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Jan Gerson ( Jean Le Charlier, Johannes de Gersonno, 1363–1429), obdarzo-
ny przydomkiem doctor christianissimus¹, był jednym z najbardziej wpływowych
intelektualistów swoich czasów, żywo zaangażowanym w spory nie tylko filozo-
ficzne i teologiczne, lecz także polityczne i kościelne. Jako jeden z czołowych
teologów należących do via moderna, czyli zwolenników nominalizmu, był prze-
ciwnikiem formalistów, tzn. szkotystów i innych zwolenników via antiqua. Je-
go stanowisko bliskie było Ockhamowemu przedkładaniu w teologii zagadnień
pastoralnych nad spekulatywne, które lekceważył jako metafizyczne kwestie nie-
przyczyniające się do rozwoju duchowego człowieka. To sprawiło, że w czasie
swego pobytu w Paryżu zaangażował się w spory szkół, próbując przekonać stro-
ny do powrotu do biblijnego wymiaru teologii, który prowadził do mistyczne-
go spotkania z Bogiem. Krytykę spekulatywnych dysput, które w Paryżu coraz
bardziej stawały się polemicznymi popisami, prowadził Gerson zarówno za po-
mocą argumentów, jak i środków administracyjnych, co nie przysparzało mu
popularności na uniwersytecie. Gerson wywarł też wielki wpływ na późniejszy
rozwój teologii aż do początków reformacji².

Jan Gerson pochodził z Szampanii, urodził się 14 grudnia 1363 w miej-
scowości Gerson. Edukację rozpoczął w rodzinnych stronach u benedyktynów
w Reims, następnie (1377–1392) studiował w Paryżu filozofię w Kolegium Na-
warry, m.in. u nominalisty Piotra z Ailly. Tam też zetknął się z pierwszymi

¹M.S. Burrows, Jean Gerson, w: Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, Lon-
don: Routledge, https://www.rep.routledge.com/articles/biographical/gerson-jean-1363-1429/v-1
(dostęp: 01.05.2021).

² Tamże.
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humanistami. W roku 1381 uzyskał licencjat, a w kolejnym — magisterium ze
sztuk wyzwolonych, po czym przystąpił do studiów teologicznych. W latach
1390–1392 był baccalarius formatus, a następnie otrzymał doktorat z teologii.
Wcześnie dał się poznać jako wybitny mówca, a jego talenty wykorzystywano
w różnych misjach politycznych i uniwersyteckich. W 1393 otrzymał dziekanat
kapitulny w Brugii, a w 1395 r. papież awinioński Benedykt XIII mianował go
kanclerzem kapituły Notre Dame w Paryżu i kanclerzem uniwersytetu³. Zaan-
gażowanie w sprawy uniwersyteckie wpłynęło na jego praktyczne podejście do
zagadnień filozoficznych. Niechęć do metafizycznych rozważań wychodzących
poza objawione prawdy Pisma Świętego szła u niego w parze z zainteresowa-
niem mistycyzmem, co zdradzało wpływ devotio moderna (nowej pobożności)⁴.
Jako kanclerz spowodował potępienie praktyk magicznych (1398) i doktryny
Rajmunda Lulla (1402), w której widział przejaw idolatrii rozumu. Doprowa-
dził do powrotu na uniwersytet dominikanów⁵, usuniętych wcześniej z powodu
ich niezgody na uniwersytecką formułę nauki o niepokalanym poczęciu Naj-
świętszej Marii Panny⁶.

W 1415 roku był wysłannikiem uniwersytetu oraz prowincji kościelnej Sens
na sobór w Konstancji, gdzie ostro domagał się potępienia poglądów Jana Wycli-
fa i występował przeciw doktrynom Jana Husa i Hieronima z Pragi, przyczynia-
jąc się w ten sposób do ich skazania za herezję i spalenia na stosie. Występował
w sporze o apologię tyranobójstwa jako przeciwnik broniącej tej tezy delegacji
burgundzkiej. Zaangażował się też po stronie Polaków w działania zmierzające
do potępienia Jana Falkenberga⁷. Względy polityczne uniemożliwiły mu powrót
do Paryża po soborze; na krótko zamieszkał w Bawarii, a potem osiadł klaszto-
rze celestynów w Lyonie, gdzie mieszkał do końca życia. Tam też powstały lub
zostały ukończone liczne jego dzieła. Zmarł 12 lipca 1429 i został pochowany
w kościele św. Wawrzyńca w Lyonie⁸.

Gerson zostawił po sobie ponad 500 dzieł po łacinie i francusku, dotyczą-
cych rozmaitych zagadnień z filozofii i teologii oraz literatury, w postaci trak-
tatów (poczesne miejsce wśród nich zajmują dwa traktaty De mystica theologia),
listów, mów, kazań, wierszy. Wśród nich znajduje się też kilka prac poświę-
conych zagadnieniom epistemologicznym, z których najważniejsze są De eluci-

³Zob. Ch. Burger, Aedificatio, Fructus, Utilitas. Johannes Gerson als Professor der Theologie und
Kanzler der Universität Paris, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1986, s. 24–25.

⁴Zob. A.Combes, Essai sur la critique de Ruysbroeck par Gerson, t. II, Paris: Vrin, 1948, s. 82–
83.

⁵Zob. Ch. Burger, Aedificatio, Fructus, Utilitas, s. 161–162.
⁶Z. Kałuża, Jan Gerson, w: Powszechna encyklopedia filozofii, III, red. A. Maryniarczyk i in.,

Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002, s. 766.
⁷Zob. tamże.
⁸Zob. M.S. Burrows, Jean Gerson.
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datione scholastica mysticae theologiae, traktat dotyczący relacji między teologią
scholastyczną i mistyczną, oraz De modis significandi i De concordia metaphysicae
cum logica, przedstawiające stanowisko Gersona w sporze realistów z nominali-
stami. Gerson stara się w nich utrzymać nominalistyczne rozróżnienie znaków
i rzeczy oznaczanych, przy czym te pierwsze identyfikuje z rozumem natural-
nym, gdyż są jego treścią. Jest jednak przekonany, że tak rozumiane znaki nie są
pozbawione prawdziwej sygnifikacji i to gwarantuje epistemologiczną pewność
tezom metafizycznym⁹. W De elucidatione scholastica mysticae theologiae rozwa-
ża on mistycyzm nie jako abstrakcyjną czy spekulatywną formę poznania, lecz
jako poznanie dające siłę do przemiany życia przez doświadczalne i uczuciowe
zrozumienie (cognitio experimentalis et affectualis)¹⁰.

Prace poświęcone problematyce poznawczej ujawniają aspekt teoretyczny po-
glądów Gersona. Z kolei w dziełach poświęconych zagadnieniom praktycznym,
takim jak np. traktat Contra curiositatem studentium, odnaleźć możemy racje,
które skłoniły go do opowiedzenia się po stronie via moderna, mimo że stara
się przy ocenianiu miejsca i roli filozofii unikać kwestii teoretycznych i skupia
się na zagadnieniach pastoralnych. Twierdzi, że prawdy wiary nie sprzeciwia-
ją się w żaden sposób naturalnemu rozumowi, a ludzkie poszukiwania wiedzy
mogą swobodnie postępować, o ile szanują granice, w ramach których musi po-
zostawać spekulacja filozoficzna. Naturalne poszukiwania rozumu są bowiem
czymś odmiennym od próżnej ciekawości (vana curiositas) pobudzającej ludzi
do badania kwestii odległych od praktyki życia chrześcijańskiego i w rezultacie
kierującej myślenie na manowce. Nasze myślenie błądzi dlatego, że próby takie
wykraczają zarówno poza granice rozumu, jak i wiary, kiedy usiłują badać tajem-
nice woli Bożej (secretum divinae voluntatis). Zamiast kierować się grzesznym
zadufaniem badacz powinien pokornie przyjąć, że wystarczającą wiedzę daje
mu wspinanie się po drabinie Pisma Świętego (scala scripturarum), oświetlając
jego prawdę z pomocą naturalnego rozumu na tyle, na ile to możliwe. Proble-
mem było tu odpowiednie zastosowanie rozumu do wyjaśniania prawd wiary
tak, by móc w rezultacie wyjść poza wiedzę rozumową i zacząć wspinać się na
inną drabinę prowadzącą do mistycznego poznania Boga¹¹.

W późniejszych dziełach, w szczególności w De consolatione theologiae, wzoro-
wanym na Pocieszeniu, jakie daje filozofia Boecjusza, dialogu poświęconym zagad-
nieniom teologicznym i kościelnym, Gerson powracał do kwestii relacji między
rozumem i wiarą. Zgadzając się z Boecjuszem, że objawione prawdy biblijne
nie są irracjonalne, mimo iż nie są bezpośrednio dostępne umysłowi ludzkie-

⁹Zob. tamże.
¹⁰Zob. A.Combes, La théologie mystique de Gerson. Profil de son évolution, t. I, Paris: Vrin, 1963,

s. 96.
¹¹Zob. M.S. Burrows, Jean Gerson.
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mu, Gerson zaznacza, że prawdy wiary są racjonalne, choć dotarcie do nich
wymaga boskiej pomocy. Posługując się analogią, wskazuje, że tak jak łaska nie
znosi natury, lecz ją przewyższa, tak teologia przewyższa filozofię, biorąc ją na
swoją służbę. Filozofia sama doprowadza nas na szczyt naturalnego poznania
i tam oddaje nas (i siebie) w ręce teologii, która jako jedyna może nas zapro-
wadzić jeszcze wyżej¹². W ten sposób staje się ona użytecznym, ale ograniczo-
nym w zastosowaniu wstępem do teologii, dającej nam wyższą wiedzę płynącą
z wiary objawionej w Kościele i przez niego. Takie stanowisko w sprawach teo-
logicznych spowodowało, że dzieł Gersona nie dotknęły późniejsze paryskie
potępienia nominalistów¹³.

Jako teolog Gerson nie stworzył jednolitej doktryny, nie był także, mimo
wrogości wobec wielu zwolenników via antiqua, stronnikiem którejś ze szkół
modernistów, lecz próbował znaleźć jakieś własne, pośrednie stanowisko, które
mogłoby utwierdzić filozoficzną metafizykę w nominalistycznej epistemologii.
Gruntowną znajomość filozofii wykorzystywał na potrzeby sporów teologicz-
nych, kładąc w nich nacisk na znaczenie języka i sposobu formułowania proble-
mów oraz dążąc do systematyzacji języka teologii. Jego ataki przeciw realistom
są kontynuacją polemik Wilhelma Ockhama¹⁴ i Piotra z Ailly. Krytykował też
neoplatońskie tezy o istnieniu powszechników niestworzonych (idei) oraz Ary-
stotelesowską tezę przyczynowości naturalnej, mówiącą, że z jednego powsta-
je tylko jedno, której wykorzystanie krytykował m.in. u Henryka z Gandawy.
Rajmundowi Lullowi i szkotystom zarzucał ponadto tworzenie teologicznego
języka różnego od tradycji scholastycznej, którą widział jako syntezę Augusty-
na, Arystotelesa i Pseudo-Dionizego. Sądził bowiem, że każda dyscyplina ma
własny, nienaruszalny język i własne zasady rozumowania (modus loquendi), róż-
niące się od języka i zasad innych dyscyplin¹⁵.

Napisany w roku 1423 w Lyonie dialog O poglądach Rajmunda Lulla¹⁶ jest
dobrą ilustracją pokazującą, jakie argumenty Gerson przytacza przeciw takiemu
sposobowi prowadzenia refleksji teologicznej przez niektórych realistów (wyraź-
nie zastrzega się, że swojej krytyki nie kieruje w stronę Tomasza z Akwinu), któ-
ry nazywa zuchwalstwem intelektualnym, jako że autorom tym wydaje się, iż są

¹²Zob. M.S. Burrows, Jean Gerson and ‘De Consolatione Theologiae’ (1418): The Consolation of
a Biblical and Reforming Theology for a Disordered Age, Doctoral Dissertation, Princeton Theolo-
gical Seminary, Princeton New Jersey, 1988, s. 155 i nast.

¹³Zob. M.S. Burrows, Jean Gerson, w: Routledge Encyclopedia of Philosophy.
¹⁴Zob. M. Gensler, Satyra na leniwych teologów, czyli o pewnych lekcjach z filozofii nieodrobio-

nych od sześciuset lat, „Kwartalnik Historyczny”, 4 (2015), s. 652–653.
¹⁵Zob. Z. Kałuża, Jan Gerson, s. 767.
¹⁶Szczegółową analizę dzieła oraz jego edycję przedstawił E. Vansteenberghe, Un traité

inconnu de Gerson « sur la doctrine de Raymond Lulle », „Revue des sciences religieuses”, 16.4 (1936),
s. 441–473.
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w stanie dowieść prawd wiary. Gerson swoje argumenty kieruje przede wszyst-
kim przeciw rozciąganiu filozoficznego rozumienia konieczności na relacje mię-
dzy stworzeniem i Bogiem. Przyjęcie rozróżnienia na konieczność wewnętrzną
i zewnętrzną pozwala jego zdaniem na uniknięcie błędu, który wikłałby Boga
w jakikolwiek związek ze stworzeniem różny od całkowitej wolności stwórczej.
W ten sposób Gerson stanowczo rozgranicza obszary wiary i wiedzy.

Podstawą prezentowanego niżej przekładu jest tekst Jeana Gersona Super doc-
trinam Raymundi Lulle opublikowany w: Oeuvres Complètes, ed. P. Glorieux,
vol. 10, Paris: Desclée, 1961, s. 121–128.

Jan Gerson
O poglądach Rajmunda Lulla

Na Wydziale Świętej Teologii Uniwersytetu Paryskiego poznałem niedawno
poglądy pewnego człowieka. Zostały one oskarżone przed urzędem Kanclerza,
który zabronił ich nauczać i praktykować, gdyż są próżne, bezużyteczne i wy-
myślne, doprowadzając swoich zwolenników raczej do mętnych i niespokojnych
rojeń niż do oświecenia rozumu.

Ich autor, Rajmund [Lull]¹⁷, powiedział i napisał wiele rzeczy prawdziwych,
lecz sposób, w jaki wykładał, był obcy metodzie tak filozoficznej, jak teologicz-
nej, właściwy zaś tylko jemu i jego wyobraźni. Gdyby się z nim zgodzić, trzeba
by porzucić tradycję dawnych ojców przyjętą przez Kościół, w której on sam
i jego [uczniowie] dotąd się ćwiczyli. Usilnie proszę zatem, strzeżmy się, by
w naukach kościelnych nie powstało babilońskie pomieszanie języków i narze-
czy niezrozumiałych dla siebie nawzajem!

Wyłuszczam ci mój sąd o tej doktrynie dlatego tylko, że nie chciałbym ca-
łą tą sztuką zaprzątać sobie głowy, zwłaszcza że byłaby ona [głowa] wówczas
cała wypełniona znakami i schematami; chcę natomiast za dobrą cenę uzyskać
całkowite ich wyplenienie i usunięcie z pamięci. Dlaczegóż miałyby zajmować
miejsce w sercu? Ostatecznie należy się troszczyć o uprawianie cenniejszych
studiów, zwłaszcza gdy przełożeni wymagają, by bracia duchowni żyjący we
wstrzemięźliwości nie zajmowali się tymi rojeniami z uwagi na niebezpieczeń-
stwo uszczerbku na umyśle, czyli rozumie, poza tym aby nie tracili czasu, któ-
ry powinien być poświęcany rzeczom lepszym i bardziej zbawiennym. Są oni

¹⁷O życiu i poglądach Rajmunda zob. M. Gensler, Rajmund Lull. Wprowadzenie, w: Wszystko
to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, red. K. Krauze-Błachowicz, War-
szawa: PWN, 2002, s. 319–321.
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bowiem nie dość zdolni, by pojąć nauki świętych, niewątpliwie rozsądne, bez-
pieczne i zbawienne, a przecież, by zrozumieć wszystko to, co zakłada ta nauka
[Lulla], należy natężać swój rozum ze wszystkich sił.

Mówię to dlatego, iż sądzi on, że przytacza dowody dotyczące na przykład
prawd wiary, będących przecież jedynie opartym na wierze poglądem świętych
ojców, który uznawali za skuteczny w przekonywaniu tak zuchwalców, jak i nie-
dowiarków. Nie da się przecież zrozumieć, jak ktoś wskutek takich argumentów
mógłby wytrwać w wierze. [Ojcowie] widzieli bowiem, że mówienie takich rze-
czy nie było zaszczytem, lecz raczej wystawianiem nas i naszej wiary na po-
śmiewisko pogan, którzy od dawna już umieli odróżniać takie argumenty od
dowodów i uznawali je za sofistyczne dzielenie włosa na czworo. Dlatego też
gdziekolwiek św. Tomasz mówi o racjonalnych argumentach przytaczanych dla
uzasadnienia prawd wiary, natychmiast je obala, aby nie sądzono, że są one
oczywiste¹⁸.

Tak powinno się dawać odpór tym, którzy mówią, że nasza wiara o naro-
dzeniu z Dziewicy jest według astrologów, a szczególnie Albumazara¹⁹, zapi-
sana w gwiazdach. Bóg bowiem nie potrzebuje, za pomocą tak pochlebnego
kłamstwa, by wydawało się, że podporządkował swoją moc przyrodzie, czy też
że kierował się konstelacjami niebieskimi, gdy kładł fundament pod swą nową
nadprzyrodzoną religię.
Uczeń: Chciałbym, abyś obalił wywody Rajmunda uzasadniające prawdy wiary,
rozmaicie przedstawione w jego księdze dedykowanej Bonifacemu VIII²⁰.
Nauczyciel: Na ten temat można u innych doktorów teologii i w przekazach fi-
lologicznych odnaleźć obszerniejsze rozwiązanie niż nasza dotychczasowa roz-
mowa. Szczególnie ważne wydają się opinie doktorów, zwłaszcza wielebnego
i godnego pamięci Ryszarda ze Świętego Wiktora, który w swoim [traktacie]
O Trójcy Świętej powiedział, że nie ma koniecznych argumentów uzasadnia-
jących naszą wiarę²¹. Mówią oni, że prawdziwe jest osobliwie to, co dotyczy
natury rzeczy, albowiem rzecz, np. Trójca, jest dla siebie konieczna i w sobie

¹⁸Zob. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej, I, 9, tłum.
Z. Włodek, W. Zega, s. 33–34.

¹⁹Zob. E. Vansteenberghe, Un traité inconnu de Gerson, s. 453.
²⁰Chodzi o napisane w Rzymie w czerwcu 1296 roku dzieło Rajmunda Lulla Liber de ar-

ticulis fidei sacrosanctae et salutiferae legis christianae sive liber Apostrophe. Pierwotna jego wersja
powstała w języku katalońskim; łacińska wersja jest obszerniejsza i była znacznie popularniejsza.
Niestety nie doczekała się ona jeszcze edycji krytycznej w przeciwieństwie do wersji katalońskiej,
wydanej przez A. Ponsa. Tekst łaciński opublikował F.Ph. Wolff w 1729 r. Zob. A. Fidora,
J.E. Rubio, Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought, (Corpus Christia-
norum Continuatio Mediaevalis, 214), Turnhout: Brepols, 2008, s. 170.

²¹Zob. Richard de Saint-Victor, De Trinitate. Texte critique avec introduction, notes et tables,
I, 1, ed. J. Ribaillier, Paris: Vrin, 1958, s. 87.
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najlepiej znana. Dlatego też Arystoteles mówi, że przyczyny wyższe są najbar-
dziej oczywiste z samej [swej] natury²², lecz my przy ich poznawaniu prawdzi-
wie ślepniemy, jak nietoperz czy ślepowron przy świetle słonecznym²³. Wiara
jednak je objaśnia: w życiu doczesnym jeszcze jakby w zagadce, natomiast w oj-
czyźnie [niebieskiej] jawnie zaszczepi [w nas] intuicyjny ogląd. Jedno stosowne
jest do zasługi, drugie — do nagrody. Ten, kto posiada zasługę, nie ośmiela się
jednak przywłaszczać tego, co należy do stanu nagrody.

Na koniec argumenty Rajmunda na rzecz naszej wiary, tak jak [argumenty]
Anzelma, Ryszarda i innych, niech będą przyjmowane jako pociecha i pouczenie
dla wiernych, nie jako przekonujące światłem buntownicze dusze niewiernych,
lecz raczej jako pogrążające ich bardziej w ciemnościach. Wiedział to ten, kto
powiedział: „jeśli nie uwierzycie, nie zrozumiecie”²⁴. Nie przekraczajmy więc
granic wyznaczonych przez ojców naszych i unikajmy głosu świeckich nowinek;
nie dajmy się także prowadzić na manowce różnym a obcym poglądom i wpro-
wadzać w zamęt niedorzecznym fantazjowaniem, żadne bowiem zamieszanie
nie przynosi pożytku.

Rajmund napisał jednak i wiele prawdziwych [rzeczy] o różnych dyscypli-
nach wiedzy, których nie zalecamy odrzucać; do nich należy jego Dialog —
komentarz do artykułów potępionych w Paryżu²⁵, dalej jego wcześniej wydana
księga O dowodzeniu prawd naszej wiary²⁶. Jak powinna ona być przyjmowana
i rozumiana, wyjaśnia inne dzieło, którego treść przekazano gdzie indziej.
Uczeń: Pamiętam.

„Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli”²⁷; ponieważ według Aposto-
ła wiara jest treścią i podstawą tego, w czym pokładamy nadzieję, choć tego nie
widzimy, co do skutku, i argumentem rzeczy niewidocznych²⁸ co do pojęcia;
argument jest bowiem zasadą rzeczy wzbudzającej wiarę z pewną wątpliwością.
Niemniej jednak istnieje traktat Rajmunda Lulla O dowodzeniu prawd wiary,
kunsztownie i starannie napisany. Znaleźć można i inne [podobne traktaty au-
torstwa] doktorów świętej nauki. By je zrozumieć, konieczna jest mistrzowska
dedukcja, skoro nie można zaprzeczyć, że intelekt może pod różnymi względa-
mi współwystępować z wiarą.

²²Arystoteles, Metafizyka, VII, 1029b, tłum. K. Leśniak, w: tenże, Dzieła wszystkie, II,
Warszawa: PWN, 1990, s. 721.

²³ Tamże, II, 993b, s. 645.
²⁴ Iz 7,9.
²⁵Chodzi o dzieło Dialogus super articulos condamnatos Parisiis. Zob. E. Vansteenberghe, Un

traité inconnu de Gerson, s. 459.
²⁶Chodzi o dzieło De probatione articulorum nostrae fidei. Zob. E. Vansteenberghe, Un traité

inconnu de Gerson, s. 459.
²⁷ J 20,29.
²⁸Zob. Hbr 11,1.
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Skoro więc mówi się, że było konieczne, aby Chrystus cierpiał i wypełnił Pi-
sma, że Bóg powinien był tak uczynić gwoli sprawiedliwości czy słuszności, ta
konieczność lub sprawiedliwość muszą być rozumiane albo jako konieczność
bezwzględna i doskonała, albo jako konieczność ograniczona, względna i moż-
liwa do wytłumaczenia.

Założywszy takie rozróżnienie, przyjmuje się pewne uprzednie tezy, [miano-
wicie] że konieczność absolutna i niezachwiana w żaden sposób nie może być
przypisana z zewnątrz działaniom Boga, ponieważ sprzeciwiałoby się to Jego
wolności i Jego jedynej, najwyższej konieczności. Wszelkie bowiem dowodze-
nie, które miałoby wykazać konieczność w Bogu czegokolwiek, co sprawił bądź
ma sprawić w swoich stworzeniach, jest obciążone błędem materialnym, ponie-
waż nie ma żadnej zewnętrznej konieczności, aby Bóg coś sprawiał. Wierzyć
w coś przeciwnego to herezja i pogańskie bluźnierstwo przeciw Bogu, niebędą-
cemu niczym zobowiązanym wobec stworzenia, które nie może mu powiedzieć:
„dlaczego tak czynisz?”, nawet gdyby wszystko zniszczył lub połączył w jedno.
Powiedziane jest bowiem w Księdze Mądrości lub Hioba: „Któż Ciebie pozwie
za wytracenie narodów, któreś Ty uczynił?”²⁹.

Zakłada się ponadto, że konieczność przyporządkowana, czyli warunkowa
i prawna, jest wobec Boga zewnętrzna; mówimy bowiem, że przy założeniu
wolności Boga i Jego prawa, które tak zrządziło, że tak się stanie, jest słuszne,
sprawiedliwe, godne i rozsądne, aby się tak stało. Taka konieczność sprowadza
się zatem do konieczności powszechnej, nie zaś tego, co odpowiednie; przez co
staje się oczywiste, że wszelka argumentacja, gdy ktoś usiłuje z takiej koniecz-
ności warunkowej wyprowadzić konieczność absolutną, jest obciążona błędem
formalnym, mianowicie petitio principii. W ten sposób należy rozumieć Boecju-
sza O pocieszeniu [w księdze] V³⁰ i angielskiego doktora Bradwardine’a w jego
Summie³¹, chyba że chcemy przyznać, iż się mylą.

Zakłada się po trzecie, że konieczność porównywana i rozumna przypisywa-
na jest działaniom Boga przez porównanie do ludzkich zmagań, lecz nie spraw-
czo, bez zakładania zawsze Bożego prawa razem z jego wolnością. Stwierdza
się zatem, że w stworzeniach nie ma nic sprawiedliwego, rozumnego czy odpo-
wiedniego, co by nie było ustanowione przez Boga, a nie na odwrót; Bóg zatem
ustanawia z zewnątrz tylko to, co sprawiedliwe, rozumne czy odpowiednie.

²⁹Mdr 12,12.
³⁰Boecjusz, O pociechach filozofii ksiąg pięcioro, ks. V, proza 5, tłum. T. Jachimowski, s. 182–

186.
³¹Summa, o której pisze Gerson, to De causa Dei contra Pelagium. Zob. E. Jung-Palczewska,

Tomasz Bradwardine. Wprowadzenie, w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych
z XIV wieku, red. E. Jung-Palczewska, Warszawa: PWN, 2000, s. 286–292.
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Chcieć więc dowodzić prawd wiary, szczególnie zaś tych, które odnoszą się do
ludzkości, jest zupełnie lekkomyślnym i zuchwałym wystawianiem naszej wiary
na pośmiewisko niewiernych. Stąd ten sam autor [cytowany] przez Lulla pod
koniec jego dzieła odpowiada na milczący, lecz trafnie weń uderzający zarzut:
„jeśli nie uwierzycie, nie zrozumiecie”³². Dlatego też mówi Apostoł: „my głosimy
Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla
pogan”³³, i dalej: „przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc
słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże”³⁴; i jeszcze raz: „Baczcie, aby
kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię”³⁵, która mianowicie posługuje
się jedynie argumentami naturalnymi. Albowiem mądrość chrześcijańska jest
tym, co pokazuje głupotę światowej mądrości, w tym mianowicie, że filozofowie
odbierają wolność Bogu, jak gdyby z jej powodu miał się stać zmienny. O tej to
wolności uczy także prawda chrześcijańska, że nie jest poruszana przez zmiany,
lecz będąc stała, powoduje, iż wszystko się porusza, nawet wróble zlatujące na
ziemię i liście drzew; a jeden biskup czyni wiele, nie tyle jako jeden spośród nas,
do których jest porównywany, ile w odniesieniu do rozmaitych rzeczy, tak jak
ta sama siła słońca roztapia wosk i utwardza glinę.

Dla zrozumienia poprzedniego wywodu można dodać jeszcze inne rozróżnie-
nie dotyczące porządku, czyli porównania stworzeń do Boga. I tak nasz intelekt
porównuje stworzenie do Boga najpierw jako odwiecznie [przez Niego] pozna-
wane; po wtóre jako mające być przez Boga wytworzone w czasie, lecz jeszcze
nie wytworzone; po trzecie, jako istniejące realnie, umieszczone we właściwym
rodzaju. Pierwszy byt starożytni metafizycy nazywali bytem poznanym (esse
cognitum) lub przedmiotowym (obiectale), czy też spekulatywnym; drugi byt
nazywali bytem poznanym albo przedmiotowym, albo spekulatywnym, albo
wytworzonym, albo idealnym, albo wreszcie praktycznym; trzeci byt nazywali
realnym albo spowodowanym (causatum), albo ustanowionym w istnieniu. To
rozróżnienie podobnie nie jest możliwe do dowiedzenia z uwagi na miejsce i po-
woduje niezliczoną liczbę nieprzezwyciężonych i fantastycznych błędów; nie na
próżno bowiem mówi się, że dialektyka jest sztuką sztuk³⁶ i drogą do wszystkich
zasad metafizyki, choć przez niektórych filozofów logicy nazywani są termini-
stami i przyziemnymi. Prawda jednak, która znajduje się w rzeczach, nie może
być przedstawiona w sposób zrozumiały bez słów i terminów, nie wymyślonych,

³² Iz 7,9.
³³1 Kor 1,23.
³⁴1 Kor 2,1.
³⁵Kol 2,8.
³⁶Zob. definicja Piotra Hiszpana, Traktaty logiczne, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa: PWN,

1969, s. 3.
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lecz ujętych prawdziwie i rzeczywiście różnych, dzięki którym dochodzimy do
samych rzeczy.

Powiedzmy jeszcze, że pierwszy byt stworzenia nie jest realnie niczym in-
nym niż twórczą istotą (creatrix essentia), lecz pojmujemy ją w taki sposób [jako
pierwszy byt stworzenia] w odniesieniu do poznawalnego stworzenia. Podobnie
i drugi byt stworzenia nie jest niczym innym niż twórczą istotą, lecz pojmujemy
ją w odniesieniu do stworzenia [rozpatrywanego] jako możliwe do wytworzenia
na zewnątrz [tej istoty]. Dalej, trzeci byt stworzenia jest jedynie samym stwo-
rzeniem już istniejącym, które poznajemy jako już powołane do istnienia (in
esse) przez Boga, i tym bardziej jako poznawalne i wytwarzalne. W odniesieniu
do nich orzeka się jedno z trzech: „stało się”, „sprawił” i „niech się stanie”.

Powiedzmy ponadto, że pierwszy byt stworzenia jest konieczny zarówno ze
względu na to, co zostało odjęte, tzn. boską istotę, jak i ze względu na sposób
oznaczania czy też współoznaczania, ponieważ to, że stworzenie jest poznawal-
ne przez Boga, jest niezależne od tego, co ma dopiero nastąpić. Drugi byt stwo-
rzenia jest przygodny nie ze względu na to, co zostało odjęte, tzn. boską istotę,
lecz ze względu na sposób oznaczania czy bycia oznaczanym, ponieważ zależy
od tego, co ma dopiero nastąpić; w ten sposób wszelkie przygodne stworzenie
zachowywane jest w istnieniu przez Boga. Trzeci byt stworzenia jest przygodny
zarówno ze względu na to, co zostało odjęte, tzn. samą istotę stworzenia, jak
i ze względu na to, co jest współoznaczane, tzn. samą boską istotę, nie w sobie
jednak, lecz porównaną do stworzeń, co zależy jedynie od upodobania Stwórcy.

Teologowie zgadzają się z filozofami co do konieczności pierwszego bytu
stworzenia, ponieważ Bóg nie może nie poznawać wszystkiego tego, co mógłby
bądź chciałby wytworzyć; i poznaje to nie na sposób rozdzielający lub łączący,
nie przez rozumowanie lub w sposób dyskursywny, lecz w jednym i tym samym
najprostszym oglądzie, dzięki któremu Bóg jest w sobie w najwyższym stop-
niu jednym, chociaż intelekt ujmuje Go w różnych relacjach. Stąd też pochodzi
rozróżnienie, które oparte jest jedynie na różnicy realnej wprowadzonej przez
pojęcia; inaczej pojęcia takie byłyby fikcyjne. Różnica ta nie wywodzi się jednak
od Boga, lecz od stworzeń, jako poznawanych przez Boga.

Teologowie nie zgadzają się z filozofami co do drugiego i trzeciego bytu stwo-
rzenia. Filozofowie zakładają bowiem, że w Bogu występuje taka konieczność
w odniesieniu do tego, co zewnętrzne, jaką ma On w odniesieniu do tego, co
wewnętrzne, tj. wobec swojego poznania lub zdolności do wytwarzania; teolo-
gowie bynajmniej [tak nie uważają], lecz uznają z założenia, że Bóg uczynił
wszystko i tylko to, co chciał. Filozofowie mówią zaś, że uczynił wszystko, co
mógł, i nic innego. Oto dwa założenia, które — jeśli je głębiej rozważyć —
odróżniają w sposób zupełnie oczywisty prawdziwą filozofię od fałszywej fi-
lozofii, mianowicie tę, która nazywana jest boską i teologiczną, od naturalnej
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i metafizycznej. W związku z tym mówimy, że skoro się odrzuca fałszywe za-
łożenie filozofów, należy [je] w jakiś racjonalny sposób usunąć z drogi z uwagi
na chwałę niezmierzonej boskiej mocy i wolności. Nie powstrzymuje ich na-
wet to, że przeciwstawiają się naszej wierze i [że przeciwstawiają się] stwarza-
niu — zarówno w odniesieniu do pierwszych stworzeń, jak i do naszych dusz
obecnie — oraz zmartwychwstaniu ciał, błogosławionej i chwalebnej tajemni-
cy wcielenia oraz wszystkim cudom zarówno starego, jak i nowego prawa. Jak
bardzo filozofowie polegają na wspomnianym wyżej założeniu w tym, że zasa-
da powinna działać w sposób konieczny, że od niej nie pochodzi nic innego od
niej, że odwieczna wola nie sprawia żadnego nowego skutku, że wszystkie rze-
czy rozporządzone przez Boga są konieczne, tak i sądzą o licznych podobnych
zagadnieniach potępionych przez wiarę i Artykuły paryskie³⁷.

Na koniec powiedzmy, co się stanie, kiedy błędy filozofów zostaną potępione
przez prawdy wiary, jeśli [ich] argumenty nie zostaną wiernie i życzliwie odparte
w przedstawiony wyżej sposób. Tak należy interpretować niezwykle piękne Bre-
viloquium boskiej teologii sporządzone przez Bonawenturę; postępuje ono na
sposób prawdziwie teologiczny od pierwszej przyczyny do jej skutków, odwrot-
nie niż dedukcja filozoficzna, która postępuje od skutków do błogosławionego
Boga, chcąc Jego wielkość i wolność zmierzyć i ujarzmić więzami konieczności³⁸.
Pozostając niezmienny, pozwala się On wszystkiemu poruszać, rzecz jasna nie
dlatego, że może, lecz dlatego, że chce. Nie oznacza to, że nie istnieje żadna
realna czy formalna różnica między boską mocą i wolą, lecz to, że w sposobie
oznaczania i przedstawiania intelekt postępuje na różne sposoby, nie przez zmy-
ślenia i kłamstwa (gdyż mówi Filozof, że abstrahowanie to nie kłamstwo)³⁹, ale
różnica ta wywodzi się z rzeczy zrozumianych w taki czy inny sposób. W ten
sposób logicy, których inni nazywają terministami czy nominalistami, trafniej
prowadzą do celu niż zwolennicy formalitates.

Wreszcie, skoro się założy prawdziwość wiary, którą teolog wyznaje i której
poszukuje, nie ma łatwiejszego przedstawienia czy objaśnienia niż przez logikę,
czy to w kwestii predestynacji i potępienia, czy braku i negacji, czy relacji ze-
wnętrznych; tak jest z powszechnikami realnymi bądź myślnymi, z istnieniem
i istotą, z rozróżnieniem na quod est i quo est, z działaniem Boga mierzalnym albo
niezmierzonym, koniecznym albo przygodnym, z różnicą formalną i materialną,

³⁷Zob. Stefan Tempier, Artykuły paryskie potępione przez Stefana Tempier, art. 21 (102), tłum.
W. Seńko, w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, red. K. Krau-
ze-Błachowicz, Warszawa: PWN, 2002, s. 302.

³⁸Zob. Bonawentura, O stworzeniach świata (= Breviloquium II), 1, tłum. M. Olszew-
ski, w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, red. K. Krauze-
-Błachowicz, Warszawa: PWN, 2002, s. 103–104.

³⁹Zob. Arystoteles, Analityki wtóre, I, 81b, tłum. K. Leśniak, w: tenże, Dzieła wszystkie, I,
Warszawa: PWN, 1990, s. 281.
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tak z dopełnianiem poszczególnych [bytów] podobnymi powszechnymi, o któ-
rych powiedziano gdzie indziej, itd.

Podsumowując, powiedzmy na podstawie tych przesłanek, że dowodzenie
wnioskujące o konieczności prawd wiary, jeśli trzyma się jedynie tego, co przy-
sługuje Bogu wewnętrznie, jest konieczne, i to odpowiedniej konieczności,
ponieważ to, co konieczne, prowadzi do czegokolwiek (sequitur ad quodlibet).
Wszystko, co przysługuje lub może przysługiwać Bogu wewnętrznie, jest ko-
nieczne; jedynie w tym [bycie] nie różni się od możliwości. Tak właśnie o bytach
wiecznych mówił Arystoteles⁴⁰.

Powiedzmy po drugie, że wszelkie dowodzenie wnioskujące o konieczności
prawd wiary, jeśli trzyma się tego, co przysługuje Bogu zewnętrznie z uwagi
na prawo [rządzące] stworzeniami, jest poprawne dla konieczności warunkowej
i porównywanej, tzn. podporządkowanej prawu. Przy takim założeniu wniosku-
jemy, że jest sprawiedliwym i słusznym, iż Piotr zostanie zbawiony, a Judasz
potępiony z podobnymi [sobie], skoro dzieje się tak na mocy artykułów nasze-
go prawa lub przedstawionych nam w wiarygodny sposób, jako że Bóg sobie
nie przeczy. W ten sposób Arystoteles określał sprawiedliwość między panem
a sługą⁴¹; tak też diabeł oddaje sprawiedliwość Bogu w odniesieniu do wszel-
kiego stworzenia rozumnego, a nawet nierozumnego. Dlaczego tak? Dlatego
zapewne, że jest słusznym, iż oddaje jednostkom, co im się należy⁴²; albo też
dlatego, że tak się tylko podoba Bogu, o czym była mowa gdzie indziej.

Wynika z tego w końcu, że rozumowa analiza prawd wiary powinna być po-
dejmowana ze skromnością, czasem zaś nie powinna być podejmowana wca-
le, [mianowicie] wśród niewiernych, podobnych do szarpiących psów, a także
wśród wiernych jedynie z nazwy, nieczystych i upartych w występkach, podob-
nych bez wątpienia do świń. Tak bowiem nakazał Chrystus w swym zbawczym
rozporządzeniu: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł
przed wieprze”⁴³.

Rozumowanie jest jednak poprawne, jeśli ze skromnością stosować je do tego,
co należy do wiary, po pierwsze, aby pokazać, że Bóg chciał tak, jak przekazuje
wiara, i to potwierdzane jest przez pisma proroków i innych [autorów] niezliczo-
nymi znakami i cudami oraz bez wyjątku wszelkimi ważniejszymi świadectwa-
mi. Jest poprawne w tym, co dotyczy [twierdzeń] zgodnych z rozumem natu-
ralnym, odnoszących się zarówno do Boga, jak i stworzeń, dla pocieszenia wier-

⁴⁰Zob. Arystoteles, O niebie, I, 281b, tłum. P. Siwek, w: tenże, Dzieła wszystkie, II, War-
szawa: PWN, 1990, s. 265–266.

⁴¹Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, V, 1134b, tłum. D. Gromska, w: tenże, Dzieła
wszystkie, V, Warszawa: PWN, 1996, s. 181.

⁴²Zob. Marek Tulliusz Cyceron, O naturze bogów, III, 38, tłum. W. Kornatowski, w: tenże,
Pisma filozoficzne, I, Warszawa: PWN, 1960, s. 187.

⁴³Mt 7,6.
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nych i okiełznania niewiernych. Co więcej, jest poprawne w odniesieniu do tego,
co zostało nam przekazane nadnaturalnie, np. o Trójcy, wcieleniu czy sakramen-
cie Eucharystii, aby ujawnić oszczerstwa niewiernych, gdy okazuje się, że Bóg,
o którym nie mogą zaprzeczyć, że posiada nieskończoną moc, mógł sprawić
takie rzeczy nie wbrew naturze, ale ponad nią, skoro sam jest jej twórcą. Jego
woli poddane jest wszelkie stworzenie podległe Mu jak gdyby w możności po-
słuszeństwa, tak jak podległa jest materia pierwsza, o której filozofowie mówią,
że jest w możności do wszystkiego, co może naturalnie powstawać. Na koniec
jest ono poprawne w odniesieniu do wiary, jak to śpiewał psalmista: „Przystęp-
ność Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych”⁴⁴. Niedoświadczonymi
są wierni, którzy przyjmują naukę w posłuszeństwie Chrystusowi i wierzą, aby
zrozumieli, rozumieją, aby kochali, kochają, aby chwalili, i chwalą, aby wypeł-
niwszy nakazy [boskie], zostali na koniec zbawieni, aby zobaczyli Boga twarzą
w twarz, jaki jest, mówiąc: „Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli, w mieście Pana
Zastępów, w mieście Boga naszego”⁴⁵. Zaiste wyznają, że „ani oko nie widziało,
ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”⁴⁶ i wierzą w drodze, ponieważ „Bóg
wynagradza tych, którzy Go szukają”⁴⁷. Amen.
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S u m m a r y
The dialogue On the doctrine of Ramon Llull, composed in Lyons in 1423, is
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ness” of some realist masters (although he stresses that his critique is not aimed
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