie tylko 
teologika i pierwsza filozofia, ale również filozofia i nauka, (pi/.ocrotpia 
i Ć7UcsTf]nr|, nad czym jednak nie będę się tu zatrzymywać8.

5 Jak to m ianow icie objaśniają krótko i prosto H. G . Liddel i R. Scott, A Greek-English  
Lexicon, s.v. rcpótepoę i rcpaHoę, są to  „C om parative and Superlative from  rcpó, opposed to  
CicrtEpoę, OcrcaToę” . Z ob . też R . K uhner, Ausfuhrliche G ram m atik der griechischen Sprache, in neuer 
Bearbeitung besorgt von F .B lass, H annover 1890, s.576 (§ 157, 8) i 625 (§ 181, 3).

6 A  oto kilka odsyłaczy d o  tekstów  A rystotelesa, gdzie występują w spom niane tu nazwy  
m etafizyki: fteoAoyiKri poza analizow anym  niżej M etaph. 1025 b 25 i 1026 a 10 i 19 także 
tam że 1064 a 33 i nast.; Ttponri (piXooocpia prócz analizow anego niżej 1026 a 16 Phys. 191 a 36; 
194 b 14; D e caelo  277 b 10; śjnarrinT] (zaw sze jednak z kontekstow ym i dookreśleniam i) 
M eta p h .\0 0 3  a 21 (tekst analizow any niżej); (pi^oaocpia M etaph. 1061 b 5.

7 Z ob. J. D om ański P rzygodn ość , zm ienność, wolność. Glosa do E tyk i n ikom achejskiej A rys
totelesa, „Przegląd T om istyczny” II 1986, s. 6 10.

8 Z ob. A .-M . M alingrey, Philosophia. E tude d ‘ un groupe de m ots dans la Utterature grecque, des 
P resocratiques au IV e siecle apres J. C ., Paris 1961, s. 56 62, a zwłaszcza s. 61, gdzie stwierdzenie, 
że w przeciw ieństw ie d o  P latona, u którego aktyw ność filozofa  skierow ana jest zarów no ku 
kontem placji, jak ku działaniu „A ristote reserve le terme [m ianow icie cpiXóao<poi;] a u n e  vie toute  
entiere adonnee a la reflexion desinteressee et a la speculation pure” .
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II

Pojęcie metafizyki wyprecyzowało się u Arystotelesa w wyniku porząd
kowania i krytyki dorobku filozofii dawniejszej i współczesnej oraz w wyniku 
skrupulatnej klasyfikacji metafilozoficznej. Taką klasyfikację prowadzili rów
nież inni uczniowie Platona. Istnieje tradycja, że Ksenokrates pierwszy podzielił 
filozofię — jako system wiedzy i zespół doświadczeń wszystkich dotych
czasowych filozofów — na trzy działy, które nazwał fizyką, etyką i logiką 
(ipumKÓv, f|9ucóv, ^oyiKÓY, sc. nepoę (pil,0<T0<piaę)9. Arystoteles z pewnością 
znał ten podział i zasadniczo go akceptował, ale uznając go pewnie za zbyt 
prosty operował raczej innym, którego cechą jest przede wszystkim większa 
szczegółowość. W każdym z tych trzech działów, które w pewien szczególny 
sposób w swoim podziale nauk i tym samym filozofii zachował, wyróżnił jeszcze 
działy dodatkowe. Tak było z logiką, którą ostatecznie z zakresu filozofii 
wyłączył, ale w której wyróżnił kilka jakby odrębnych subdyscyplin. Tak też 
było z dwiema pozostałymi dyscyplinami filozoficznymi, całkowicie wyczer
pującymi u Arystotelesa zakres filozofii i przemianowanymi przezeń na filozofię 
teoretyczną (9eo)pr|TiK:f) qnXocro(pia) i filozofię praktyczną (TipaKtiKij 
(pi^ocrocpia): każda z nich objęła trzy lub nawet więcej odrębnych subdyscyplin, 
a każdej z tych subdyscyplin wyznaczony został własny obszar dociekań, czyli 
własny jej przedmiot. Nie warto zapewne omawiać tu szczegółowo wszystkich 
tych podziałów, sygnalizowanych przez Arystotelesa w różnych tekstach 
i zresztą dalekich od całkowitej eksplikatywności, którą wypracowali dopiero 
komentatorzy, najpierw starożytni greccy, a potem też — z wielką pasją i wielką 
inwencją — średniowieczni łacińscy l0. Zatrzymamy się krótko jedynie przy 
filozofii teoretycznej.

Wprowadzenie pojęcia metafizyki było przede wszystkim wynikiem porząd
kowania tej filozofii, w mniejszym stopniu wynikiem chęci wzbogacenia jej 
zakresu. Świadczą o tym szczegółowe, materialne treści konstytuujące to 
pojęcie. Stwierdzając konieczność wyodrębnienia metafizyki i opisując wy
odrębnioną subdyscyplinę Arystoteles odwołuje się ustawicznie do terminów 
i pojęć funkcjonujących w dawniejszej filozofii, i to nieomal od samych jej 
początków. W Arystotelesowym dyskursie metafizycznym obecny jest nie tylko

9 Sext. Em pir. Adv. m ath. 7 ( =  Adv. log. 1), 16: [...] o( ei7tóvTEę rrję (pi^oaocpiaę t ó  (iev t i  etvai 
cpuaiKÓv, tó  5e i^Sucóy, tó  5e XoytKÓv [...] |Sr|TÓTaTa Se o i Ttspi tó v  HevoKpdiTiv Kai o{ &nó tou  
TtepiTiaTOt), £ t i 5e of &tió rrję crcoaę e x o v tk i t^ o S e  StaipśaECoę.

10 D obrym  przykładem  tej pasji i tej inwencji jest —  wśród istnego m are magnum  analogicznych  
tekstów  scholastycznych daw niejszych i sławniejszych —  napisany ok. roku 1490 prolog k om en
tarza d o  F izyk i A rystotelesa krakow skiego profesora Jakuba z G ostynina, wyd. R. Palacz, w: „ 
M ateriały d o  H istorii F ilozofii Średniowiecznej w Polsce” 2/13 1971, s. 88- 103 (przek ład  w : 100 
lat m yśli polskiej. Filozofia i m yś l społeczna X III  —  X V  wieku, opracow ał J. D om ańsk i, W arszawa  
1978, s. 444 461).
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Platoński i Parmenidejski byt (tó óv), ale też przed-Parmenidejska zasada 
(apxil) i natura (cpucnę), jedno (tó £v) i wielość ( id  noXXa, tó  Ti^fjSoę), a także 
pewna ilość innych jeszcze nazw i pojęć dawnej proweniencji. Dzięki obecności 
tych dawnych słów i funkcji, jaką pełnią w wywodach Arystotelesa, odnosi się 
wrażenie, że metafizyka jest formalnie nową, bo wyodrębnioną i nazwaną, 
rzeczowo jednak dawną dyscypliną filozoficzną, uprawianą nieprzerwanie 
poczynając od Talesa.

Spróbujmy faktyczne innowacje Arystotelesa prześledzić w dwu jego 
tekstach metafilozoficznych ukierunkowanych właśnie na klasyfikację i dość 
wyraźnie ze sobą powiązanych. Będą to dwa pierwsze rozdziały księgi Gamma 
(1003 b 21 — 1005 a 18) oraz pierwszy rozdział księgi Epsilon (1025 
a 3 — 1026 a 31).

Oba te teksty mają na celu zdefiniowanie metafizyki przede wszystkim przez 
wyodrębnienie jej przedmiotu. W księdze Gamma (1003 a 21) Arystoteles 
stwierdza istnienie metafizyki jako nauki, która „bada byt jako byt” (albo może 
po prostu „byt jako będący”, i taki bowiem sens zdaje się dopuszczać struktura 
gramatyczna użytego zwrotu: Oecopet to óv § óv) Nie jest to żadna z nauk 
poszczególnych, bo one zajmują się każda tylko jakimś wycinkiem bytu (jako 
przykład Arystoteles wymienia tu „nauki matematyczne”), podczas gdy przed
miotem metafizyki jest „byt w ogólności” (1003 a 23-25: oóSe^ia [...] Ź7tiaKOTi£i 
Ka9ó?a)u 7i£pi óvToę, aX.X,d pipoę aóiou ti d7ioT£nvónevai 7iepi touto 
Secopoucn).

Lecz „byt jako byt” to tylko jedna z zastosowanych formuł nazewniczych, 
prawda, że najcelniejsza, najbardziej też, rzec można, Arystotelesowa12. Użycie 
jej jednak przywołuje od razu inne formuły: „Ponieważ szukamy zasad 
i najwyższych przyczyn, przeto jest oczywiste, że muszą one być zasadami jakiejś

11 D op u szcza  go  nie d latego, izby m e m ające rodzajnika drugie 6v trzeba było koniecznie  
rozum ieć jako im iesłów  (p o d cza s gdy dodanie rodzajnika uczyniło z pierw szego rzeczow nik, tak jak 
zawsze czyni w  grece rzeczow nik zarów no z im iesłow u czy przym iotnika lub liczebnika porząd
kow ego , jak z każdej innej części m ow y lub naw et z każdego wyrażenia syntaktycznego, z każdej 
frazy i zdania; zob. przykłady w: W . Pape, Griechisch-deutsches H andwórterbuch, Braunschw eig  
1888, s. v. ó, f|, tó , 3d (kol. 287- 288)), lecz ze względu na w prow adzone przez A rystotelesa ( i tutaj 
niżej analizow ane) pytanie o  istnienie konkretnego (określonego) bytu (ei Jam ) jako pytanie sw oiste  
m etafizyki, n ieobecne w innych naukach. Zdaje się jednak, że struktura także gram atyczna  
i syntaktyczna tó  ov f| óv , nie anulując poprzedniego wyjaśnienia, najtrafniej da się zinter
pretow ać w tedy, gdy rodzajnik przy pierwszym  potraktujem y jako  elem ent ukonkretniający, a brak 
rodzajnika przy drugim , konsekw entnie, jako sygnalizujący ogólność: m etafizyka rozpatruje każdy  
konkretny byt jako  byt w  ogóle  (byt p o  prostu). Z ob. !. D uring, A risto teles. D arstellung und 
Interprelalion seines D enkens, H eidelberg 1966, s. 587 ( o księdze G am ma): „D er Zweck der Schrift 
ist aufzuzeigen, dass es ein Sv §  óv  gibt, das jedem  óv t i  zukom m t” .

12 Lecz nie jedyna, bo rów now ażnym i form ułam i są óv djiXć5ę i óv KaSó^ou. Zob. H . Bonitz, 
Index A risto telicus, ed. ąu in ta , quam  curavit O. G igon, Berolini 1961, s.v. etvat, 220 b 55— 61. Z ob. 
też F . E. Peters, G reek Philosophica! Terrns. A hislorical Lexicon, N ew  Y ork, L ondon  1967, 
s .141— 142.
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natury określonymi wedle niej samej ” (1003 a 26-28: sbcei 5e xaę dp%aę Kai xaę 
dKpotdiaę a tiiaę  i^r|iou(i£V, 8fjXov óę (puaecbę xtvoę aóiaę avayKatov etvai 
KaS’ aóxf)v). Cóż jest ową „naturą”? Jak da się ona najadekwatniej określić? 
Pierwszą propozycją jest powrót do kategorii bytu. Jest to wprawdzie słowo 
wieloznaczne, orzekane o różnych podmiotach, ale zarazem „odnosi się zawsze 
do czegoś jednego, czyli do jednej jakiejś natury” (1003 a 33-34: xó 5e óv Aiyaiai 
|ićv 7io^Xaxćbę, dA.A.a itpóę £v icai |^iav xtva (pucnv; przyjmuję tu eksplikatywny 
sens Kai, rzadki w grece klasycznej, może jednak mniej rzadki, niż notują 
słowniki13). Również następny odcinek dyskursu, stwierdzający konstytuowa
nie się jedności i tożsamości każdej nauki poszczególnej dzięki jedności 
przedmiotu, którego ona dotyczy, odwołuje się do pojęcia „bytów jako bytów” , 
które ma za swój przedmiot właśnie nowa nauka, nowo wyróżniona dyscyplina 
filozoficzna (1003 b 15-16: xa óvxa ^tdę [sc. Ć7ucrxf)|ir|ę;] Secopriaai fl óvxa). Po 
konkluzji jednak czy też podsumowaniu stwierdzającym, że „wiedza naukowa 
zajmuje się przede wszystkim tym, co pierwsze i od czego zawisło oraz z czego 
bierze swe nazwy wszystko inne” (1003 b 16-17), zamiast bytu (xó óv) pojawia 
się oóm a, bardziej może Platoński niż Arystotelesowy synonim xó óv. W teks
tach Arystotelesa oucria tłumaczy się najczęściej, zgodnie z propozycją Boecju- 
sza, przez substancję, we własnych zaś terminologicznych eksplikacjach Arysto
telesa przybiera ona, zwłaszcza jako „substancja pierwsza” , pewne konotacje 
szczegółowości, jednostkowości, określoności M. Jeśli przedmiotem nauki wyró
żnionej w otwierającym księgę Gamma dyskursie jest substancja — kontynuuje 
Arystoteles — to filozof musi ogarnąć zasady i przyczyny substancyj (1003 b 18: 
xcóv oómcov [...] xaę dp%aę Kai aixiaę £xew). Dalszy ciąg dyskursu charaktery
zuje się z jednej strony przemiennością użyć bytu i substancji oraz ich 
kojarzeniem z naturą, z drugiej obfitością bliższych określeń przywołanych 
przedtem dp^ai i aixiai. I tak, w tekście, który Jager w swym oksfordzkim 
wydaniu uznał za uzupełnienie wprowadzone w pozmejszcj redakcji, ale
o którym nie można jednak powiedzieć, iżby, jak różne inne zaznaczone w tym 
znakomitym wydaniu fragmenty, był wcieloną do tekstu wyjaśniającą glosą, 
staje problem relacji między bytem i jednością (1003 b 22-23: Jeśli istotnie 
byt i jedno są tym samym i/czyli jedną naturą” , e£ 5f| ió óv Kai xó Ev xauxóv 
Kai nia (pumę; znów, jak sądzę, Kat jest tu eksplikatywne), a dalej też pro
blem relacji między rozmaitymi ich przypadłościami i właściwościami.

13 W yraźne w yodrębnienie takiego znaczenia widzę jedynie (dla greki N o w eg o  Testam entu) w: 
W . Bauer, W drlerhuch zum Neuen Testam ent, Berlin 1971. s. v. Kai 1 3 (kol. 776).

14 Zob. rozróżnienia w dwu podstaw ow ych  tekstach A rystotelesa o substancji: C al. 2 a 11 14 
b 19 i M etaph. 1069 a 18 nn. Z ob. też F. E. Peters, G reek Philosophical Terms, s. 150 (nr 2 i 3) oraz A . 
K rokiew icz, A rysto te les , P irron, P lotyn , W arszaw a 1974, s. 26— 31. Zob. pon ad to  bogaty  wybór 
i św ietny uktad odnośnych  tekstów  A rystotelesa w: G reek Philosophy. /: collection o f  tex ts  with notes 
and explanations, by C. J. d e  V ogel, vol. II: A risto tle , the E arly  P eripatetic  School and the Early  
A cadem y, Leiden 1953, s. 40  42  oraz 114 -124 .
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Następnie przychodzi problem przeciwieństw, z których „wedle prawie 
powszechnej zgody składają się byty i substancja” (1004 b 29-30: xa 5’ óvxa 
Kai xr]v oócńav ó^o^oyoumv źvavxicov ctxe5óv navx£q mryKEtciSat), 
i stwierdzenie redukowalności wszystkich przeciwieństw do bytu i nie-bytu oraz 
do jedności i nie-jedności (1004 b 27-28: 7idvxa [sc. xa ćvavxia] dvayexat etę 
xó óv Kai xó (ar) óv, Kai e£ę £v Kai xó |if) £v; warto tu przy okazji pamiętać
o owej subtelnej i trudnej do dokumentowania konkretnymi tekstami różnicy 
znaczenia dwu przeczeń greckich — „absolutnego” oó(k) i „relatywnego” 
|ir)l5). Nazwy tych przeciwieństw — a są to parzyste i nieparzyste, ciepłe i zimne, 
ograniczone i nieograniczone, miłość i waśń, sprowadzalne ostatecznie do 
jedności i wielości jako do swych zasad (1005 a 4-5: ap^ai yap xd)v ćvavxia>v 
xó £v Kai xó 7iA.rj9oę) — tworzą bogaty zestaw odsyłaczy do przedsokratejskiej 
filozofii przyrody, do owych dociekań Tiepi cpócreoię, inspirujących Arys
totelesowe pojęcie cpócrię i samą nazwę fizyki, cpurnKT] cptAocrocpia (źjuar)nr), 
Seoopia). Inną kwestią jest rozmaitość, nieostrość czy wręcz polisemia 
poszczególnych terminów, a w związku z tym niejasność relacji między nimi, 
na którą już tu zwracałem uwagę.

W pierwszym rozdziale księgi Epsilon powtarza się ten sam co w księdze 
Gamma porządkujący i zarazem innowacyjny zabieg: idzie przede wszystkim
o wyodrębnienie i nazwanie przedmiotu pierwszej filozofii. Arystoteles prze
prowadza to odwołując się do tych samych dawnych pojęć i tych samych 
dawnych kategorii, którymi posłużył się w księdze G am m a16. Są nimi, jak tam, 
„zasady i przyczyny bytów” (a{ dp%ai Kai xa atxta xcov óvxcov) i jednocześnie 
też ta sama co tam, tak znamienna dla języka Arystotelesowego nazwa bytu jako 
bytu. Ta ostatnia zawiera się tu istotnie w formule, która wygląda jak 
nawiązanie do już dokonanego w księdze Gamma ustalenia, jak jego przypo
mnienie: szuka się tu, powiada Arystoteles, zasad i przyczyn bytów, a oczywiste 
jest, że jako bytów (1025 b 3^ł: 5f|Xov 5e óxt óvxa). Podobnie wreszcie jak 
tamten tekst (tyle tylko, że nieco obszerniej i dobitniej), i ten również 
przypomina, że przedmiotem pierwszej filozofii są właściwe jej zasady i przy
czyny, tak jak przedmiotem innych nauk — zasady i przyczyny im właściwe.

Zarazem jednak wzmocniony tu został, żeby tak powiedzieć, akcent metafi- 
lozoficzny i metanaukowy. Stało się to dzięki częściowo wyodrębnionemu, 
częściowo wplecionemu w inne treści dyskursowi o podziale filozofii. Dyskurs 
ten zaczyna się już od 1025 b 18, od 1026 a 10 zaś jakby się autonomizuje, staje

ls Z ob. np. A. K rokiew icz, Z a rys f ilo zo fii greck ie j (o d  Taiesa do P la ton a), W arszawa 1971, s. 
308 311 i s. 213, przyp. 2.

16 O zw iązku p ierw szego rozdziału księgi Epsilon z księgą G am m a pisze I. D uring, A risto te les , 
s. 588: „D a s erste K apitel ist gew isserm assen ein K om m entar zu G am m a. D ie E inleitungsw orte od 
d p xai Kai xa a m a  ęr|T£iTai t<&v 6vt(dv, 5fjAov 5e ó-n 6vxa beziehen sich a u f 1003 a 31 5 ió Kai 

toO óvxoę 6v id ę  Ttponaę a in a ę  Xtitcteov. D ies ist aber gar nicht das Them a des K apitels. 
D ie Frage, die gestellt wird, ist: W as ist der G egenstand der itpmTTi <ptXocro<pia?
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się od dociekań dotyczących przedmiotu metafizyki jakby niezależny. Dzięki 
swej obfitości i swej autonomiczności uprzytamnia on — wyraźniej niż 
wszystko, co zostało przeprowadzone na początku księgi Gamma — że nie 
tylko dla Andronika, który porządkował Arystotelesową spuściznę w dwa i pół 
wieku po śmierci jej autora, ale również dla samego Arystotelesa filozofia 
pierwsza była pojęciem relacjonalnym i że punkt odniesienia tworzyła dla niej 
przede wszystkim fizyka, <pumicr| (piAocrocpla. To właśnie odniesieniem się do 
fizyki został otwarty (1025 b 18-19) ów metafilozoficzny zabieg porządkujący, 
podjęty dla wykazania, że konieczne jest wyodrębnienie i nazwanie najważniej
szej z dyscyplin filozoficznych. Do fizyki też odwołuje się jego zakończenie, 
rodzaj konkluzji.

Poprzedzają go stwierdzenia najwyższej doniosłości: żadna z nauk filozofi
cznych oprócz tej poszukiwanej nie jest zdolna dociec — jak to dziś chętnie 
nazywamy korzystając z terminów i pojęć wyprecyzowanych znacznie później, 
ale przecie w kręgu oddziaływania filozofii Arystotelesa i na podstawie jego 
pojęciowych i (przy całej ich nieostrości) również terminologicznych dystynkcji
— ani „istoty” bytu, ani tego nawet, czy (że) on w ogóle „istnieje” . Arystoteles 
wyraża się inaczej, oferując nam zwyczajną obfitość swojej terminologii 
i zarazem jej polisemię (1025 b 5-18: „Wszelka w ogóle nauka (wiedza naukowa) 
dyskursywna i mająca w dyskursywności jakiś udział dotyczy przyczyn i zasad 
albo bardziej precyzyjnych, albo bardziej pospolitych, wszystkie jednak, ograni
czone do jakiegoś konkretnego bytu i do określonego rodzaju, nim się zajmują, 
ale nie bytem po prostu, czyli jako bytem; nie licząc się też z jego istotą, lecz 
— jedne za pomocą postrzeżenia zmysłowego uczyniwszy istotnym to, co jawne, 
inne zaś wziąwszy za istotę hipotezę — tym sposobem dowodzą cech przy
sługujących same przez się rodzajowi, którym się zajmują, bądź w trybie 
bardziej rygorystycznym, bądź w luźniejszym. Dlatego jasne jest, że na mocy 
takiej indukcji nie ma dowodzenia istoty ani istnienia, lecz jakiś inny jest sposób 
ich wykazywania. Podobnie o tym, czy istnieje, czy też nie istnieje rodzaj, 
którym się zajmują, nie mówią niczego, albowiem jest rzeczą tego samego 
rozumowania uczynić jawnym to, czym ten rodzaj jest, i to, czy jest” n .

W tym właśnie miejscu dyskursu pojawia się „fizyka” — (pucnKr| £7ucn;r)nr|
— która również „dotyczy określonego rodzaju bytu” (1025 b 17: xuyxavei 
oticra TCEpi yevoę ti tou óvxoę). W nawiasowej uwadze Arystoteles od razu 
wyjaśnia, czym jest właściwy fizyce rodzaj bytu: jest to „substancja, w której

17 Czyli w yjaśnić jeg o  istotę i jego  istnienie, którym  to  term inom  pow yższego przekładu  
odpow iadają w  oryginale zaw sze te same, w  ostatnim  zdaniu oddane dosłow nie, zw roty ri ż o n  i et 
ecm . Podobnie p ostąp ił np. W . D . R oss, zob . The C om plele W orks o f  A r is to ile. The revised  O xford  
Translation, ed. by J. B am es, vol. II, Princeton 1984, s. 1619 ( przekład R ossa uległ tu tylko  
drobnym  retuszom  stylistycznym  w stosunku d o  dawniejszych w ydań), tłum acząc w  w. 10 t ó  t e  r i  

źcm  przez „substance” , a w w. 18 t ó  t e  ri ćcm  [...] Kai s i 6cm  przez „w hat it is and that it is” . Polski 
przekład K . L eśniaka ( jak w przyp. 3, s. 149) daje za każdym  razem isto tę  i istnienie.
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znajduje się zasada ruchu i w niej także — spoczynku” (1025 b 19-21: Tiepi yap 
TOiaurr|v ścmv oócnav ćv f] i5) dp%r| xfję Ktvf|crecoę Kai aTaaetoę £v a ik i])18. 
Wprowadzenie fizyki, a zaraz potem — jakby mimochodem i pomocniczo
— także matematyki (obecnej i w księdze Gamma jako korelat pierwszej 
filozofii), rozpoczyna właściwy zabieg porządkujący całą filozofię teoretyczną, 
który na wiele stuleci stać się miał podstawą systemu zarówno samej filozofii, 
jak też nauk.

Przeprowadzając ten zabieg porządkujący Arystoteles obrał drogę z pozoru 
zbyt skomplikowaną. Dowodził nie tylko niewystarczalności fizyki i matematy
ki, co było głównym i istotnym celem jego dyskursu, ale też, ubocznie, 
przynależność fizyki (i matematyki) do filozofii teoretycznej, co się wydawać 
może przedsięwzięciem zbędnym, co jednak trudno byłoby uznać po prostu za 
wynik jakiegoś niekontrolowanego odruchu myślowego. Sądzić raczej trzeba, 
że to stale nastawienie Arystotelesa na całościowy i zarazem wielostronny ogląd 
wszelkiego aktualego przedmiotu jego dyskursu, a jednocześnie potrzeba 
stałego rozróżniania i porządkowania podyktowały owo dość niezwykłe otwar
cie jednego z najbardziej doniosłych metafilozoficznych jego tekstów. Przynale
żność nauk do sfery Oecopta niewątpliwie je w Arystotelesowym systemie 
metafilozoficznym nobilituje, nie o dowodzenie jednak teoretycznego charak
teru fizyki idzie tu przede wszystkim, lecz o wykazanie, że wraz z matematyką 
nie obejmuje ona całego obszaru 9ecopr|TtKf| (pt^ocrotpia (1025 b 18-28): „A 
ponieważ i fizyka również zajmuje się określonym rodzajem bytu [...], jasne jest, 
że nie jest ona ani nauką praktyczną, ani pojetyczną (zasada wytworów bowiem 
znajduje się w wytwórcy i jest nią albo umysł, albo sztuka, albo zdolność, 
a zasada działań — w działającym i jest nią uprzedni wybór, tym samym 
bowiem jest przedmiot działania i przedmiot uprzedniego wyboru); toteż jeśli 
cała dziedzina dyskursywności jest albo praktyczna, albo pojetyczną, albo 
teoretyczna, to fizyka jest zapewne jakąś nauką teoretyczną (f| cpucrtKr) 
Secopr|ttKri xtę &v etr)), ale nauką zajmującą się takim bytem, który zdolny jest 
do poruszania się, i taką substancją, która przeważnie daje się ująć w definicji, 
nie jest jednak oddzielona. [...] Że zatem fizyka jest nauką teoretyczną, wynika 
z tego jasno; ale i matematyka jest nauką teoretyczną, niejasne jest jednak teraz, 
czy zajmuje się tym, co nieruchome i oddzielone, lecz że niektóre swoje 
przedmioty bada jako nieruchome i oddzielone, to jest jasne” 19.

18 T o  naw iasow e zdanie zosta ło  sform ułow ane tak, iż stojące na końcu źv oóirj m ożna by m oże  
odnosić nie d o  ouotuv , lecz d o  KiVT|0 £u)ę. C iekaw e rozw iązanie znalazł W . D . R oss (zob. The 
C om plete W orks o f  A risto tle , s. 1619): „ [...] natural science [...] confines itself to  one class o f  beings, 
i. e. to  the sort o f  substance w hich has the principle o f  its m ovem ent and rest present in itself” . Polski 
tłum acz (ja k  w przyp. 3, s. 149) ma: „ tego rodzaju substancji, która zawiera w  sobie zasadę ruchu 
i spoczynku” .

19 W. D . R oss (jak w przyp. 18) n ieco inaczej rozum ie tu funkcję optatyw u, tłum aczy bowiem: 
„natural science m usi be theoretical” .
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Poprzedzający te ostatnie zdania, a opuszczony w cytacie tekst 1025 b 28
— 1026 a 7 wyjaśnia bliżej, na czym polega naukowy charakter i walor fizyki 
jako nauki teoretycznej, a zarazem upewnia ojej zdolności do ujmowania istoty 
będących jej przedmiotem bytów oraz tworzenia ich definicji, bez czego 
„badanie byłoby robotą bezowocną” (1025 b 28-30: 5et 5e tó ri f)v elvou koi tóv 
A,óyov 7icoę źctti nr) ^av9óveiv, óbę &veu ye toutoo tó ęr|T£iv |ir)8ev ćcm 
7toi£iv)20. Nieco pogmatwany przykład „tego co wklęsłe ” i „wklęsłości” , który 
rzecz miał rozjaśnić przez jej ukonkretnienie, potwierdza w każdym razie tyle, że 
dla Arystotelesa przedmiotem fizyki był „określony rodzaj bytów” (1025 b 19: 
yśvoę ti tcov óvtcov) — nie zaś byty poszczególne, jednostkowość przedmiotu 
bowiem nie spełniałaby warunków koniecznych do zaistnienia wiedzy naukowej
— „rodzaj” związany z m aterią i (tym samym) z ruchem, czyli zmiennością. 
Z kolei tekst 1026 a 14-15, który trzeba będzie przytoczyć razem z otoczką, 
przyznaje bytom matematycznym nieruchomość, czyli niezmienność, za niepe
wne jednak uznaje ich oddzielenie od materii. Jako przedmiot metafizyki 
pozostaje więc to, co oddzielone od materii i nieruchome, i tak jej przedmiot 
określa krótkie zdanie 1026 a 15-16. Warto może zamknąć te rozważania
o Arystotelesowym relacjonalnym, jak je określiłem, pojęciu metafizyki przyto
czeniem całości tekstu 1026 a 10-33, aby go już potem nie referować, lecz 
zatrzymać się na paru ledwie dotąd zasygnalizowanych szczegółach:

„Jeśli istnieje coś wiecznego, nieruchomego i oddzielonego, to rzecz 
oczywista, iż poznanie tego jest zadaniem nauki teoretycznej, nie fizyki 
jednak [fizyka bowiem zajmuje się tym, co ruchome] ani matematyki, 
lecz nauki pierwszej od nich obu. Fizyka bowiem zajmuje się tym, co 
wprawdzie oddzielone, ale nie nieruchome, a przedmiotem matematyki 
po części jest to, co wprawdzie nieruchome, ale być może nie od
dzielone, lecz takie, jakby było w materii. Nauka pierwsza natomiast 
zajmuje się tym, co oddzielone i nieruchome. Otóż wszystkie przyczyny 
muszą być wieczne, te zaś przyczyny najbardziej, są one bowiem 
przyczynami tego, co jawne w boskim obszarze bytu. Trzy tedy będą 
zapewne filozofie teoretyczne: matematyka, fizyka, teologika; nie jest 
bowiem niejawne, że jeżeli gdzieś istnieje coś boskiego, istnieje w takiej 
właśnie naturze, a najbardziej czcigodna filozofia powinna się 
zajmować najbardziej czcigodnym rodzajem. Nauki teoretyczne zatem 
należy cenić wyżej od pozostałych, a tę wyżej od pozostałych teoretycz
nych. Mógłby może bowiem ktoś wątpić, czy filozofia pierwsza ma

20 M oże prościej A rystoteles tłum aczy to  a rów nież różnicę m iędzy fizyką i m etafizyką  
w P h y s.\9 4  b 9 15: jiEXpi 5e rcóctou t ó v  (pumKÓv 8st EiSśvoi t ó  El8oę Kai t ó  ri żem ; t| (SaTiep 

icrrpóę v e u p o v  rj x a ^ Kś a  Xa ^ Kó v , p £ x p i T0U- T ivóę y ć p  £vek o  £Kacrrov, Kai TtEpi TauTa fi £cm  
X 0) p i c r T d  |i£v  e IS ei, £ v  0 X i]  Se. frySpam oę y a p  fivS p om ov  y e w ą  Kai f|X io ę . i t m ę  5 ’e x e i t ó  x < b p ' o t ó v  

Kai r i ć t i ,  (piAoao<piaę Ttję jtpa>rr|ę S io p io a i  £ p y o v . Zob. też C. J. de V ogel w kom entarzu d o  tego  
miejsca (jak w przyp. 14, vol. II, s. 83, nr 491).
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zasięg uniwersalny, czy dotyczy tylko określonego rodzaju i jednej 
jakiejś natury (bo przecież nawet w naukach matematycznych nie ma 
jednakowego sposobu postępowania, lecz geometria i astronomia 
zajmują się każda określoną naturą, a inna jakaś nauka pospołu 
wszystkimi naturami). Otóż jeśli nie ma żadnej innej substancji oprócz 
substancyj zaistniałych dzięki naturze, to pierwszą nauką byłaby 
fizyka; jeśli jednak jest jakaś substancja nieruchoma, to ona jest 
wcześniejsza, a wcześniejsza jest także pierwsza filozofia, i to tak, że 
jest pierwsza w ogóle, i jej to zadaniem byłoby badać byt jako byt 
i czym on jest jako byt oraz czym są jego atrybuty” 21.

III

Przedmiot metafizyki najadekwatniej określony został przez Arystotelesa za 
pomocą formuły „byt jako byt” i nie warto zapewne wdawać się tutaj 
w roztrząsanie jej celności, a zarazem też pewnej polisemiczności, tak dobrze 
widocznej już choćby w pojawiającym się parokrotnie w cytowanych wyżej 
tekstach zestawianiu równoważników istnienia i istoty, owych pytań, „czy jest” 
i „czym jest” , ei ecm i xi ćcm, a zwłaszcza w stwierdzeniu rozmaitości sposobów 
orzekania o bycie (1028 a 10:tó  6v AiyeTai 7ioM,axaję). Choć Arystoteles zdaje 
się twierdzić, że spośród innych nauk filozoficznych wyróżniają metafizykę te 
przede wszystkim pytania, to jednak nawet pierwsze z nich łatwo daje się 
potraktować jako pytanie o możliwość dokonania ostatecznej abstrakcji czy 
raczej ostatecznej redukcji pytań do jednego pytania o wspólny mianownik całej 
rzeczywistości — i Arystoteles wielokrotnie mówi również o tym 22 — a nie jako 
zakwestionowanie istnienia czegokolwiek, trudno wyobrażalne w filozofii 
starożytnej (nawet słynna pierwsza teza Gorgiaszowego O nie-bycie, czyli
o naturze negowała najpewniej byt Parmenidejski, a nie byt w ogóle23). Zarazem 
jednak ostatnie zdanie pierwszego rozdziału księgi Epsilon postawiło —  nie
omal w trybie rozłączności — pytanie jawnie egzystencjalne, dotyczące właśnie 
kresu owej abstrakcji czy też redukqi: jeżeli istnieje tylko to, co powstało „z 
natury” , nie trzeba już wychodzić poza „fizykę” , ową z dawien dawna

21 U jęte w naw ias kw adratow y zdanie na początku cytatu (1025 b 12) trzeba traktow ać za 
w ydaniem  Jagera jako w prow adzoną d o  tekstu glosę m arginalną.

22 Z ob . np. w yliczenie pozostałych  w  wyniku takiej redukcji najw ażniejszych i zarazem  
najtrudniejszych pytań w M etaph. 995 b 31 996 a 17 w zestawieniu z 1003 b 16 19: TtavTax<Sę 5e 
Kupicoę to u  TtpcÓTOU ^ Ź7n<rrntir| Kai ŚĘ oó xa &XXa fjprriTai, Kai 8 i’ 6 X eyovia i. et o$v TOt}x’ źoTiv 
fl o i)o ia , iff)V oOcriajy fiv 5eo i id ę  d pxaę Kai xaę a i i ia ę  £xeiv (piXóao(pov. Znam ienna jest jednak  
przy tym w ielość i jakby n iejednorodność pytań w ow ym  pierwszym , obszerniejszym  tekście 
M etafizyk i.

23 Zob. A . K rokiew icz, Z a rys  f ilo zo f ii greckiej, s. 262 i przyp. 5.
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uprawianą przez filozofów źjncmmri <póaecoę; jeżeli jednak istnieje jeszcze 
coś ponadto, konieczna jest „filozofia pierwsza” . Relacjonalność Arystotele
sowego pojęcia metafizyki przemówiła w tym pytaniu w najbardziej wyost
rzonej, najbardziej radykalnej, już nie metafilozoficznej i tylko porządkują
cej, lecz doktrynalnej postaci.

Choć jest to rzecz oczywista, nie sposób powstrzymać się w tym miejscu 
od przypomnienia, że Arystotelesowe rozróżnienie tego, co „z natury” , 
i tego, co tryb „natury” przekracza, niewiele ma wspólnego z zakodowaną 
jakoś w myśleniu europejskim ostrą granicą dzielącą strefę „natury” od 
strefy „nadnatury” , tak jak ją ukonstytuowało chrześcijaństwo24. Przyjmując 
za wyróżnik substancji przekraczającej tryb natury niezmienność tej substan
cji, Arystoteles pozostawał nadal nie tylko bardzo blisko wypracowanego 
przez swoich poprzedników w filozofii pojęcia physis, ale też — pod pewnym 
względem — ciągle w jego obrębie. Nieruchomość bowiem, czyli niezmien
ność, a także implikowana przez nią jedność, były w pojęcie natury 
wintegrowane od początku greckich dociekań filozoficznych, a nawet na 
długo jeszcze przed ich początkiem. Tkwiły one w samej pierwotnej nazwie 
„natury” i w wyobrażeniu jej pierwotnego desygnatu. Pierwsi filozofowie 
budowali to pojęcie w ścisłym związku z pytaniem o treść innego pojęcia, 
również stale towarzyszącego metafilozoficznej refleksji Arystotelesa, o treść 
pojęcia zasady, czyli „początku” , dpxf), zawierającej w sobie konotację, 
którą w pełni wyraża jeszcze inne ciągle obecne w interesujących nas 
tekstach Arystotelesa pojęcie sprawstwa, czyli przyczyny, aM a. Spróbujmy
— pominąwszy zbyt skomplikowaną jak na potrzeby niniejszego roztrząsania 
przyczynę — odnaleźć najpierw interesujący nas zalążek niezmienności 
w dpxf).

Analiza słownikowych znaczeń tego wyrazu i odpowiadającego mu czaso
wnika dp%Eiv i 6pxeaSai pozwala stwierdzić dwa dopełniające się wzajemnie 
jego znaczenia podstawowe. Jedno z nich wyraża relacje czasowe, drugie
— związane z relacją miejsca w przestrzeni, ale nie całkiem wolne też od 
skojarzeń czasowych — relacje prestiżu i wartości. Po pierwsze więc czasownik 
grecki oznacza bycie pierwszym, bycie na początku i sam początek, po drugie
— bycie pierwszym w sensie wartości, a także rządzenia, władania25.

Jako termin filozoficzny dpxr) również zawiera obie zasygnalizowane 
konotacje. Użyty — według jednej z możliwości rozumienia pewnej informacji 
Symplikiosa, który komentował Fizykę Arystotelesa w VI dopiero wieku, ale

24 Z ob. E. G ilson , Duch f ilo zo f ii średniow iecznej, tłum aczył J. R ybałt, W arszawa 1955, s. 
334— 352; K . Rahner, H . V orgrim m ler, M a ły  słow nik teologiczny, przełożyli T. M ieszkow ski, P. 
Pachciarek, W arszawa 1987, s. v. natura.

23 Z ob. H. G . L iddel, R . Scott, A Greek-English D ictionary, s.v. fipx<B.
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który uważany jest za komentatora dobrze poinformowanego i wiarygodnego26
— już przez Anaksymandra, określał główny przedmiot i zarazem rezultat 
dociekań owych pierwszych filozofów, których my zwykle nazywamy filozofami 
przyrody, a którym Arystoteles nadał miano „fizjologów”, czyli właśnie bada
czy i tłumaczy na tu ry27. Przedmiotem owym był początek i zarazem zasada, 
jedno principium wielości i zmienności zjawisk i rzeczy danych w obserwacji 
potocznej, w zmysłowym obrazie świata. Pierwotne doświadczenie filozoficz
ne cechuje więc według odczucia samych Greków poszukiwanie jedności 
w wielości, jednej dpxr| dla całej i wszelkiej rzeczywistości zróżnicowanej 
i zmiennej28. Wiemy, że z czasem ten stan rzeczy się skomplikował, że jedną

26 Sim plic. P h y s .  24,13: ’ A vai;i|iav5p oę [ . . . ]  dpxr|v te  Kai aroixE tov E?pT|KE t < b v  ó v t < b v  t ó  

a7t£ipov, i t p f f l T o ę  t o u t o  To()vop.a K oniaaę T f ję  d p xiię  ( =  frgm. A  9 D iels-K ranz; por. też frgm. B 1). 
Inna sprawa, że zdanie to  nie jest bynajmniej tak jednoznaczne, jak to się często przyjmuje. M ożn a  je 
bow iem  rozum ieć n a  dw a sposoby: 1. „A naksym ander nazw ał apeiron  zasadą i pierw iastkiem  bytów , 
pierwszy w prow adzając tę nazw ę a r c h e "  (takie rozum ienie czyniłoby zadość gram atycznej regule, że 
orzecznikiem  jest w zd an iu  greckim  ten rzeczow nik, który nie ma rodzajnika, nie jest to jednak reguła 
ani tak prosta, ani rygorystycznie przestrzegana). 2. „A naksym ander nazwa! zasadę i pierwiastek  
bytów  a p e i r o n e m ,  pierw szy w prow adziw szy tę nazw ę jako  nazw ę zasady” . T ylko pierwsze zatem  
rozum ienie czyni z  A naksym andra now atora, który używ ał dpxf| (a także aT0ix s i 0v) jako terminu  
filozoficznego, podczas gdy drugie —  autora nazw y t ó  fii7t£ipov, rozumianej jako bliższe określenie  
istoty tego, co dopiero później nazyw ane było gatunkow ą nazw ą dpxf| (w spom nianą wyżej regułę 
gram atyczną rów now ażą tu inne, tak/(^gram atyczne względy, z których najw ażniejszy jest ten, że 
drceipoy jest neutrum  przym iotnika i dopiero rodzajnik je substantyw izuje). M yślę, że od nazw y, od 
terminu filozoficznego , w ażniejsze jest pojęcie, na co słusznie zwraca uwagę W indelband w przyp. 
1 do cytow anego tutaj niżej (przyp. 28) stwierdzenia: „ es kom m t wenig darauf an, wer den Term inus 
dpx>l zuerst in diesem  begrifflichen Sinne gebraucht und angefuhrt hat. Sim pl. phys. 6' 24, 13 
behauptet es von A naxim ander [jak w idać zatem , W indelband przyjmuje pierwsze z w yszczególn io
nych tu rozum ienie inform acji Sim plikiosa]; der G edanke ist zw eifellos schon bei Thales vorhanden” .

27 Jest to  i u A rystotelesa synonim  rzadszego (of) (puoiKoi. Z ob. m iejsca cyt. w  indeksie B on itza  
s.v. (putnóJujyoę (835b 4 1 -  49) i s.v. (puolKÓę (835b 3 9).

28 W arto się tu odw ołać d o  tego, co  o  początkach filozofii greckiej pisał przed stu laty W. 
W indelband, Geschichte der alten Philosophie, M unchen 1894, s. 24— 25. Spow odow any przez 
filozofię przew rót w stosunku d o  poprzednich kosm ogon ii m itologicznych polega ł m ianow icie na  
odejściu od m yślenia kategoriam i następstw a czasow ego, przyjmującymi oczyw istość zm ienności, 
i zastąpieniu ich kategorią trw ałości, odw ołującą się nie d o  tego, co pierwsze czasow o, lecz co  
pierwsze isto tow o i co  im plikuje niezm ienność: „D ie  gem einsam e A ufgabe ist dem  Bedurfnis 
gegeben, den W echsel der D inge, ihr E nstehen und Vergehen, ihre V erw andlung in einander zu 
begreiffen. [...] a u f die Frage, w ie es fruher war, antw ortet er [der M ythos] mit einem  Bericht uber die 
W eltentstehung [...]. D ies Interesse fur das V ergangene weicht bei den M an n em  der W issenschaft 
dem jenigen fur das Bleibende. Sie fragen nicht nach dem  Z eitlichen, sondern nach dem  w esenhaften  
Prius des w ahrgenom m enen Seins. A ngesichts des fortw ahrenden W echsels der E inzeldinge bringen  
sie den G edanken der W elteinheit in dem  Problem  zum A usdruck, dass sie fragen, w as das 
Bleibende in dem  W echsel sei [...]. D er V orstellung des zeitlichen U rsprungs schiebt sich diejenige  
des ew igen U rseins unter: so entsteht der erste Begriff der griechischen P hilosophie —  die d p x ii” - 
W  naszych czasach i w  języku polsk im  filozoficzną ideę niejawnej jedności i n iezm ienności 
podkreślał m ocn o  —  zwracając jednak rów nie m ocno uw agę na jednorodność tej idei z  przed- 
filozoficzną tradycją, zw łaszcza orficką — A . K rokiew icz, Z a rys filo zo fii greckiej, s.66 i passim .
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&PXT) raz P° raz zastępowano wielością dp^ou, ale tęsknota za sprowadzeniem 
wielości do jedności i przekonanie, że u fundamentu wielości może, a nawet musi 
leżeć jedność, stale, choć ze zmienną intensywnością, towarzyszyła filozofom 
greckim aż po ostatnią wielką doktrynę, jaką stworzyli, po neoplatonizm III 
wieku. Jeżeli Arystoteles mówi zazwyczaj o dp^ai w liczbie mnogiej, a nie o dpxr) 
w pojedynczej — nie tylko zresztą w analizowanych tu fragmentach ksiąg Gamma 
i Epsilon, ale i w obszernej relacji o dawnej filozofii greckiej w księdze A lpha29
— to jest to odbicie owej sytuaqi późniejszej, ale zapewne także pluralistycznej 
inklinacji samego Arystotelesa, do której też wypadnie jeszcze na chwilę powrócić.

Uwagi o pojęciu i nazwie „natury” zacznijmy również od czasownika cpueiv 
i cpu2a9ai, utworzonego z tego samego rdzenia co (pucnę. W języku naturalnym 
był on pierwotnie nazwą jedynie czynności i procesów biologicznych: (pueiv to 
przede wszystkim „wydawać” , „rodzić” . Tak np. w słynnym obrazie następstwa 
pokoleń u Homera, II. VI 146-149:

otr) 7iEp cpi3XX(ov yevef), to it i  5 e K ai d v 8 pcov.

(puAAa xa |̂ £v T’ dv£fioę x a Ha 5 ię X^El> dXXa Se 9 ’ uA.r)

Te^sSómcra cpuei, fiapoę 5 ’Ź7uyiyv£Tai <Spr|
& q  5 ’ d v 5 p<5 v  yeveri f) (iev (póei, f| 8 ’ anoA/riyei,

w przekładzie Franciszka Ksawerego Dmochowskiego:

Jako wiatr liście rodzi, tak i ludzkie plemię:
Jako wiatr liście wstrząsa, okrywa nim ziemię,
A w inne, w czasie wiosny, drzewo się przybiera,
Jedno plemię się rodzi, a drugie wymiera30.

W stronie medialnej cpueaSai znaczy „rodzić się” , ale też „rosnąć” , jak 
u Herodota (VIII 138) pó8a (puexat aÓTÓnaia „same z siebie rodzą się ( =  
rosną) róże” . Ponadto (pueiv znaczy jeszcze (zwłaszcza gdy użyte w tzw. aoryście 
gnomicznym) „być jakimś z natury” , „być czymś (jakimś) ze swej istoty” , tak 
jak w słynnej sentencji Eurypidesa (Phoen. 469) drc^ouę ó (iuOoę irję dA,r]0eiaę 
śipu „mowa prawdy jest (z natury swej, sama przez się) prosta” .

Lecz od tych poetyckich użyć czasownika (z których Homerowe mogłoby 
być uznane za szczególnie znamienne pierwociny czy też precedens owej 
cechującej przemienność cpueiv i (pu£<j9ou konotacji stałości, o której mówiło się 
wyżej, a Eurypidesowe za okaz przeniesienia na powrót do języka potocznego 
wypracowanego przez filozofię sensu tego słowa) ważniejszy jest dla nas

29 M etaph. 983 b 1 987 a 28.
30 Przekład z : H om er, Iliada, przełożył F . K . D m och ow sk i, z oryginałem  skolacjonow ał, 

opracow ał, kom entarzem  opatrzył i aneks zestaw ił Z. K ubiak, W arszawa 1990, s. 179.



M etafizyka Arystotelesa 21

rzeczownik (pumę, bo to on stał się terminem filozoficznym zarówno jako 
nazwa utrwalonego na zawsze w filozofii pojęcia, jak też jako stereotypowy 
tytuł tworów pisarskich owych pierwszych „fizjologów” , rcepi (pucreaję, którego, 
jak sądzę, nie ma powodów kwestionować jako ewentualnej późniejszej kon
fabulacji komentatorów i doksografów. Wymieńmy jego istotne dla naszych 
rozważań znaczenia, tak jak je za słownikiem Liddela i Scotta uszeregował 
Słownik grecko-polski pod redakcją Zofii Abramowiczówny.

Jako pierwsze znaczenie (pumę notuje się tam „początek” i dokumentuje się 
je tekstem Empedoklesa (frgm. B 8, 1—2): (pumę oi38evóę ćcmv d7idvia)v 
Svr|T(Bv ot38e [...] TeA.euxf] „nie ma początku żadne ze wszystkich śmiertelnych 
ani nie ma końca” (warto przypomnieć, że tekst zacytował Arystoteles w księ
dze Delta 1015 a 1 nn.) oraz Platona {Leg. 892 c): cpucnv |3ouXovTat Xeyeiv 
yevemv tr|v Kepi id  rcpana „zdaniem ich physis oznacza rodzenie się odnoszące 
się do tego, co pierwsze” . To bardzo ważne formuły, prowadzą nas one bowiem 
do tego samego pojęcia, którego nazwą jest dpxT). Inne znaczenia są nie mniej 
znamienne. Z jednej strony cpumę naiSiou u Hippokratesa (N at. puer. 20, 29; 
por. 20, 27) to „rośnięcie dziecka” , a również (pumę xptxcov „rośnięcie włosów” , 
z drugiej strony — u Demokryta, a więc w wyspecjalizowanym języku 
filozoficznym, oznacza ona „prawidłowy regularny ład w przyrodzie” , przeciw
stawiony „przypadkowi” : tuxti dpefkuoę, (pumę 8e aUxapKT|ę „przypadek 
niepewny, physis samowładna” , czyli od przypadku niezależna, rządząca się 
stałymi regułami, wolna od zmienności kapryśnej, choć zapewne nie od 
zmienności w ogóle. U Demokryta (pumę funkcjonuje też jako nazwa niejawnej, 
a dopiero naprawdę „rzeczywistej” postaci materii: mówi on (u Diog. Oen. 5)
o d-co|ioi (pÓCTEtę, czyli o niezmiennych i wiecznych, dalej już niepodzielnych 
cząsteczkach, które w jego „fizyce” pełnią funkcję tę samą, jaką elementarne, 
lecz zmysłowo uchwytne stany materii pełniły u jońskich „fizjologów” . Bywa 
wreszcie (pumę synonimem substancji i rodzaju, (wszech)świata i by iw, tak np. 
u Platona, Leg. 981 c: tav5uveuei ó Xeycov Tauia Tiup Kai C8cop Kai yf]v Kai aćpa 
npdna f|yeia9ai Td>v navT«)v etvai Kai rr|v (pumv óvond^Etv a tk a  xauxa „zdaje 
się, że kto takie rzeczy mówi, ten sądzi, że ogień, woda, ziemia i powietrze to są 
same początki wszystkiego, i nazywa je physis”. Sam wreszcie Arystoteles 
(Metaph. 1014 b 33) zwraca uwagę na to, że naturalne stany materii, czyli tzw. 
żywioły czy też elementy, bywają nazywane physis (t ó 5v  (puaet ó v t c o v  \a  
CTTOtxetd tpamv elvat (pumv).

Przykłady te nie są ani kompletne, ani nawet należycie uporządkowane, 
mniemam jednak, że wystarczająco jasno pokazują dwa niejako przeciwstawne 
sobie obszary semantyczne tego tak niezwykle ważnego w filozofii greckiej 
terminu. W jednym obszarze mamy wzrost, rośnięcie (pamiętajmy przy tym, że 
istnieje cała grupa jednordzennnych słów greckich, której przykładem był tu 
tylko czasownik (puetv, a na którą składają się jeszcze takie słowa, jak (putóv 
„roślina” , (pu-ceia „sadzenie (roślin)” , „rodzenie” , (puTEuew „sadzić” (rośliny)” ,
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„płodzić” , przenośnie też „powodować” , „być przyczyną” ; w jednym tedy 
obszarze mamy, ogólnie rzecz biorąc, zmienność, dzianie się, proces; w drugim 
obszarze natomiast — stałość, regularność, nieprzypadkowość owej zmienności 
i owego procesu, a nade wszystko pierwotną czy docelową jedność i — mimo 
zmienności —  tożsamość tego, co wzrostowi i rozwojowi, powstawaniu czy 
rozkładowi (lub nicestwieniu), czyli zmianie, podlega. Można powiedzieć, że 
dzięki tym swoim konotaq'om jest to dla Greków stałość w zmienności, 
przemiana i jednocześnie trwanie w tożsamości, a w dalszej konsekwencji 
wielość i jedność zarazem, jedność w wielości. Przykładów na to mamy pod 
dostatkiem u tych, których nazywamy jońskimi filozofami przyrody, a także 
u późniejszych filozofów przedsokratycznych, nie warto tu jednak, sądzę, 
przykładów tych przywoływać, aby się nie złożyły, z konieczności niejako, na 
banalną repetycję historii znanych powszechnie pomysłów najstarszych filozo
fów greckich.

Arystoteles był doskonale świadomy tej swoistej dialektyki zarówno samego 
sensu cpucrię, jak i faktycznych „rzeczowych” rezultatów dociekań wszystkich 
swoich poprzedników, dociekań, które obejmował mianem (pomicr) Ć7uarrinr|. 
Wystarczy przywołać rozdział czwarty księgi Delta z M etafizyki lub pierwszy 
rozdział drugiej księgi z Fizyki, aby uświadomić sobie, jak bardzo wyraziście są 
tam obecne elementy tej swoistej dialektyki pojęcia cpómę, którą próbowałem tu 
zarysować. Istotną rację, dla której Arystoteles uznał niewystarczalność rezul
tatów owej „fizyki” , najbardziej bodaj trafnie i syntetycznie ujął sam w krótkim 
zdaniu z cytowanego już tu fragmentu pierwszego rozdziału księgi Epsilon 
(1025 b 11-13), gdy mając na myśli „byt po prostu” zarzucał dociekaniom 
swoich poprzedników, że „nie licząc się [...] z jego istotą, lecz — jedne za 
pomocą postrzeżenia zmysłowego uczyniwszy istotnym to, co jawne, inne zaś 
wziąwszy za istotę hipotezę —  tym sposobem dowodzą cech przysługujących 
same przez się rodzajowi, którym się zajmują” . Takie spolaryzowanie ostatecz
nych rezultatów dociekań z jednej strony jońskich i niektórych późniejszych 
„fizjologów” , z drugiej strony zaś — jak się wolno ze słów owych domyślać
— Platona i może Parmenidesa uświadamia nam, że sam Arystoteles miał 
przekonanie, iż uniknął niedostatków, które ich dociekaniom zarzucał, i że 
uniknął tych niedostatków, z jednej strony skutecznie ustrzegłszy się uznania za 
przedmiot wyodrębnionej przez siebie nauki filozoficznej po prostu fenome
nów, z drugiej — uznania za taki przedmiot niesprawdzalnej hipotezy.

Czy znaczy to jednak, że proponowana przez niego jako przekroczenie 
fizyki nowa nauka istotnie fizykę przekroczyła? „Dialektyczna” polisemia 
(pucnę sprawia, że nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, choć 
w ciągu kilkunastu stuleci nieustannego komentowania Arystotelesowej Metafi
zyki niejednej jednoznacznej odpowiedzi starano się udzielić, a w staraniu tym 
domihowało poczucie istotnej nowości Arystotelesowego pomysłu. Spośród 
wielu takich odpowiedzi — także tych nieporównanie donoślejszych i głośniej
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szych — niech nam za przykład upragnionej jednoznaczności posłuży odparcie 
zarzutu zbędności „pierwszej filozofii” , jako identycznej z fizyką, w komentarzu 
do M etafizyki napisanym przez znakomitego scholastyka krakowskiego z koń
ca XV wieku, Jana z Głogowa. Na zarzut, że nie ma trzech części filozofii 
spekulatywnej, albowiem dawni filozofowie nazywali pierwszą filozofię fizyką, 
odpowiedź jego jest taka: „Prawdą jest, że starożytni nazywali pierwszą filozofię 
fizyką, ale to wskutek błędu, ponieważ nie sądzili, iżby istniały byty inne niż 
materialne” 31. Zapewne, owa aiStoę Kai dKivr|Toę oócna, która, jeśli istnieje, 
domaga się — zgodnie z tym, co czytamy w 1026 a 29-32 — nowej, nietożsamej 
z fizyką nauki filozoficznej, jest bytem innym niż materialny, nie pierwszy 
jednak Arystoteles, lecz co najmniej Platon, a bodaj także Pitagoras i pitagorej- 
czycy mówili o takim bycie.

Zarazem zaś „rzeczowe” treści Arystotelesowej filozofii pierwszej, czyli 
treści dociekań przeprowadzonych w obrębie ksiąg, które nazywamy M etafizy
ką, jak choćby tych, które dotyczą czterech konstytuujących substancję przy
czyn, aktu i możności, a także Pierwszego Nieruchomego Poruszyciela, są tyleż 
nacechowane „fizycznie” , co „metafizycznie” nacechowane są spekulacje o Pie
rwszym Nieruchomym Poruszycielu w ósmej księdze Fizyki czy o umyśle 
czynnym w trzeciej księdze O duszy, czyli w pismach, o których sam Arystoteles 
wyjawia nam, że miał świadomość, iż nie są całkowicie „fizyczne” . Prze
kroczenie fizyki dokonuje się więc u Arystotelesa jakby bez porzucania jej 
samej. Jest inną, nową propozycją szukania i znajdowania tego samego, czego 
od stuleci już szukała zapoczątkowana przez Talesa i Anaksymandra cpucnKf) 
ęf)xr)<Tię, szukania i znajdowania odpowiedzi na te same pytania, które stawiał 
sobie Arystoteles i na które znajdował odpowiedzi inne niż jego poprzednicy, 
ale i u nich, i u niego próbujące dosięgnąć ostatecznej niejawnej rzeczywisto-
r • 32
SCI .

Nieostrość granicy między tym, co „fizyczne” , i tym, co „metafizyczne” , 
w rzeczowych, „materialnych” dociekaniach Arystotelesa, a również wielość 
aspektów, pod którymi rozpatruje on każdy merytoryczny problem filozoficzny 
nie tylko w obrębie fizyki i metafizyki, ale też w obrębie filozofii praktycznej, 
a także instrumentalnej w stosunku do nich logiki, zderzają się ze zrozumiałą 
i nieodzowną u polihistora tej miary potrzebą klasyfikowania i porządkowania, 
tworząc dialektyczne napięcie, a zarazem wielość i bogactwo zarówno pozytyw
nych odpowiedzi, jak też pytań i aporii. Byłoby rzeczą śmieszną dowodzić tutaj, 
że Arystotelesowe odpowiedzi na stawiane z dawna i rozwiązywane przez

31 Jan z G łogow a, K om entarz do M eta fizyk i, w ydał R. Tatarzyński, W arszawa 1984 (Opera  
philosophorum  m edii aevi, tex tus e t studia, t. 17, fasc. 2), s. 6, 39 42.

32 Taki m. in. zw iązek tego, co u A rystotelesa m etafizyczne, i tego, co fizyczne, v  sw oisty dla  
siebie sposób  uw idacznia np. M . H eidegger, Vom W esen und B egriff der Oócnę, w: V!. Heidegger, 
W egm arken, Franfurkt a / M 1967, tekst, na który zwrócił m oją uw agę dr Seweryn Blandzi, za co  
wyrażam  tu sw oją w dzięczność.
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jego poprzedników problemy są jego własne i że nie sposób ich redukować do 
odpowiedzi wcześniejszych, a także — że jego własny jest swoisty pluralizm 
również owych pozytywnych, rzeczowych odpowiedzi własnych, ich zawsze 
jakby nieostateczny, otwarty charakter. Każdy rzetelny podręcznik filozofii 
greckiej pokazuje to w sposób dostatecznie wyraźny, choćby nie posługiwał się 
kategoriami pluralizmu, nieostateczności, otwartości. Jeżeli tutaj starano się, 
w sposób wyostrzony przez uproszczenia i bliski zapewne paradoksu, zwrócić 
uwagę na istotną rzeczową jednorodność — przynajmiej w punkcie wyjścia
— Arystotelesowej filozofii pierwszej z żywotnymi pytaniami poprzedzającej ją 
greckiej „fizyki” , to czyniono tak w tym przede wszystkim celu, aby krytycznie 
sprawdzić poczucie, że każda autentyczna filozofia — czy wie o tym, czy nie wie
— faktycznie jest zakorzeniona w metafizyce, czyli w pytaniach, które Arystote
les podejmował za swoimi poprzednikami, kiedy porządkując ogromne ich 
dziedzictwo uznał za potrzebne wyodrębnić i nazwać nową dziedzinę filozoficz
nych dociekań, w pytani eh, które stawiał na równi obiektywnej rzeczywistości 
i przemyśleniom oraz odpowiedziom swoich poprzedników.

Juliusz D om ański

D IE  M E T A P H Y SIK  D E S  A R IST O T E L E S U N D  D IE  PH Y SIK  
D E R  ER STEN PH 1L O SO PH E N  (B E M E R K U N G E N  ZU M  N A M E N , B E G R IF F  

U N D  G E G E N S T A N D  D E R  M E T A P H Y SIK )

Z u s a m m e n f a s s u n g

Wie der ursprungliche, von Andronikos R hodios stam mende Titel der aristotelischen Schriftensam- 
miung, die wir M etaphysik  nennen, t ć  p£xa Ta spomfca, so bildet auch das, was Aristoteles selbst iiber die 
von ihm ausgesonderte Tipduri <piXoao<pia spricht, einen Relalionsbegri(T: die M etaphysik wird von ihm  
standig auf die Physik, die rcpanTi cpiAoaoipia auf die 5euxepa (pi^ocrocpia bezogen. N icht nur berichtet er 
ausfuhrlich uber die Bem uhungen der alten (pum ó^oyoi, ein festes Prinzip (nachher auch mehrere 
Prinzipien) in der Mannigfaitigkeit und Veranderlichkeit der cpócnę zu entdecken, nicht nur bedient er sich 
derselben BegnfTe vermutlich auch teilweise derselben Benennungen die auch von jenen gebraucht 
wurden; uberall, w o er die erw unschte und bei seinen V organgem  fehlende 7ipd)rr| (piXooo(pia zu 
beschreiben versucht, bezieht er sich auf dieselbe ĆTncrrrmri (puoiKrj, die die alten Philosophen von Anfang  
an ausubten und dereń er nun die U nfahigkeit aufw eist, die Grenzen der (pumę zu uberschreiten.

Andererseits aber lasst sich kaum  die G renze zwischen dem , w as in A ristoteles’ Lehre sachlich  
„m etaphysisch” , und dem , w as darin sachlich „physisch” ist, ziehen. W enn wir auch m it 1. D uring  
annehm en, der Zweck A ristoteles’ in der M etaphysik  sei, „aufzuzeigen, dass es ein Sv fi óv gibt, das 
jedem  6v  n  zukom m t” , es besteht doch die T atsache, dass er viele rein „physische” Problem e in der 
M etaphysik  und auch m anche „m etaphysische” Problem e in der P hysik  erórtert. A u f G rund der 
A nalyse des G ebrauchs der (pumę und der dpxf| sow ohl in altgriechischer U m gangssprache wie 
auch bei den altesten P hilosophen versucht m an im vorliegenden Beitrag, naher zu bestim m en, 
inw iew eit die aristotelische Bem uhung, t ó  k i v t i t ó v  der Physik zu uberschreiten, mit den fruheren, 
der dpXTl der (puoiKa bezuglichen Spekulationen  ubereinstim m t.


