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Danilo Facca

Szymona Birkowskiego komentarz do Timajosa

I. W Elementa philosophiae, pełniących rolę protreptyku przeznaczonego, 
wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, dla klasy „początków filozofii i wymo
wy” Akademii Zamojskiej1, zapoznawszy nas z nomen, definido, divisio i ordo 
filozofii i przed zakończeniem poświęconym jej laudes, w rozdziale IV, Adam 
Burski rozprawia de auctoribus:

„Ab Haebraeis auctoribus in universi orbis terrarum universa 
témpora profectam et progeminatam esse philosophiam non est 
dubium, iam inde a primo initio humani generis. Nam Adamus, 
sicut fuit pater omnium patrum, ita fuit philosophus omnium 
philosophorum, solus OeoSiSaKioę primum” 2.

W dalszej części autor wyjaśnia genealogię nauk, a przede wszystkim filozofii 
począwszy od Hebrajczyków, Chaldejczyków, Egipcjan, Syryjczyków, a także 
Greków (myślicieli jońskich, italskich i attyckich), Latynów (przede wszystkim 
Cycerona), skończywszy na Arabach, „Gallach” i ostatnich szkołach tomistów,

1 Por. I. Dąmbska, Filozofia w Akademii Zamojskiej w dobie Renesansu, w: Nauczanie filozofii 

w Polsce w XV~XVII wieku, pod redakcją L. Szczuckiego, Wrocław 1978, s. 87-114, s. 103; tej samej 
autorki Platon w Polsce, w: I. Dąmbska, Dwa studia o Platonie, Wrocław 1972, s. 53-86.

2 Adam Burski, Elementa Philosophiae, Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps BOZ 141, f. 
119r. Dziełko Barskiego znajduje się na k. 112r—127r (dawna numeracja: 9r-24r).
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nominalistów, szkotystów i realistów3. Nie trudno w tej liście szkół, filozofów, 
profetów, magów i druidów odnaleźć klasyczny już schemat perennis philoso- 
phia, to jest ideę najstarszej mądrości, powierzonej przez Boga naszemu praojcu 
i przekazywanej przez wieki pod różnymi postaciami, zachowującymi jednak 
nienaruszony rdzeń, w pełni harmonizujący z treścią Objawienia. Wiadomo, że 
Platon i platonizm odgrywał zwykle centralną rolę w takim schemacie, którego 
tradycyjnym wnioskiem była concordia philosophorum co do podstawowych 
prawd uznanych już przez lumen natur ale starożytnych. Oto dlaczego Giovanni 
Pico della M irandola twierdzi, że Arystoteles różni się od Platona jedynie 
sposobem wyrażania myśli; Marsilio Ficino poszukuje „prawdziwego” Arys
totelesa w komentarzach neoplatońskich, zachowując dystans wobec „skażo
nych” komentarzy awerroistycznych i aleksandryjskich; Agostino Steuco da 
Gubbio nadaje kształt systematyczny idei zasadniczej zgodności filozofii dwóch 
greckich mistrzów, zarówno wzajemnej, jak i w odniesieniu do doktryny 
katolickiej. Wydaje się jednak, że w Elementa tego ostatniego czynnika brakuje. 
Burskiego nie interesuje bowiem wprowadzenie na tę główną drogę Stagiryty, 
a wykluczenie go dokładnie uzasadnia: nie należy odrzucać doktryn pery-  
patetyckich jako takich, lecz nie trzeba zbyt ufać stylowi myślenia opartemu na 
pojęciu (wspólnemu stoikom) autonomii mędrca i w konsekwencji zamknięte
mu na wymiar dialogiczny, podstawowy w filozofii, urzeczywistniony przede 
wszystkim w sceptycznej fazie Akademii i w tak cenionym Cyceronie4, Od
wołanie się do procedur dialektycznych, a co za tym idzie do sztuki argumen
tacji i retoryki, z jednej strony zbiega się ze specyficznymi zainteresowaniami 
Burskiego (autora ważnej Dialéctica Ciceronis i innych dzieł dc arte dicendi5), 
z drugiej odpowiada ukierunkowaniu badań w Akademii Zamojskiej (za które 
zresztą Burski jako rektor, a także profesor filozofii praktycznej6, był w dużej 
mierze odpowiedzialny). Program nauczania miał tu charakter przede wszyst
kim praktyczny, a kształcenie etyczno- polityczne było co najmniej tak ważne, 
jak zainteresowania naukowe i teoretyczne7. W każdym razie nieufność wobec 
metod sylogistycznych nie przeszkadzała w posługiwaniu się elementami filozo
fii perypatetyckiej (sam Burski na swoich wykładach „czyta” Etykę Nikoma-

3 Ibidem, k. 119v i następne.
4 Ibidem, k. 124v. Por. M . Szymański, Dialéctica Ciceronis Adama Burskiego; Problemy warsztatu 

filologicznego renesansowego badacza logiki stoickiej, Warszawa 1988.
5 Zob. spis dzieł Burskiego przechowywanych w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w: I. 

Dąmbska, Filozofia Akademii Zamojskiej, op. cit., s. 144.

6 Ibidem, s. 99 i następne.
7 Zdaniem Zbigniewa Ogonowskiego nauczanie filozofii w Polsce miało w tym okresie charakter 

ćwiczeń przygotowawczych do zawodów i karier w różnych dziedzinach (J. Domański, Z. 

Ogonowski, L. Szczucki, Zarys dziejów filozofii w Polsce -  wieki XIII-X V II, pod redakcją Z. 
Ogonowskiego, Warszawa 1989, s. 330). W intencji Jana Zamoyskiego Akademia miała być 
odpowiedzią na potrzebę reformy szkolnictwa wyższego w Polsce; por. I. Dąmbska, Filozofia 

w Akademii Zamojskiej, op. cit., s. 93-94.
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chejską), podobnie jak preferowanie platonizmu nie implikowało przyjęcia tout 
court tego właśnie dziedzictwa doktrynalnego: tradycje Akademii były bardziej 
interesujące, jako że filozofia została tam „zdialogizowana” i „zretoryzowana” , 
a co za tym idzie upodobniona do sztuki argumentacji, w której, z dala od troski
0 systematyczność, metodą staje się porównywanie odmiennych opinii, a na
stępnie wybór, jeśli takowy jest konieczny, tej najbardziej prawdopodobnej.
1 w ten sposób, pod skrzydłami Arkezylaosa i Karneadesa, w tym zakątku 
Europy Wschodniej odradza się orientacja neoakademicka i neocyceroniańska, 
w której sceptyzującym założeniom odpowiadają eklektyczne i probabilistyczne 
wnioski8. Znacząca pozycja Burskiego w Akademii Zamojskiej9, a także jego 
autorytet uczonego usprawiedliwiają pytanie, czy tendencja, o której była 
mowa, spotkała się z naśladownictwem w szkole i przede wszystkim, w jakim 
stopniu można ją  odnaleźć w dziełach Szymona Birkowskiego, w szczególności 
zaś w jego komentarzu do platońskiego Timajosa, którego analizą zajmiemy się 
w niniejszej pracy10.

II. Lwowianin Szymon Birkowski (1574- 1626) posiadał rozległe przygotowa
nie filologiczne11, tradycyjny wymóg wobec profesorów Akademii Zamojskiej. 
Nie mniej ważną rolę w jego formacji odegrały jednak wyraźne zainteresowania 
naukowe, które doprowadziły (nie bez osobistej zachęty J. Zamoyskiego) do 
ukończenia studiów medycznych w Padwie12, a także stały się przyczyną

* Niełatwo jest określić, do jakiego stopnia tendencja ta wynikała po prostu z wymogów praktyki 

nauczania, z punktu widzenia której przedstawienie wszystkich opinii było z pewnością korzystniej
sze od przyjęcia jednej z nich w celu analizy pozostałych. N ie powinniśmy zapominać, że 

słuchaczami Akademii byli młodzi studenci, a poza tym brakowało w niej tak typowej dla 

uniwersytetów włoskich tamtego okresu atmosfery konkurencji, niebłahej przyczyny kształtowania 

się sztywnego i stronniczego systemu nauczania. Nie można jednak wykluczyć bardziej lub mniej 
rozpowszechnionej świadomości filozoficznych konsekwencji takiej orientacji; por. f. 124v, gdzie 

Burski przypomina, że zdaniem akademików do kompetencji człowieka należy jedynie to, co 
prawdopodobne, a nie to, co stałe i wieczne.

9 Był on nie tylko rektorem aż do śmierci, która nastąpiła w maju 1611 r., lecz także 

interpretatorem koncepcji edukacyjnych założyciela Akademii, Jana Zamoyskiego; ten ostatni 

powierzył mu między innymi notatki sporządzone w Padwie, gdzie uczęszczał na wykłady słynnych 

mistrzów, takich jak Piccolomini, Sigonio, Falloppia. Por. I. Dąmbska, op. cit., s. 90-96 i S. 
Łempicki, II cancelliere Giovanni Zam oyski e l'Universitá di Padova, w: Omaggio dell’Accademia 

Polacca di Scienze e Lettere a ll’Universitá di Padova nel settimo anniversario della fondazione, 

Cracovia 1922, s. 71-114.
10 Birkowskiego można uważać za następcę Burskiego, od kiedy po śmierci tego ostatniego objął 

katedrę filozofii praktycznej, doprowadzając do końca komentarz do Retoryki Arystotelesa (por. I. 
Dąmbska, op. cit., s. 102. Tekst komentarza Birkowskiego do Timajosa (In Platonis Timaeum... 

commentarius) zachował się w rękopisie (Biblioteka Narodowa w Warszawie, BOZ 1523), 

sporządzonym przez Tomasza Zamoyskiego (syna Jana): w incipicie znajdujemy datę 10 listopada 

1610 roku (wówczas Tomasz miał trzynaście lat). N ie należy zapominać, że Birkowski, podobnie jak 

wcześniej Burski, był bezpośrednio odpowiedzialny za wykształcenie następcy J. Zamoyskiego.
11 Por. 1. Dąmbska, op. cit., s. 106.

12 Ibidem i S. Łempicki, II Cancelliere G. Zamoyski, op. cit., s. 105.
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powstania komentarzy in artem parvam Galeni, quaestiones super descriptionem 
universae łiaturae Jacques’a Charpentiera13 i innych dzieł.

Jeśli chodzi o Timąjosa, należy powiedzieć, że już kilka lat przed Birkowskim, 
Burski w czasie wykładów w Krakow ie14 zajął się lekturą tego podstawowego 
platońskiego dzieła z zakresu filozofii natury. Wiadomo jednak, że zwyczaj 
komentowania Platona był w tym okresie szczególnie żywy: przypomnijmy 
choćby Francesca Patriziego, który właśnie u schyłku wieku został wezwany do 
Rzymu w celu przeprowadzenia wykładów na temat Timąjosa15. Niezależnie 
zresztą od autonomicznego odradzania się platonizmu, widać wyraźne tenden
cje do porzucania perypatetyckiego sekciarstwa poprzez „wiązanie” z platoniz-  
mem Arystotelesa, także w twierdzach arystotelizmu, z Padwą na czele. 
Przypomnijmy tu przede wszystkim M arc’Antonia de’ Passeri, zwanego Genua, 
który komentował De anima mając stale w pamięci interpretację Simpliciusa 
(czego ślady można odnaleźć w analizowanym tu dziele -  por. poniżej), a także 
Francesca Piccolominiego, który -  jak mówi Eugenio Garin -  „wahał się 
między oficjalnie wyznawanym Arystotelesem a potajemnie kochanym Plato
nem” 16. Słuchaczem jego wykładów w Padwie był także Jan Zamoyski, co 
pozwala przypuszczać, że Piccolomini wywarł pośredni wpływ na kierunki 
nauczania filozofii w Akadem ii17.

Dług Birkowskiego wobec Padwy i ogólnie wobec Włoch wydaje się więc 
znaczący, nie powinniśmy jednak zapominać, że znana mu była ogromna liczba 
dzieł filozoficznych, teologicznych, literackich i naukowych, począwszy od 
apologetów i ojców Kościoła, skończywszy na Giovannim Pico della M irandola 
(zna też Gian Francesca), Corneliusie Agrippie von Nettesheim, Pietro Pompo-  
nazzim, tradycji medycznej (np. sławny francuski lekarz Jean Fernel) i kabalis
tycznej (Johannes Reuchlin, Agostino i Paolo Ricci) etc.n Trzeba powiedzieć, 
że ta ogromna erudycja stanowi najbardziej rzucający się w oczy aspekt 
komentarza Birkowskiego do Timajosa\ zwłaszcza w quaestiones, które przery

13 Por. rkps BOZ 1520. Zainteresowanie tym dziełem, tradycyjne w Akademii, uczyniło zeń 

prawie szkolny podręcznik i -  zapewne podobnie jak cały program nauczania filozofii -  związane 

było z wpływem J. Zamoyskiego, który w Paryżu słuchał wykładów Charpentiera. Por. I. Dąmbska, 

op. cii., s. 89.
14 Ibidem, s. 99, a także por. tej samej autorki, Platon w Polsce, op. cit., s. 69.
15 Por. C. Schmitt, L ’introduction de la philosophie platonicienne, dans l ’enseignement des 

universités à la Renaissance, w: Platon et Aristote à la Renaissance, X V I colloque international de 

Tours, Paris, Vrin, 1976, s. 93-104.
16 Por. E. Garin, Storia della ftlosofia italiana, Einaudi, Torino 1978, t. 2, s. 558.
17 Birkowski, który udał się do Padwy w 1604 r., nie miał już okazji słuchać wykładów 

Piccolominiego, jako że ten zaprzestał działalności w 1601 r.

'* Warto tu przytoczyć interesującą dyskusję na temat Wielkiego Roku, przeprowadzoną 

językiem typowym dla tradycji kabalistycznej. Dowodzi ona nie tylko znajomości dwóch ważnych 

autorów, Agostina i Paola Riccich, ale także żywego zainteresowania Kabałą, przyczyny korespon
dencji z Franciscusem Cataneusem, który wskazał Birkowskiemu najbardziej prawdopodobne 

rozwiązanie problemu. Zob. Commentarius, s. 110-115. Paolo Ricci jest cytowany na s. 72.
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wają wykład tekstu platońskiego, cytowanie auctoritates i różnych opinii na 
temat poszczególnych problemów przeważa nad analizą teoretyczną. Odnosimy 
wrażenie, że autor nie zamierza opowiedzieć się po stronie tej czy innej 
interpretacji tekstu platońskiego, lecz dąży jedynie do przedstawienia przeglądu 
opinii najbardziej godnych uwagi, słuchaczom i czytelnikom pozostawiając 
decyzję co do ich trafności lub też po prostu dając okazję do dalszych 
pogłębionych studiów; i nawet tam, gdzie Birkowski przedstawia szereg 
interpretacji sprzyjających jednej określonej wykładni Timajosa, czy też podaje 
argumenty wspierające daną tezę, wnioski nie są nigdy ostateczne i definitywne, 
a jedynie „bardziej prawdopodobne” 19. Zdarza się także, że ponad wszystkie 
pozostałe Birkowski przedkłada opinie najznakomitszych auctoritates, jak św. 
Augustyn20, św. Tom asz21, Alkinoos22, nie wiążąc się jednak z żadnym przyję
tym już systemem interpretacji Timajosa i nie broniąc żadnej tezy ze względu na 
dyscyplinę szkoły. Odnosi się natomiast wrażenie, że te wykłady na temat 
Platona stanowią preludium do dalszych badań, bodziec, i tylko bodziec, do 
szkolnych dyskusji, które prawdopodobnie w większym stopniu miały rozwijać 
umiejętności dialektyczne niż pobudzać do poszukiwania prawdy filozoficznej. 
Jeśli przyjmiemy, że tak jest w rzeczywistości, to komentarz do Timajosa 
dowodziłby nie tyle autentycznych zainteresowań naturalistycznych, czy też 
ogólniej, teoretycznych, lecz raczej ukierunkowania „praktycznego” , charak
terystycznego dla nauczania filozofii przyrody w Akademii Zamojskiej, choć 
i w tym wypadku nie można (i nie trzeba) wykluczyć, że za tą postawą kryją się 
konkretne stanowiska filozoficzne i w pełni świadome opcje metodologiczne23. 
Nie jest więc zadaniem łatwym określenie jakiejś spójnej orientacji filozoficznej 
komentarza i -  być może -  nie należy podejrzewać jej istnienia, co nie zmienia 
faktu, że tu i ówdzie pojawiają się uwagi pozwalające na wytyczenie, jeśli nie 
skończonego systemu filozoficznego, to przynajmniej pewnych tendencji, od
powiadających podstawowym kierunkom w kulturze epoki24. Zgodnie z tym 
kryterium wybrane zostały do bliższej analizy te partie komentarza, w których 
Birkowski porzuca metodę (w przeważającej części dominującą) polegającą na 
zwvkłei. dosłownei internretacii-  a h v  w  snosóh harriyiei sw n b o d * iv  rozwiiać

j -----j ? ----j  ---------- l  j~? ---- j  ~i------------------------------- J --------------J -------  J

poszczególne punkty platońskiego tekstu.
III. Nietrudno przewidzieć, że komentując najważniejszą zapewne kosmo

logię starożytną, Birkowski ma wciąż przed oczami tekst Genesis, co w konsek
wencji oznacza nieustanne poszukiwanie porównań między pojęciami biblij
nymi i platońskimi. Nie była mu więc z pewnością obca tradycja filozofii

19 Por. Conunentarius, np. s. 200 i 203 oraz przyp. 18.
2n Por. Commentarius, s. 200.

21 Ibidem, s. 204 i passim.

22 Ibidem, s. 199-200 i passim.

23 Por. wyżej, s. 147-148, przyp. 7 i 8.
24 Por. niżej, s. 30-33.
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„Mojżeszowej” i fizyki „chrześcijańskiej” 25, tj. prób odnalezienia w biblijnych 
wersetach rzeczywistego opisu początku i pierwotnej konstytucji natury, co 
nierzadko stawało się przyczyną stosowania do interpretacji tekstu Genesis 
starożytnych i współczesnych schematów filozoficznych26. Nie można jednak 
powiedzieć, że Birkowski zamierza dokonać takiej właśnie operacji i, że mit 
Timajosa jest dlań po prostu innym językiem opowiedzianą Księgą Rodzaju; 
prawdą jest więc, że platońska kosmologia najlepiej prezentuje cudowną 
harmonię kosmosu i „dobroć” jego twórcy; pojęcia, na temat których nietrudno
0 szeroką zgodę27 i w związku z tym raczej nieszkodliwe -  co jednak nie 
oznacza, że Platon jest zawsze i we wszystkim zgodny z prawdami Pisma 
Świętego. Tak więc, zakładając, że Platon wyraża swoje myśli obscure et 
imolute, trzeba zaznaczyć, że miał on przed oczyma jedynie przebłyski Prawdy, 
a nie pełnię jej światła28. Gdy natomiast Platon utrzymuje, że gwiazdy są 
bóstwami, co zdradza jego pogańskie, politeistyczne wierzenia29, możemy mu 
tylko wybaczyć. Słowem, przyjęcie Timajosa jako podstawowego tekstu nie 
oznacza ani chęci „chrystianizowania” Platona za wszelką cenę, ani tym 
bardziej upatrywania w platonizmie jedynej filozofii chrześcijańskiej. Jest to 
więc stanowisko znacznie ostrożniejsze od prób uczynienia z doktryny Kościoła 
jedynie ulepszonej wersji dawniejszych teorii, powstałych na gruncie ratio 
filozoficznej lub też niezależnie od tego, co zostało objawione w Piśmie30.

Jedynie pod tymi warunkami porównanie Księgi Rodzaju i Timajosa może 
stać się pożyteczne: w tym ostatnim bowiem znajdujemy stwierdzenie, że świat 
został stworzony31 i jest to pewne. Dlaczego więc Platon powtarza często, że 
świat jest wieczny, łącząc się tym samym z innymi koncepcjami antycznymi?32
1 oto Birkowski usiłuje rozwiązać tę sprzeczność osłabiając sens terminu 
„wieczny” , tak jak jest on użyty przez Platona: świat nazywany jest wiecznym 
dlatego, że domyślnie porównuje się go do zmiennych res singulares, częś
ciowych i efemerycznych; świat jest wieczny, ale tylko dlatego, że taka jest wola 
jego Stwórcy, a więc „sub aliąua condicione” (poza tym Bóg, który jest dobry,

" Por. np. s. 65 -  nawiązanie do typowego problemu „wód nieba”, por. Rdz. 1,6.
26 Na ten temat por. G. Zanier, Medicina efilozofia tra '500 e ’600, Franco Angeli Editore, Milano 

1983, rozdz. II, s. 20-38; „II » d e  sacra ph ilosophia« di Francisco Vallès” .
27 Oczywiście pod warunkiem, że nie widzi się w stworzeniu -  more gnosticorum -  dzieła archonta 

złego i oszukańczego.

28 Por. Commentarius, s. 2: „Sed non verum est repugnare sibi ipsi Philosophum in tantis veritatis 

mysteriis, cuius non lucern quidem ipsam, sed scintillas tantum quasdam in mediis tenebris viderit.”

29 Por. ibidem, s. 28.
30 Wydaje się to zgodne z wcześniejszymi uwagami (zob. wyżej s. 146-147) na temat stopnia 

akceptacji schematu Ficina i Steuca w Akademii Zamojskiej. Być może oznacza to także, że 

Birkowski nie opowiadał się w pełni po stronie tej racjonalistycznej -  lato sensu -  wizji religii, na 

której opierał się powyższy schemat.
31 Por. Commentarius, s. 23 i passim.

32 Ibidem, s. 26.
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nie może chcieć zniszczenia swojego dzieła)33; świat nazywany jest wiecznym, 
ponieważ wieczne jest „in mente D ef ’ postanowienie (decretum) stworzenia, 
koncepcja stosunkowo bliska Birkowskiemu34. Wydaje się ona ośrodkiem jego 
wysiłków zmierzających do uratowania Platona przed zarzutem wewnętrznej 
sprzeczności ze względu na fakt, że nazwał świat wiecznym, a następnie 
wyjaśniał jego genezę. Także i w tym przypadku nie jest jasne, do jakiego 
stopnia Birkowski zamierzał „mozaizować” Timajosa czy też -  po prostu
-  satysfakcjonowało go rozwiązywanie platońskich aporii; jest natomiast 
pewne, że w jego interpretacji Platona nie tylko decretum de mundo creando, lecz 
także sfera intelligibilina jako „sempiterna imago in mente D ef ,35, jest z tym 
ostatnim współistotna36 i współwieczna. To samo, z pewnymi różnicami, 
dotyczy anima mundi31.

Świat, jednym słowem, ten prawdziwy świat idei, jest już preformowany in 
mente Dei. gdzie jego egzystencja jest co najmniej równa egzystencji świata 
stworzonego38 lub nawet, jak można przypuszczać, ją  przewyższa. Jeśli tak jest, 
to Timajos nie mówi o prawdziwym stworzeniu całkowicie nowego bytu ex 
nihilo przez swobodny czynnik sprawczy, lecz o czymś podobnym do procesu 
emanacji czy też neoplatońskiego „koła” , wiecznego aktu kreacji; który trudno 
byłoby nazwać -  „nie urażając Orygenesa” 39 -  ortodoksyjnie „mozaistycz-  
nym”. Birkowski zresztą w zakończeniu wyraźnie zaznacza, że platonicy nie 
przyjmują realnego czasu początku kosmosu (o którym to ich mistrz mówi 
jedynie w Timajosie, i to w formie mitu; tak jak w przypadku anima mundi 
mamy do czynienia jedynie ze stworzeniem „idealnym” , a nie realnym40. Biorąc 
więc pod uwagę niezbyt „biblijną” konkluzję przypisywaną Platonowi, niemoż

33 Zresztą także niektórzy uczniowie św. Augustyna utrzymywali, że w ostatecznej katastrofie nie 

ulegnie zagładzie substancja świata, a jedynie jej vitiosae qualitates. Ibidem, s. 28.
34 Ibidem, s. 27 i następne.
35 Ibidem, s. 35.

36 Ibidem, s. 36: „[...] in artificialibus ( ideae) et a se invicem et a illorum sunt distinctae, in Dei mente 
vero minime".

37 Por. quaestio cm anima mundi sit creata, na s. 79-81.

38 Ibidem, s. 28: „[...] cum non minus tune extaret mundus in decreto Dei, ąuam cum postea constitit 
revera, a Deo crea tus".

39 Orygenes -  pisze Birkowski -  został zresztą potępiony przez liczne auctoritates (m.in. także 
przez świętych doktorów Kościoła) ze względu na teorię metempsychozy i apokatastazy: por. 

Commentarius, s. 145-146.

40 Ibidem. Birkowski, idąc śladem Alkinoosa, mówi o „powrocie” umysłu boskiego do samego 

siebie, i -  co ważniejsze -  cytuje Jana Filoponosa i „simplicjańską” teorię, w myśl której jedynie 

„respectus” duszy i ciała można uważać za stworzony. Koncepcje te stały się modne kilka 
dziesiątków lat wcześniej, zwłaszcza w Padwie, dzięki nauczaniu Genui (por. B. Nardi, II commento 

al de anima di Simplicio, w: Saggi sullaristotelism o padovano dal sec. X IV  al sec. XVI, Sansoni, 
Firenze 1958, s. 365-442.

Taka jest zresztą linia interpretacyjna Timajosa, mająca początek już u Krantora, dla którego 

y£VT|TÓę znaczy „to, co zawdzięcza swój początek jakiejś przyczynie” . Podobne jest zdanie
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liwe jest, żeby Birkowski usiłował za wszelką cenę ratować greckiego filozofa 
jako chrześcijanina ante litteram, łącząc go z philosophia perennis; ogranicza się 
raczej do znacznie skromniejszego zadania, polegającego na komentowaniu 
i ilustrowaniu koncepcji, z której próbuje usunąć sprzeczności i przeszkody. Nie 
różni się to specjalnie od tego, czym tradycyjnie i instytucjonalnie była praktyka 
egzegetyczna, znacznie bardziej rozpowszechniona w odniesieniu do tekstów 
Arystotelesa; podobnie jak  w tym przypadku nie chodziło o poszukiwanie 
prawdy, a jedynie objaśnienie koncepcji m istrza41.

IV. Niechęć autora komentarza do opracowywania skończonych i złożonych 
systemów filozoficznych, bardziej niż kiedy indziej widoczna jest w tych 
partiach dzieła, które oddalają się od metody czystego ilustrowania i parafrazy 
tekstu, i które w związku z tym powinny dawać większe możliwości do 
przedstawiania własnego punktu widzenia. I tak w wypadku długiego tekstu de 
daemonibus, odpowiadającego tekstowi Timajosa 40d 6 i nn., w obrębie 
tradycyjnych pytań (an sint, ąuales sint, etc. -  por. s. 121- 134) Birkowski nie 
posuwa się wiele dalej niż do szukania rozwiązań, które mogłyby zyskać 
poparcie jeśli nie wszystkich, to większości autorów zajmujących się danym 
problemem. W konsekwencji jest przekonany, że demony istnieją, że dzielą się 
na te dobre i złe (na s. 29 wspomina o trzecim, pośrednim rodzaju), że są 
istotami ontologicznie pośrednimi, a więc mającymi wypełnić lukę pomiędzy 
ludźmi i istotami niebieskimi, że obdarzone są inteligencją, są nieśmiertelne, 
mają władzę nad m aterią i wreszcie, że mają one do czynienia z ludźmi itd. 
W tych, a także w wielu innych punktach, chrześcijańscy teologowie są zgodni 
ze szkołami platońskimi; gdy dla tych pierwszych istnienie demonów zawiera się 
„in fundamentis religionis nostrae” 42, to dla tych ostatnich jest tak pewne, że jego 
dowodzenie nie m a sensu43. Pewne wątpliwości mogłyby pochodzić od lekarzy, 
którzy sprowadzają te byty i powodowane przez nie skutki do niewłaściwych 
proporcji humoralnych; mielibyśmy więc do czynienia nie z res substancjal
nymi, lecz z efektami melancholii, którą to opinię Birkowski oskarża o bezboż-

' '44nosc .
Fałszywie zabrzmieć by też tu mogła opinia arystoteiików, np. Piętro 

Pomponazziego (cytowanego wraz z Girolamo Cardanem), którzy po prostu 
przeczą istnieniu demonów.

Chalcydiusza, dobrze Birkowskiemu znanego, który uważa, że „origo m u n dr  ma charakter 

„przyczynowy”, a nie „czasowy” (ed. Waszink, s. 74 15-20).
41 Takie rozróżnienie pomiędzy filozofią Arystotelesa a „prawdziwą” prawdą, objaśnianie 

wszelkich treści salva veritate fidei było typowym postępowaniem „awerroistów”. Sam Birkowski 
używa typowej formuły awerroistycznej odnosząc się do swego zaginionego dzieła, w którym  

rozprawiał „ex peripateticorum et precipue Averrois sentenlia” (Commentarius, s. 166).
42 Commentarius, s. 125.
43 Ibidem.

44 Ibidem.
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Mimo to w obydwu wypadkach ujawnia się z całą siłą koncyliacyjna 
tendencja Birkowskiego, która stanowi w rzeczy samej dość ryzykowną próbę 
pogodzenia tych tak wyraźnych rozbieżności; jeśli chodzi o arystotelików, nie 
należy zapominać, że ich mistrz mówi o ,Jo rm ae d m n a e  D eo inferiores” ,

o „ in telligen tiae coelestiu m  orbium  m o tr iccs” , nie wykluczając tym samym, że 
istnieją odrębne i niezależne od maierii formy 45. Czy więc przy takich założe
niach musimy koniecznie przyjąć, że filozofia Arystotelesa neguje istnienie 
demonów? Poza tym, jeśli nawet Pomponazzi w słynnym dziele De incan- 
ta tion ibus  zaprzeczył ich istnieniu, Birkowski znajduje sposób (nawiasem 
mówiąc dość dziwny), by go usprawiedliwić; jest więc prawdą, że wraz 
z przyjściem Chrystusa demony przestały istnieć lub też przynajmniej mogą być 
wypędzone przy pomocy znaku krzyża46. Wreszcie Birkowski sugeruje, że 
gdyby arystotelesowska ra d o , uznająca za skuteczne jedynie „Boga i naturę” , 
była nieco bardziej uważna i zgodna z naszą religią, z pewnością nie wahałaby 
się jasno wyróżnić efektów działań demonów w licznych sytuacjach, w których 
te podstępne istoty usiłują naśladować dzieła boskie47. Jeśli chodzi natomiast
0 lekarzy, jak już wspomnieliśmy, ich tezy nie mogą być zaakceptowane sic et 
sim plic.ite r . niewykluczone jednak, że przy pomocy diet i medykamentów można 
wyleczyć dolegliwości wywołane przez demony (,,m em oria \o lu p ta tu m  ceteraru- 
m que passionu m , sim ulachra” itd.)48. Nie trzeba więc posuwać się do zaprze
czenia istnienia demonów, jak czynią to lekarze i pod takim warunkiem wiele 
z ich terapeutycznych wskazówek zasługuje na uwagę (cytuje się tu Galena, 
Fernela, Lemniusa i arystotelesowskie P rob lem ata). Odnosi się wszakże wraże-
r\ i a n ip m  l i  irU a h a  ty> o \\i tAn cnr\oAK ! c*r'rr\rr* ol  ̂i i tl" i n  i a

/ j W i L . U U U X V i l i  1 7  1 1 IV V ;T T  IV 1 X  o p u o u u  l U W / j j  C- J V U  j  H 1 V /  JXV  U  L i V l  ,  111W

przerywając szkodliwie działających przyczyn. I tak „aliquando daem on medica- 
m en tis ced it, aliquotndo m edicorum  diligen tiam  irridet” 4<)\ ten szyderczy śmiech 
z receptur, diet i naparów wydaje się możliwy do pokonania jedynie przy 
pomocy zupełnie innych, znacznie silniejszych i bardziej radykalnych m etod50.

Nie powinno więc nas dziwić, że Birkowski zbiera różnego typu dane 
dotyczące zjaw, czarów i paktów z diabłem (od ludowych opowieści po żywoty
r m  i i  r t ł  i  n m  rM  A  1 r* rv  jA  \  r • ł  c ł  l f  f  n » * rri i  on In w i  i ■ 4 «*n /"1 « n / \ l  / \  r > i / ^ r r ^ ł  nu a w iiL  n u .  y, j m u i l  n a i/.u v .a ia  m u  u a i i j r i ja  wCIilOiiuiOgl^zaia

1 lamiologiczna, a przede wszystkim, że próbuje je uporządkować według 
schematów i klasyfikacji, charakterystycznych dla szkól platońskich, stale 
zajmujących się tą dziedziną. Oto dlaczego już u Platona znajdujemy „adumb-

45 Ibidem, s. 124.

46 Ibidem, s. 125-125.

47 Ibidem, s. 131.
48 Ibidem, s. 129.

49 Ibidem.

50 Por. G.C. Zanier, Medicina e filosofia..., op. cit., s. 32-36.
31 Widoczne są tu wyraźnie wskazania zawarte w De occulta philosophia..., Agryppy, często 

zresztą cytowanego. Zob. zwłaszcza rozdz. 18 III ks. De occulta philosophia.
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ratum quodammodo... quod in nostra religione expressum est de duorum an- 
gelorum generibus, quorum quidam in coelo permanserunt... alii suo pec cato 
deiecti sunt...” 52. W rzeczy samej, po przypomnieniu ogólnej zgodności auc- 
toritates, jeśli chodzi o ów dwoisty podział świata aniołów, zainteresowania 
Birkowskiego koncentrują się przede wszystkim na „złych demonach” , które ze 
złośliwą pilnością usiłują przeszkodzić ludzkim działaniom, wzniecając różno
rakie pożądania i skłaniając ludzi do oddawania im czci należnej Bogu. 
Wprawdzie autor stwierdza, że zarówno chrześcijanie, jak i platonicy powierza
ją  nas duchom opiekuńczym, które powinny obronić nas przed zakusami 
demonów53, to jednak zdradza pewien pesymizm jeśli chodzi o rezultaty 
konfrontacji pomiędzy tymi siłami54; jednym słowem, „świat pod księżycowy” 
(a im bliżej wnętrza ziemi, tym niebezpieczeństwa rosną55) wydaje się opanowa
ny przez niegodziwe stworzenia, jako jedyny cel mające zakłócenie naturalnego 
porządku, a powodowane tym samym grzechem pychy, który stanowił przy
czynę ich upadku56.

Ten „moralistyczny” niepokój dominuje w pozostałej części wywodu Birkow
skiego, w której tłumaczy on -  kosztem nawet rygoru teoretycznego swych 
wywodów3' — wszelkiego rodzaju działania tych podstępnych i natrętnych istot 
w stosunku do naszych zmysłów i wyobraźni. Tak więc niezależnie od tego, czy 
są istotami cielesnymi, o cielesności „powietrznej” i subtelnej, czy też czystymi 
formami, mogą one prowadzić swoje szkodliwe działania; w pierwszym przypa
dku oddziałując bezpośrednio na nasze władze niższe58, w drugim odgadują 
„per externa signa” ludzkie cogitationes, zyskując w ten sposób zdecydowaną 
przewagę wobec naszych najlepszych intencji59.

V. Demon jest więc małpą, która rości sobie prawo do naśladowania 
opificium Dei, w rzeczywistości jednak odwraca tylko naturalny, dobry po
rządek. Stosownie do tego Birkowski uznaje, że bezpośrednia interwencja Boga 
w świat natury może niekiedy, w słusznych celach, wstrzymać działanie leges, 
poprzez zawieszenie normalnej procedury, która reguluje stwórcze, podtrzymu
jące w istnieniu działanie świata wyższego na świat niższy, odbywające się za

52 Commentarius, s. 123.

53 Ibidem, s. 131.

54 Zob. rozdz. Quae potestas daemonis in hominem... (s. 132-133). Ton niewiary w możliwość 
przeciwstawienia się demonom stanowi zresztą charakterystyczną cechę tego typu rozpraw.

55 Commentarius, s. 124.

56 Ibidem, s. 131 i passim.

57 M imo że jako dobremu znawcy dzieł Ficina nie brakowało mu z pewnością teoretycznej 

znajomości problemu. Problem ten zresztą tematem korespondencji Ficina z Filipem Kalimachem, 
dobrze w Polsce znanym. N a ten temat zob. J. Dom ański, La fortuna di Marsilio Ficino in Polonia 

nei sec. X V  e XVI, w: Marsilio Ficino ed il ritorno di Platone, studi e documenti, wyd. G.C. 
Garfagnini, 2 t., Olschki, Firenze, 1986, t. 2, s. 565-586.

58 Commentarius, s. 129.

59 Commentarius, s. 134.
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pośrednictwem przyczyn wtórnych. Jest to platonizująca replika na tradycyjne 
arystotelesowsko- awerroistyczne „przysłowie” , wedle którego „Deus et natura 
nihil in inferiora agunt nullo medio intercedente”, która to odpowiedź umożliwia 
usprawiedliwienie cudownych zjawisk w ramach filozofii natury tak starożytnej 
i cenionej. Należy do tego dodać ideę -  k tórą Birkowski odnajduje w Timajosie

-  woli Bożej jako warunku wszelkiego bytu, ideę zależności wszystkich 
poziomów machina mundi (przyczyny wtórne lub bóstwa mniejsze i natura) od 
woli Bożej. Mimo to nie można jednak powiedzieć, że platoński opifex zbliżony 
jest do stwórcy bilijnego i że rozkazujący gest tego pierwszego odpowiada 
w pełni prawdziwemu fia t: ten „kreacjonistyczny” opis należy -  zdaniem 
Birkowskiego -  przyjąć dKUpoAóyooę (aequivocej 601 znaczy on jedynie to, że 
Bóg może bezpośrednio przekazywać swoją nieśmiertelną naturę poszczegól
nym bytom niższym61, a nie to, że Platon miał na myśli creatio ex nihilo\ wprost 
przeciwnie, stworzenia „nulla antecedente materia” jest twierdzeniem, „quod in 
nostra religione receptum est” 62 i trzeba w tym miejscu jedynie podkreślić, że 
starożytni filozofowie także przewidywali możliwość zawieszenia naturalnych 
leges, aby elementowi boskiemu dać miejsce w świecie natury (dla przykładu: 
wolnej od cielesnej niewoli i nieśmiertelnej duszy ludzkiej63).

VI. Kolejnym zagadnieniem komentarza jest problem duszy; chcielibyśmy 
poświęcić mu nieco uwagi, zarówno ze względu na historyczne znaczenie tego 
tematu, jak i dlatego, że w trakcie dyskusji tejże kwestii wyraźnie widoczny jest 
sposób stawiania problemu, charakterystyczny, naszym zdaniem, dla analizo
wanego dzieła.

Punktem wyjścia jest założenie64, że „animam immortalem et divinam Deus 
creat per se, nullo causarum secundarium ministerio” , podczas gdy ciało 
i irracjonalna dusza potrzebowały przyczyn wtórnych, aby się narodzić65.

Przy takich założeniach pojawia się natychmiast trudność w wytłumaczeniu 
wzajemnej zgodności i jednoczesnej obecności w tym samym compositum 
ludzkim dwóch rzeczywistości zupełnie odmiennego pochodzenia. Najstarsza 
droga (Alkinoos, lekarze) uznaje, że substancja racjonalna (stworzona bezpo
średnio przez Boga) i irracjonalna (stworzona per causas secundas) są w człowie
ku rozróżnione i oddzielone66. Oczywiste są jednak filozoficzne ograniczenia

“  Commentarius, s. 136.
61 Ibidem.

62 O tym, że platonikom koncepcji takiej przypisać nie można, mówi wprost w części De materia 
prima, s. 162-168.

63 Ibidem, s. 137 i następne; pozostała część dyskusji skupia się więc na niebiańskim pochodzeniu 

duszy ludzkiej. Birkowski (s. 139) zwraca więc uwagę na zgodność poglądów Cycerona i Arys
totelesa -  nie brak tu odniesienia do vooę Supot9ev -  oraz Plotyna, którzy solo animae lumine uznali 

nieśmiertelność duszy, a co ważniejsze także jej wolność od niewoli ciała.
64 Por. wyżej, s. 22.
65 Commentarius, s. 194-196.
66 Ibidem, s. 196.
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takiego stwierdzenia, zwłaszcza jeśli dać posłuch Plotynowi, który wyciąga na 
światło dzienne sprzeczności wynikające z przekonania, że źródłem substancjal
nej jedności może być zbliżenie elementów o przeciwnej naturze i odmiennym 
pochodzeniu (podobnie Grzegorz z Nyssy, który twierdzi, że części irracjonalne 
nie mogą wchodzić w skład esencjalnej konstytucji duszy); w ten sposób jednak 
budzą się uzasadnione wątpliwości na temat rzeczywistej jedności naszego życia 
psychicznego67. Za jedno z rozwiązań można by uznać propozycję Ficina, 
którego zdaniem części niższe nie dodają do substancjalnej, intelektywnej duszy 
nic pozytywnego, a jedynie określają pewne bierne, całkowicie przypadłościowe 
dyspozycje, związane z przejściowymi kontaktami z ciałem68. Inne rozwiązanie, 
materialistyczne, znajdujemy u Galena, który wywodzi duszę z cielesnej 
temperies69. Oczywiste jest jednak, że obydwie możliwości są niepełne, a co za 
tym idzie niezadowalające.

Nie mniejsze problemy przedstawia związana z poprzednią, kwestia po
chodzenia duszy. Tutaj Birkowski zajmuje się pokrótce wahaniami św. Augus
tyna70 niezdecydowanego pomiędzy traducjanizmem i kreacjonizmem, wymu
szonym i spontanicznym wejściem w ciało, oraz trudnościami św. Tomasza 
w połączeniu duszy jako całości z procesami biologicznymi, za które jest 
współodpowiedzialna, choć w swoich najwyższych manifestacjach -  osądzie, 
inteligencji -  wydaje się od nich oddzielona. Słowem -  w znamienny sposób 
konkluduje Birkowski -  „melius est hic dubitare quam pro certo aliquid 
ajjirmare” 71 lub też, w najlepszym razie, zadowolić się wnioskami, co do 
których istnieje zgodność, jak koncepcja medie tas ludzkiej duszy, umieszczonej 
pomiędzy formami wiecznymi i naturalnymi, które kończą się wraz z ciałem; 
dusza, mając swój początek w czasie, styka się w rzeczy samej z tymi drugimi, 
lecz będąc nieśmiertelna podobna jest do tych pierwszych72.

67 Ibidem, s. 197.

** Przygotowują je wszakże w jakiś sposób do połączenia się z substancjalną duszą. Ibidem, s. 198.

69 Ibidem.

70 Ibidem, s. 199. Jest rzeczą interesującą, że Birkowski cytuje fragment, w którym św. Augustyn 

deklaruje niewielkie, z punktu widzenia wiary w Chrystusa i w Zmartwychwstanie, znaczenie tych 
problemów.

71 Commentarius, s. 200. Birkowski podejmuje tu klasyczną już dyskusję nad fragmeniem De 
generatione animalium (736a, s. 29-33), w którym Arystoteles mówi o stopniowym powstawaniu 

części duszy w trakcie rozwoju biologicznego zwierzęcia i wprowadza niezwykłe pojęcie vouę 

9upa9ev. Birkowski zdaje sobie sprawę ze sprzeczności stąd wynikających, a mimo to, w odróż

nieniu od innych autorów (por. analogiczne dyskusje u Simone Porzia i Giacomo Zabarelli), nie. 
usiłuje znaleźć konkretnego rozwiązania.

72 W rzeczywistości nie jest to całkiem ścisłe, jako że nie wszyscy przyjmują nieśmiertelność duszy 

a parte post, ani też jej nieistnienie a parte ante. Wydaje się to jednak mniej znaczące od faktu, że 

Birkowski nie próbuje nawet zająć się rozwiązaniem tych trudności i ogranicza się do zanotowania 
tej jakże dyskusyjnej i wątłej zbieżności opinii, traktując ją jako bezpieczny punkt dojścia (czy też 
wyjścia). M ożna by tu zacytować początek De immortalitate Pomponazziego, jednak uwagi na 

temat ludzkiej medietas stanowią banalny raczej topos kultury renesansowej.
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Ta ostatnia teza, wsparta raczej cytatami z au ctorita tes, niż solidnymi 
argumentami filozoficznymi, zawiera jednak konkretny wymóg teoretyczny, ten 
sam, któremu ani filozofowie, ani teologowie nie uczynili w pełni zadość: 
konieczność utrzymania jedności i ciągłości życia duszy i nie czynienia z niej 
jakiejś dziwnej substancji, w której można stwierdzić jedynie zewnętrzne 
zestawienie części, obcych sobie ze względu na pochodzenie i istotę. Substancja
0 niejasnym i źle zdefiniowanym statusie ontologicznym, lecz równocześnie 
jedyna w swoim rodzaju i spoista, jest z pewnością lepszym rozwiązaniem niż 
jakieś monstrum złożone z kawałków, utrzymywanych razem nie wiadomo 
przez jaką więź. Birkowski zdaje sobie sprawę, że nie brak interpretatorów 
Platona twierdzących, że mówił on o trzech substancjach odrębnych ze względu 
na funkcję i umiejscowienie w ciele, lecz jest też świadom, że takie twierdzenie 
przeciwstawia się wymogowi jednolitości73; oto dlaczego przeciw wszelkim 
philosophantes, prostackim interpretatorom symbolicznych wywodów Platona, 
nasz autor proponuje -  rzecz w K om en tarzu  zupełnie wyjątkowa -  cztery 
dowody na rzecz tezy o substancjalnej jedności duszy ludzkiej. Dzieli się ona 
zatem jedynie p e r  fa c u lta te s : 1) (analogia kosmologiczna) również anim a m undi 

doświadcza pewnego rodzaju złożoności; składa się ona z Idem  (dmóv)
1 A lteru m  (ëxepov) podstawowych zasad różnorakich mechanizmów kosmosu, 
odpowiednio: tej ogólnej w odniesieniu do sfery najwyższej i szczegółowych 
w stosunku do obrotów pojedynczych planet74. Tak więc dusza jest jedna, lecz 
związana różnymi relacjami z ciałem, albo dlatego, że w celu ra tiocin ari 

posługuje się pojęciami wyobraźni75, albo dlatego, że wznieca namiętności, 
które nie mogą nie angażować ciała. Nie znaczy to jednak, że jest ona złożona, 
w prawdziwym sensie tego słowa76; 2) (argument psychologiczny) dusza ludzka 
nie może jednocześnie pełnić funkcji odpowiadających różnym fa c u lta te s  (jedne 
bowiem uniemożliwiają inne), co oznacza, że mimo odmiennych relacji z ciałem, 
są one ze sobą ściśle związane77; 3) i 4) (argumenty logiczne)78 człowiek 
charakteryzuje się jedną formą esencjalną i tylko ten fakt upoważnia do 
wyodrębnienia go, jako odmiennego od innych, gatunku. W przeciwnym razie 
mielibyśmy do czynienia z absurdalnym stwierdzeniem, że człowiek należy do 
kilku gatunków albo jednocześnie (III ratio), albo też (IV ra tio ) stopniowo

73 Birkowski w pełni akceptuje tradycyjną krytykę takiej wersji platońskiej psychologii podjętej 
zarówno przez arystotelików, jak i samego Arystotelesa. Zob. np. krytykę Filoponosa prze
prowadzoną przez Simone Porzia w jego De humana menie disputatio, Florentiae 1551.

74 Por. Timajos 34b i następne.
75 Commentarius, s. 201-202.

76 Ibidem, s. 202-203.

77 Trzeba tutaj zauważyć, że Birkowski usiłuje połączyć z wyższymi właściwościami duszy także 

ruchy irracjonalne: gniew rodziłby się więc z ,,opinio acceptae iniuriae... a ratione incipiens”, która 

następnie wykracza jednak poza swe granice i zapala spiritus, znajdujący się we krwi. Ibidem, s. 202.
78 Także w tym przypadku mamy do czynienia z argumentami tradycyjnymi; por. S. Porzio, De 

humana mente, op. cit., s. 18-19.
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w trakcie rozwoju organicznego, prowadzącego od płodu do dojrzałego 
człowieka, procesu, którego kolejne fazy pozbawione są wspólnego wyznacz
nika79.

Jednak i tym razem, kiedy filozoficzna argumentacja znajduje sobie przynaj
mniej niewielką przestrzeń, przeważając tym razem nad egzegezą i przytacza
niem cudzych opinii, Birkowski nie omieszka wyciągnąć wniosków w swoim, 
jak zwykle antydogmatycznym, stylu: teoria psychologiczna, w myśl której 
istnieje jedna substancja, która żywi, czuje i myśli, jest jedynie „bardziej 
prawdopodobna” , podobnie jak koncepcja zakładająca, że w trakcie rozwoju 
pojawiają się stopniowo różne własności, mające wszakże początek w jedynej 
zasadzie80. Tak więc ostrożność w przypadku tak vexata ąuaestio, kwestii 
rozważanej językiem niekończących się (i często daremnych) diatryb arys-  
totelesowskich, wydaje się konieczna nawet wówczas, gdy consensus auto
rytetów teologicznych i moc niezależnych racji filozoficznych (ogólnie rzecz 
biorąc, arystoteiesowskich) prowadzą w kierunku rozsądnego wniosku, który 
choć pozwala łatwo usprawiedliwić jedność naszego życia psychicznego, nie
śmiertelność duszy i nasze podobieństwo do wyższych natur, daleki jest od 
świetlistej oczywistości prawd wiary81.

*
* *

Na zakończenie naszej analizy pragniemy jeszcze raz podkreślić niektóre jej 
punkty. Przede wszystkim, należy stwierdzić, że nie wydaje się słuszne ocenianie 
Komentarza jedynie na podstawce jego zawartości dotyczącej filozofii natury; 
w takim przypadku, rzeczywiście, nie pozostałoby nic innego jak odnotowanie 
braku nie tylko nowatorskich propozycji82, ale i jakiejkolwiek spójnej i wystar

79 Commentarius, s. 203.

80 Zasada ta zaczyna w pełni działać w miarę upływu czasu, to jest wtedy, gdy w organizmie 
osiągają dojrzałość narzędzia cielesne, które zapewniają realizację funkcji władz tegoż organizmu, 

utajonych od samego początku procesu. Zakładając, że dusza aktualizuje się poprzez ciało, 

koncepcję tę trudno jest uznać za spójną, co jednak nie ma w tym przypadku szczególnego 

znaczenia.

81 Taka „zawieszająca” postawa powraca niewiele później przy problemie statusu duszy 

oddzielonej od ciała (Commentarius, s. 142 i następne). Po stwierdzeniu, że trudno jest bronić 

nieśmiertelności wedle zasad Arystotelesa (s. 143), który -  uwaga banalna, lecz raczej rzadka w owej 
epoce na włoskich wydziałach filozofii, kiedy to każdy tworzył sobie „swojego” Arystotelesa -  nie 

wykazuje bezpośredniego zainteresowania problemem, Birkowski zauważa, że także Platon wydaje 

się ukrywać za pitagorejskimi bajkami o metempsychozie, których plalonicy -  z wyjątkiem Plotyna 
-  nie brali dosłownie; w każdym razie nie należy się dziwić, że mistrz wahał się, ponieważ kwestia ta 

jest naprawdę niejasna i trapiła także katolickich teologów, szczególnie zaś Orygenesa (s. 144-146).
82 A nawet choćby zaktualizowanych: przykładem może być, zasygnalizowany już przez 

Dąmbską (Filozofia, op. cit., s. 108), brak odniesień do Kopernika. Pamiętajmy zaś, że Birkows- 

kiego komentarz do Timajosa pochodzi z 1610 roku.
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czająco opracowanej wizji. Wydaje się, że powrót do Timajosa nie przyniósł 
w tej dziedzinie szczególnego postępu w stosunku do wielu innych prób 
odnowienia tradycyjnych filozofii podejmowanych w tamtej epoce; z tego 
punktu widzenia komentarz Birkowskiego jest dobrym świadectwem pewnego 
rodzaju zamieszania i zagubienia, dość powszechnych w drugiej połowie XVI 
wieku. Uzasadniona może być jedynie ocena dzieła z punktu widzenia ogólniej
szych implikacji „kulturowych” analizowanego tekstu, w szczególności porów
nania ratio philosophica z Pismem Świętym.

Po pierwsze, wybór Timajosa jako tekstu do skomentowania nie oznacza (jak 
często oznaczała w tradycji a wer roi stycznej praktyka komentowania Arystotel-  
sa) całkowitej i bezwarunkowej akceptacji doktryny Mistrza, nawet w planie 
ściśle filozoficznym, który, jako taki, nie posiada tu rzeczywistej autonomii 
w stosunku do wymogów Prawdy; ta ostatnia pozostaje, ogólnie rzecz biorąc, 
prawdą wyrażoną w Piśmie Świętym i u Ojców Kościoła (głównie Augustyna). 
Istnieje wprawdzie pewien wysiłek filozofii w dążeniu do Prawdy, wysiłek, który 
przynosi jedynie jej przebłyski, zarysy i niepełne intuicje (i na tej drodze Platon, 
a także cała tradycja filozoficzna, która do niego się odwołuje, z pewnością jest 
bardziej zaawansowana od innych). Wyjaśnia to zarazem zainteresowanie 
Birkowskiego dla wielu propozycji i rozwiązań filozoficznych, nie zaś dla 
trudności sugerowanych przez tekst Timajosa (nie wykluczając rozwiązań 
tradycyjnie arystotelesowskich), a także tłumaczy (biorąc też pod uwagę 
motywy dydaktyczne i pedagogiczne), dlaczego Birkowski prawie nigdy, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy opowiada się po stronie doktryn racjonalnie 
bardziej prawdopodobnych lub też lepiej popartych opiniami wielkich myślicieli 
przeszłości, nie stara się wybrać i podtrzymywać jakiejś jednej teorii. Wszystko 
to jest zgodne z tym, co wiemy o eklektycznym, w owej epoce, ukierunkowaniu 
nauczania filozofii w Zamościu, a także o wyraźnym zainteresowaniu profeso
rów szkoły zarówno Nową Akademię, jak i sceptycyzmem. Zwłaszcza to 
ostatnie odniesienie może nam wiele wyjaśnić: daleki od proponowania nam 
schematu i tematów perennis philosophia, czy też koncepcji ciągłości pomiędzy 
spekulacją filozoficzną i postawą religijną, Birkowski zdaje się jednak pierw 
szeństwo przyznawać tej drugiej, zawieszając niejako ważność tej pierwszej83. 
Mielibyśmy więc do czynienia z pewną formą fideizmu, umykającą atoli przed 
ekstremalnymi wnioskami irracjonalistycznymi i całkowitym zamknięciem na 
to, co ludzka mądrość może w sposób autonomiczny wnieść do poznania, przy 
pełnej zarazem świadomości jego ograniczenia. Niełatwo powiedzieć, w jakim 
stopniu orientacja taka związana jest z wymogami apologetycznymi (nie należy

*3 Byłoby rzeczą interesującą zbadać rolę, jaką w formacji Birkowskiego, a także środowiska 

zamojskiego, odegrały idee Gian Francesca Pico della Mirandola. Był on z pewnością znany 
Birkowskiemu (cytuje go w jednym miejscu -  s. 117 -  nie mającym znaczenia dla naszej analizy), 
którego orientacja kulturowa wykazuje pewne punkty styczne z ukierunkowaniem autora De 

vanitate.
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zapominać, że Akademia Zamojska była szkołą katolicką, atmosfera zaś 
religijna Polski tego okresu daleka była od spokoju i pełna napięć). Jasne jest 
natomiast, że Birkowski usiłuje znaleźć rozwiązanie utrzymujące równowagę 
(choć nie równą odległość) pomiędzy wnioskami zbyt bliskimi religijnemu 
„racjonalizmowi” , jaki zdawały się sugerować niektóre idee platoników włos
kich, a całkowitym odrzuceniem klasycznego dziedzictwa spekulatywnego na 
korzyść prostego i bezpośredniego odwołania się do Pisma.

Tłum. z włoskiego Anna Dudzihska-Facca

Danilo Facca

Ił commento a! Timeo di Szymon Birkowski

Sommario

II commento al Timeo di Szymon Birkowski (1574-1626) non si segnaia per particolari 
contributi ermeneutici o teorici, in quanto il suo andamento é perło piu pedissequamente 
esegetico, in ottemperanza alia sua destinazione didattica; tuttavia, alcune tendenze di 
fondo permettono ui collocarc quest o testo all’interno di un dibattito cultúrale piú 
ampio: la ripresa della tradizione platónica e la ricerca del consenso tra la auctoritates 
ñlosofiche e teologiche fanno pensare ad una rilettura dei temi concordistici tipici del 
rinascimento italiano, salvo che in Birkowski l’accento cade sulla inadeguatezza del 
pensiero speculativo (compreso naturalmente quello platonico) nspetto ai Verbo 
rivelato. Coerentemeníe non si da, sul piano della ratio, mente altro che opinioni „piu 
probabili” di altre, o perché piú fácilmente difendibili, o perché preferite dai grandi 
dottori, o perché piú vicine ai dogmi. Questo aspetto, infine, vieta la costituzione di una 
filosofía dogmatica e sistemática, ed é aH’origine di un’atteggiamento eclettico, aperto 
a suggestioni provenienti da scuole diverse (centrale resta pur sempre l’influsso del 
linguaggio e delle soluzioni aristoteliche). Tali elementi s’integrano nel panorama a noi 
noto dell’Accademia di Zamość, scuola cattolica, all’interno deiia quale rinsegnamento 
della filosofía presentava un carattere „pratico” e „retorico” , fortemente influenzato da 
sette e pensatori di etá medioplatonica, quali soprattutto lo scetticismo neoaccademico 

e Cicerone.


