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Sonia Kamińska
Nieznane oblicze Franza Brentano

Franz Brentano (1838-1918) to filozof jednocześnie znany i nieznany, 
ceniony i niedoceniany, czytany często lecz wybiórczo. Niektórzy1 chcieliby 
widzieć genezę takiego stanu rzeczy w jego niechęci do Immanuela Kanta 
i niemieckiego idealizmu, co miało skazać Franza Brentano na drugą ligę 
w panteonie wielkich filozofów. Ci sami źródło niechęci do Kanta widzą 
w tegoż dezaprobacie wobec kategorii Arystotelesa, którego to z kolei uko
chał Franz Brentano. Jak widać, filozofowie kierują się nie tylko rozumem, 
ale i sercem. Niezależnie od tego, czy anegdota ta jest prawdziwa, czy nie, 
trzeba przyznać, że Brentano z pewnością kierował się jednym i drugim. 
Niniejsza książka pokaże, co z tego połączenia wynikło. 

Na przykład Rolf George we wstępie do angielskiego przekładu Von der mannigfa
chen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles: F. Brentano. On the several senses 
ofbeing in Aristotle, ed. and transl. R. George, Berkeley 1975, s. XI-XII. 

Gdyby wśród studentów i profesorów filozofii przeprowadzono an
kietę, w której postawiono by pytanie o to, z czym kojarzy im się nazwi
sko Brentano, najpewniej większość odpowiedziałaby, że z Psychologią 
z empirycznego punktu widzenia (w przekładzie Włodzimierza Galewicza, 
1999 r. ). Tę właśnie rzecz czytają studenci filozofii na kursie z epistemo
logii. Drugim wymienianym tytułem byłoby zapewne O źródle poznania 
moralnego (w tłumaczeniu Czesława Porębskiego, 1989 r. ). Dalsze pozycje 
zajmowałyby już nie tytuły książek, lecz pewne zagadnienia Brentanowskiej 
filozofii takie jak: Intencjonalność, psychologia deskryptywna, teoria aktów.  
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Ktoś może wymieniłby nazwiska uczniów Brentano takie, jak Husserl, Mei- 
nong czy Twardowski. Gdyby w tej samej ankiecie zapytano o to, czym są 
„ Aristotelica”, przypuszczalnie prawidłowych odpowiedzi byłoby niewiele. 
I samo to przypuszczenie jest wystarczającym powodem podjęcia wysiłku 
przełożenia ich na język polski, a tym samym zasypania ewidentnej luki na 
naszym rodzimym rynku tłumaczeniowym. Tak zwane „Aristotelica”, czyli 
teksty poświęcone osobie i filozofii Arystotelesa, to pokaźna część (o ile 
nie większość) pism Brentano. Składa się na nie kilka książek oraz ponad 
sto pięćdziesiąt niewydanych manuskryptów i tekstów dyktowanych. 
Pod koniec życia Brentano praktycznie stracił wzrok i zdany był na swą 
rewelacyjną pamięć oraz pomoc bliskich, głównie swej drugiej małżonki 
- Emilii Brentano. W obliczu takiej ilości prac mówiących o Stagirycie 
tym bardziej dziwi fakt, że nazwisko Brentano kojarzone jest tylko z jed
nym, góra dwoma tytułami. Bardzo ważne jest to, by nie traktować zbioru 
„Aristotelica” jako pism pomniejszych czy drugiego planu Brentanowskiej 
działalności. Nie należy ani na moment zapominać, że myśl Arystotelesa 
towarzyszyła Brentano zawsze i przy każdym przedsięwzięciu, niejako 
strukturując jego własną filozofię. „Aristotelica" powstawały na przestrzeni 
półwiecza, czyli w zasadzie przez całe dorosłe życie Brentano. Otwiera je 
napisana przez zaledwie dwudziestoczteroletniego autora Von der man
nigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles2, która jest świadomym 
porwaniem się z motyką na słońce, do czego zdolni są niemal wyłącznie 
młodzi myśliciele. Nie jest to jednak próba daremna. Wręcz przeciwnie. 
Sam Brentano opisuje ją w ten sposób: „Nieśmiało i drżącą dłonią prze
kazuję publiczności to małe pismo i mimo to wierzę, że zasłużyłem raczej 
na zarzut zbytniej śmiałości aniżeli bojaźni. Ponieważ tam, gdzie przed
sięwzięcie w sobie i dla siebie jest zbyt śmiałe, ten, który je z zatrwożonym 
sercem podejmuje, musi wydawać się zuchwałym. A cóż jest śmielszego 
niż to, gdy pierwsza próba (jak to się to tu nieraz dzieje) dąży do rozwią
zania trudności, które przez doświadczonych ludzi były opisywane jako 
nierozwiązywalne? ”3. Cykl zamyka Arystoteles i jego światopogląd - syn

F. Brentano, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles 
[O wielorakim znaczeniu bytu u Arystotelesa], Freiburg 1862. Tłumaczenia cy
tatów, jeśli nie podano inaczej - S. Kamińska. 
[Przedmowa w: ] ibidem. 
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teza, dzieło człowieka dojrzałego, które łączy w sobie całą nagromadzoną 
przez lata wiedzę filozoficzną z zainteresowaniami charakterystycznymi 
dla wieku dojrzałego. Młodego Brentano ekscytował byt, świat, analiza, 
starszego - Bóg, życie po śmierci i synteza. Lata 1864-1873 to w życiu 
Brentano okres kapłaństwa, zakończony konfliktem z Kościołem na temat 
dogmatu o nieomylności papieża, któremu Brentano się sprzeciwiał4. Rok 
1879 to moment ostatecznego wystąpienia z Kościoła. Rok później filozof 
rnusiał zrezygnować z przyznanej mu w 1874 r. w Wiedniu profesury, jako 
że osobom, które opuściły Kościół, nie wolno było wstępować w związki 
małżeńskie, a to właśnie uczynił Brentano. Jego pierwszą wybranką była 
wywodząca się z bankierskiej rodziny Ida Lieben, z którą miał syna Johanna 
Michaela, zwanego Giovannim. Do roku 1895 Brentano żył w Wiedniu, 
gdzie pracował jako docent prywatny. Edmund Husserl niejednokrotnie 
podkreśla, jak trudny był to dla niego okres i ile go kosztowało życie na 
marginesie akademickiej wspólnoty5. W 1894 r. zmarła Ida Brentano. Trzy 
lata później - jako człowiek bardzo już dojrzały - ożenił się Brentano po
wtórnie: z Emilie Rueprecht (ciekawe, czy w swoim wdowieństwie i drugim 
ożenku widział kolejne podobieństwo do życia Arystotelesa, który to po 
stracie Pythias, związał się z Herpyllis? ). Mieszkał już wtedy od dwóch lat 
we Florencji. Pozostał tam do roku 1915, kiedy to wskutek przystąpienia 
Włoch do pierwszej wojny światowej wyjechał do Zurychu, gdzie dwa lata 
później zmarł na zapalenie wyrostka robaczkowego. 

4 Sobór Watykański 1, 1869-1870. 
5 Wspomnienia Husserla dołączam do niniejszego przekładu i liczę, że będą dla 

Czytelnika ciekawym uzupełnieniem wizerunku Franza Brentano. Husserl bardziej 
niż na filozofii koncentruje się bowiem na człowieku. 

‘ F. Brentano, Die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom Nous 
Poietikos [Psychologia Arystotelesa, a w szczególności jego nauka o nous poietikos], 
Mainz 1867. 

Jeszcze przed pierwszym wydaniem Psychologii z empirycznego punktu 
widzenia (1874 r. ) napisał Brentano dwie zupełnie niezwykłe książki: dok
torat, czyli Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles 
(1862 r. ) oraz rozprawę habilitacyjną - Die Psychologie des Aristoteles, 
insbesondere seine Lehre vom nous poietikos6 (1867 r. ). W tej pierwszej 
zajmuje się wieloznacznością pojęcia bytu, poddając dogłębnemu badaniu 
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ontologię Arystotelesa. Zaś „Psychologia Arystotelesa, a w szczególności 
jego nauka o nous poietikos” to fascynująca i jedyna napisana podczas 
okresu kapłaństwa, wyczerpująca tak pod względem historycznym, jak 
i hermeneutycznym analiza pojęcia νους ποιητικός która swoje zwieńczenie 
znajduje w niniejszej pracy. Brentano powiada tu, że dzięki νούς ποιητικός 
człowiek staje się „naprawdę myślącym” i niemal dosięga Bóstwa. 

Aristoteles und seine Weltanschauung - rzecz, którą oddaję w ręce Czy
telnika pod tytułem Arystoteles i jego światopogląd - powstała w roku 19117 *, 
a więc równo sto lat temu i jedynie sześć lat przed śmiercią Autora. Setne 
urodziny świętuje teraz również Aristoteles’ Lehre vom Ursprung des men
schlichen Geiste^ stanowiące rozwinięcie eseju Über den Creatianismus des 
Aristoteles9. 

7 Rok 1911 to również czas wydania drugiego tomu Psychologie vom empirischen 
Standpunkt [Psychologia z empirycznego punktu widzenia], vol. 2: Von der Klas
sifikation der psychischen Phänomene [Klasyfikacja fenomenów psychicznych], 
Leipzig 1911. 

» Idem, Aristoteles Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes [Arystotelesowska 
teoria pochodzenia ludzkiego ducha], Leipzig 1911. 

’ Idem, Uber den Creatianismus des Aristoteles [O kreacjonizmie Arystotelesa], 
[w: ] Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien 1882, 
s. 95-126, Philosophisch-historische Klasse, Bd. 100. 

Powstałe w „okresie florenckim” Arystoteles i jego światopogląd to kom
pendium poglądów Franza Brentano dotyczących nie tylko Arystotelesa. 
Dlatego nie jest przypadkiem, że zaczynam przekład cyklu „ Aristotelica” 
niejako od końca. Nie istnieje ryzyko, że wydanie tej książki jako pierwszej 
okaże się zjedzeniem deseru przed obiadem. Mam wrażenie, że Arystoteles 
i jego światopogląd doskonale spełni rolę lektury wprowadzającej w ten 
nieznany również wielu filozofom świat Brentanowskiego arystotelizmu. 
Niektórzy miłośnicy Brentano mogli się wprawdzie zetknąć z tymi pisma
mi w wersji angielskiej, ale i dla nich polski przekład będzie niespodzianką. 
Należy tu zaznaczyć, że angielskie przekłady dzieł Brentano znacznie 
odbiegają od niemieckich oryginałów, co jest szczególnie dotkliwe w 
przypadku niniejszej książki. Dlatego nieraz porównuję niemiecki ory
ginał z tłumaczeniem na język angielski, aby wydobyć na światło dzienne 
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pewne filozoficzne problemy. Zanim jednak zagłębimy się w szczegółowe 
kwestie translatorskie, przyjrzyjmy się bliżej niezwykłej więzi, jaka łączyła 
Franza Brentano ze Stagirytą. 

Dlaczego Arystoteles? 

Arystoteles (w stopniu nieco mniejszym niż Platon, nieco większym 
niż Kant i podobnym co Nietzsche) jest filozofem mocno eksploatowa
nym. Ale czy wyeksploatowanym? Wielu powie, że tak. Że powiedziano 
już dosyć, że jego nauka powinna spoczywać w pokoju na bibliotecznych 
półkach, bo nie jest w stanie stawić czoła wyzwaniom współczesności. 
Inni - a do tego grona z pewnością należy Franz Brentano - powiedzą, 
że dobrego nigdy dość. Mniej liczni - ale i tu zaliczymy Franza Bren
tano - będą uważali, że odniesienie się do myśli Stagiryty, określenie 
swego miejsca w orbicie jej wpływu jest obowiązkiem każdego filozofa. 
Jeszcze mniej liczni poświęcą tej myśli całe życie. Tak właśnie uczynił 
Franz Brentano. Wypełnił swą misję, bo z pewnością była to działalność 
nosząca znamiona powołania, bez zarzutu. Tak wspomina to jego uczeń, 
Edmund Husserl: „W każdym oddechu, w każdym ruchu czy spojrzeniu 
uduchowionych oczu, czy to skierowanym w górę, czy do wewnątrz, 
w całym jego usposobieniu wyrażała się świadomość wielkiej misji”. 
Jednak historycy filozofii często pozostają nieświadomi tego aspektu 
jego twórczości. Brentano przeszedł do historii jako człowiek, który dał 
impet fenomenologii, zrewolucjonizował epistemologię i psychologię 
oraz wychował - bez przesady mówiąc - kilka pokoleń wpływowych 
filozofów (wspomniani już Edmund Husserl, Alexius Meinong, Ka
zimierz Twardowski, a także Tomas Masaryk, Zygmunt Freud, Carl 
Stumpf), choć umierał w przekonaniu, że nie pozostawia następcy czy 
kontynuatora. Niekiedy ma się wrażenie, że Brentano bardziej wpłynął 
na filozofię za sprawą zainspirowanych nim myślicieli niż samodzielnie. 
Myślę, że należy to zmienić. Natomiast jego przeświadczenie o tym, że 
umiera „bezpotomnie” wzięło się - jak sądzę - z tego, jak pojmował 
rolę ucznia. A był on niezwykle wymagający. Wierzył w powinowactwo 
duchowe, porozumienie na poziomie głębszym aniżeli tylko naukowy. 
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Sam uważał się za trzeciego syna Arystotelesa, młodszego brata Teo- 
frasta i Eudemosa. 

Wy, którzy chwalicie szlachetne pochodzenie, wysłuchajcie, 
kim byli moi przodkowie! 

Jam jest z nasienia Sokratesa, z którego wzrósł Platon. 
Platon zrodził siłę Arystotelesa, która nigdy nie osłabła, 

jak i nie zwiędła narzeczona, którą wybrał z miłości. 
Dwa tysiące lat minęły, a małżeństwo to wzmacnia się i kwitnie; 

Szczycę się dziś tym, że nie wziąłem się z innego związku. 
Ciebie, pobożny Eudemosie, witam jak brata i ciebie także, Teofraście 

o boskich ustach, słodki niczym wino lesbijskie. 
Ponieważ obdarowano go mną późno, kocha mnie mój ojciec najbardziej 

jako najmłodszego w gronie swych potomków, czulej aniżeli innych10. 

10 Arystoteles i jego światopogląd, Przedmowa. Słowa te Brentano zapisał na pamiątkę 
jednemu ze swoich wiedeńskich studentów. 

11 Ibidem. 

Zdaje się, że podobnie jak Brentano wobec Arystotelesa, mógł czuć 
się wobec Brentano Martin Heidegger, który otwarcie przyznawał, że 
filozofią zajął się zainspirowany pierwszą książką Brentano, Von der man
nigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, której treść stała się 
punktem wyjścia dla jego ontologii fundamentalnej. Brentano nie mógł 
o tej inspiracji naturalnie nic wiedzieć, ale sądzę, że dałaby mu ona sporo 
satysfakcji. Sam zwierzał się ze swojej fascynacji Stagirytą tak: „wypełniam 
tylko obowiązek podziękowania, kiedy przyznaję, że, gdy jako młodzieniec 
w czasie wielkiego przygnębienia zacząłem zajmować się filozofią, żaden 
nauczyciel nie wprowadził mnie na właściwszą drogę poszukiwań aniżeli 
Arystoteles”11. Przypuszczam, że Heidegger mógłby podpisać się pod ana
logicznym wyznaniem zaadresowanym do Franza Brentano, choć w jego 
przypadku nie mamy żadnych danych na temat „wielkiego przygnębienia”. 
I śmiało możemy go zaliczyć do uczniów Brentano, bo jak zauważyliśmy 
sąsiedztwo w czasie i przestrzeni nie są warunkami koniecznymi ani wy
starczającymi, by taka relacja zaistniała, skoro nauczycielem Brentano mógł 
być żyjący ponad dwa tysiące lat przed nim Arystoteles. Z nauczycieli, 
z którymi Brentano zetknął się w rzeczywistości, największe wrażenie 
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zrobił na nim - jako człowiek, który jego zdaniem naprawdę rozumiał 
Stagirytę - Adolph Trendelenburg (1802-1872), filozof i filolog, znawca 
Platona i Arystotelesa, któremu zresztą młody Brentano dedykuje swój 
doktorat. Drugim mistrzem Brentano był neotomista Franz Jakob Clemens 
(1815-1862), co może wyjaśniać tak często pojawiające się wjego filozofii 
wątki tomistyczne. Brentano był niewątpliwie człowiekiem uczuciowym, 
emocjonalnym. Jak donosi w swoich wspomnieniach Edmund Husserl, 
cierpiał, gdy któryś z jego wychowanków zboczył z wytyczonego przezeń 
szlaku myślowego. Odbierał to osobiście i choć jego uczniowie wciąż byli 
bliscy jego sercu, żadnego nie był w stanie nazwać swoim następcą. Dla
tego dzieło Heideggera dałoby mu sporo satysfakcji, lecz o żadnej pełni 
nie mogłoby tu być mowy. 

Światopogląd Arystotelesa, światopogląd Brentano

Na pierwszy rzut oka Arystoteles i jego światopogląd to książka spod 
znaku „życie i twórczość”. Początkowe rozdziały z powodzeniem wpisu
ją się w ten dobrze wszystkim znany schemat. Brentano opisuje w nich 
burzliwe życie Arystotelesa, przedstawia chronologię jego pism i zajmuje 
się podstawami jego filozofii takimi jak: aksjomaty, materia, forma, sub
stancja. O akcie i potencji nie mówi, ponieważ używa słów Wirklichkeit 
i Möglichkeit, a więc „rzeczywistość” i „możliwość”, co jest manewrem 
z gruntu średniowiecznym, bo w ramach ówczesnej filozofii można było 
powiedzieć, że coś jest mniej lub bardziej rzeczywiste, ma mniej lub więcej 
istnienia, jak choćby Bóg w myśli św. Tomasza, którego istnienie pochłania 
jego istotę. Jasna jest tu także inspiracja neoplatonizmem emanacyjnym 
reprezentowanym przez Plotyna. Choć oficjalnie Brentano widział w Plo- 
tynie raczej upadek antyku12, to nie uwolnił się również od wpływu jego 
myśli. Rozdziały poświęcone relacji człowieka do Boga rozpoczynają tę 

12 Por.: E Brentano, Die vier Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand. 
Nebst Abhandlungen über Plotinus, Thomas von Aquin, Kant, Schopenhauer und 
Auguste Comte, Hrsg. O. von Kraus, Hamburg 1968 oraz W. Galewicz, Brentano 
anatomia życia psychicznego, wstęp do E Brentano, Psychologia z empirycznego
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mniej niewinną, a przez to znacznie ciekawszą część książki, w której mamy 
już do czynienia z poglądami samego Brentano (wkładanymi niekiedy 
w usta Arystotelesa, z czego Autor w sposób ujmujący tłumaczy się pod 
koniec książki). Choć wyłożone bardzo zwięźle, to i tak zdradzają nieco 
zaskakującą z dzisiejszej perspektywy scholastyczną wykładnię. 

Przed przystąpieniem do lektury trzeba zrozumieć, że Franz Brentano 
piszący o światopoglądzie Stagiryty to inny Franz Brentano niż ten wy
kładający psychologię deskryptywną i teorię aktów. Jest nie tylko starszy 
i dojrzalszy, ale także emocjonalnie zaangażowany, czego wcale nie próbuje 
ukryć. Uważa się, jak powiedziałam, za jednego z potomków Arystotelesa 
i często korzysta z tych „rodzinnych koligacji”. Na tej podstawie - jak 
sądzi - ma prawo twórczo ingerować w wykład swojego „sławnego krew
niaka”. Najbliższy jego sercu jest Teofrast, bezpośredni następca Stagiryty 
w kierowaniu Liceum. W przedmowie do niemieckiego wydania z 1977 r., 
która pokrywa się z przedmową do rok młodszego wydania amerykań
skiego, Roderick M. Chisholm podkreśla, że misją Brentano było wyka
zanie spójności filozofii Arystotelesa. Ciekawy jest fakt, że Erie Voegelin 
w swojej książce o Arystotelesie podkreśla, że temu nigdy nie zależało na 
filozofii pozbawionej aporii”. Choć Stagirytą, jak wiemy, uważał, że od 
żadnej kwestii nie powinniśmy wymagać ścisłości większej niż ta, na 
jaką kwestia ta pozwala, to Brentano śmiało wykracza poza tę „regułę 
ścisłości”. Wymaga większej precyzji niż sam Arystoteles. A kiedy nie może 
jej zapewnić, chętnie zasłania się powyżej przytoczoną regułą, mówiąc: „to 
ponad nasze siły” i paradoksalnie w tej niekonsekwencji pozostaje wierny 
swemu mistrzowi. „Niektórzy wręcz sądzili, że [Arystoteles - przyp. tłum. ] 
zapewne nie chciał uczynić pewnych ważnych prawd dobrem publicznym, 
ale zatrzymać je dla swojej szkoły. Jednak inni podejrzewali go o to, że nie 
czuł się wystarczająco pewny, lecz - zamiast się do tego przyznać - chciał 
ustrzec się przed krytyką i sprzeciwem w ten sposób, że - niczym mątwa 
przed napaścią - zasłaniał się ciemną plamą atramentu”“1. Urzeczony taką 
postawą Rolf George uważa wyjście Brentano poza „regułę ścisłości” za 

punktu widzenia, tłum. W. Galewicz, Warszawa 1999, Biblioteka Klasyków 
Filozofii. 

13 E. Voegelin, Arystoteles, tłum. M. J. Czarnecki, Warszawa 2011, s. 33. 
14 Arystoteles i jego światopogląd, rozdział Pisma. 
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piękne. Jest to argument na wskroś subiektywny i jako taki go przytaczam. 
Natomiast George podaję również obiektywny argument za taką postawą, 
który uważam za niezwykle cenny. Twierdzi on, że to właśnie wyróżnia 
Brentano na tle jego „pokolenia”, do którego zalicza takich myślicieli jak 
między innymi Eduard Zeller, Herman Bonitz, Carl Prantl, co jest dla 
nas kolejnym głosem w dyskusji na temat tego, dlaczego warto czytać 
„Aristotelica”. 

Między innymi ze względu na emocjonalne zaangażowanie Autora 
książka może robić wrażenie nieco „nierównej”, które to wrażenie jednak 
mija w miarę lektury. Ścisły naukowy wykład przeplata się u Brentano 
z quasi-religijnym uniesieniem. Z jednej strony skrótowe ujęcia, a z drugiej 
liczne powtórzenia utrudniają lekturę, lecz jednocześnie jasno pokazują, 
co dla Autora jest naprawdę istotne, a co tylko przytacza w ramach obo
wiązku dobrego historyka filozofii, z którego wywiązuje się bez zarzutu. Ta 
niekonwencjonalna metoda daje niekiedy naprawdę interesujące rezultaty, 
choć miejscami trudno oprzeć się wrażeniu, że Brentano prezentuje nie 
Arystotelesowski a swój światopogląd, co paradoksalnie jest największym 
walorem niniejszej książki. Warto ją przeczytać, ponieważ ta interpretacja 
arystotelizmu, choć nieco egzotyczna, stanowi inspirację do dalszych roz
ważań nie tylko natury filozoficznej, ale też religijnej, antropologicznej czy 
w końcu literackiej. Na szczególną uwagę zasługuje to, że arystotelizm jest 
tu explicite nazwany doktryną religijną (co u jednych wzbudzi natychmia
stowy sprzeciw, a u innych aprobatę, lecz nikogo nie pozostawi obojętnym), 
a jego twórca - jednym z wielkich teistów, autorem teodycei nie gorszej 
od tej, którą podarował światu Leibniz, optymistą wierzącym w to, że 
żyjemy w najlepszym z możliwych uniwersów, które jest jednak dopiero 
przygotowaniem na szczęśliwe życie w zaświatach: „Bardzo pouczające jest 
wielorakie zbliżenie, a nawet uzgodnienie Arystotelesowskiej nauki o mą
drości z nauką naszego wielkiego Leibniza. Niegdyś wyśmiewano jego ufny 
optymizm. Teraz jednak zaczyna się lepiej oceniać znaczenie jego nauki. 
Na jego korzyść przemawia również to, że widzi się, jak filozofia dawnych 
Hellenów - w osobie swego największego przedstawiciela - wypowiada 
i otacza szacunkiem te same przekonania, o których eminentny nowoczesny 
myśliciel nauczał i w których dostrzegł podwaliny prawdziwie godnego 
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życia człowieka"15. Skądinąd ciekawe okazuje się to, że obok Arystotelesa 
i św. Tomasza (o którym mowa poniżej) pojawia się tu Gottfried Wilhelm 
Leibniz. W teorii czterech faz filozoficznego rozwoju Brentano każdy z tych 
trzech filozofów był niejako punktem kulminacyjnym swojej epoki. Jako 
historyk Brentano uważał, że każdy dający się wyróżnić okres filozofii 
przechodzi cztery fazy: jedną fazę rozwoju i trzy fazy upadku (co trudno 
nazwać podejściem optymistycznym). Dla przykładu: starożytna filozo
fia miała się więc rozwijać aż do Arystotelesa, w osobie którego znalazła 
swoje ukoronowanie. Stoicy i epikurejczycy oznaczali dla starożytności 
praktycyzm, pirroniści - sceptycyzm, zaś neopitagorejczycy i neoplatonicy 
- mistycyzm, czyli ostateczny upadek. Największym filozofem średniowie
cza był Akwinata, a filozofia Dunsa Szkota miała już oznaczać początki 
zepsucia (praktycyzm). Williama Ockhama Brentano nazywał sceptykiem, 
a Mistrza Eckharta i innych czternastowiecznych mistyków uważał za re
prezentantów najniższej fazy średniowiecza. Analogicznie podchodził do 
nowożytności, gdzie faza rozwoju zapoczątkowana w osobach Kartezjusza 
i Francisa Bacona znalazła swe ukoronowanie w postaciach G. W. Leibni
za i Johna Lockea. Okres praktycyzmu to oświecenie, tak francuskie jak 
i niemieckie, zaś David Hume to sceptycyzm wcielony. Immanuel Kant, 
Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling i Gottfried 
Wilhelm Friedrich Hegel są zdaniem Brentano filozofami nieracjonalnymi, 
czy wręcz irracjonalnymi16. 

15 Arystoteles i jego światopogląd. Przedmowa. 
16 Por.: F. Brentano, Die vier Phasen... oraz W. Galewicz, op. cit. 
17 Arystoteles i jego światopogląd, rozdział Ten świat jako przygotowanie na tamten 

świat z powszechną szczęśliwością i sprawiedliwą rekompensatą dla każdego. 

Pod koniec prezentowanej tu Czytelnikowi książki Brentano powiada: 
„Jeżeli istnieje jakakolwiek religijna doktryna, której bóstwo jawi się jako 
takie, którego słońce wschodzi nad tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe, 
to jest nią filozofia Arystotelesa"17. Ja za to uważam, że filozofia Arysto
telesa jest dziełem, wobec którego każdy filozof chce się ustosunkować. 
Nie przesadzę chyba, mówiąc, że definiujemy się poprzez nasz stosunek 
do tych największych, jak na przykład Platon, Arystoteles, Kant, Hegel, 
nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy, tak jak Brentano z dwoma ostatnimi, 
widząc we wszystkich odmianach idealizmu jakąś perwersję (co również 
podkreśla w swoich wspomnieniach Husserl). 
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Drugim, po Stagirycie, ulubionym filozofem Brentano był z pewnoś
cią św. Tomasz, który - o dziwo - nie pojawia się nawet w spisie nazwisk 
załączonym do książki Arystoteles i jego światopogląd. Fakt ten jest o tyle 
zaskakujący, że arystotelizm Brentano jest wprost przesiąknięty jego myślą. 
Wpływ filozofii św. Tomasza na myśl niemieckiego filozofa pozostaje nie do 
przecenienia, a to, co o nim myślimy, jest może nie tyle kwestią gustu, co 
tego, jakimi jesteśmy arystotelikami. I tu należałoby zaproponować przy
najmniej roboczo jakąś typologię arystotelików. Ja skłaniam się ku bardzo 
prostemu podziałowi (który oczywiście nie wyklucza dalszych rozróżnień, 
a nawet do nich zachęca). Typ pierwszy to arystotelicy „klasyczni”, czyli 
„perypatetycy” pozostający wierni antykowi, uznający nieosobowe Bóstwo 
filozofów, które, choć jest Pierwszym Poruszycielem, nie zajmuje się naszym 
ziemskim światem w ogóle przede wszystkim dlatego, że nic o nim nie wie, 
a po drugie dlatego, że takie zainteresowanie oznaczałoby ubytek w jego 
doskonałości. Jest po prostu górującym nad światem doskonałym przed
miotem dążenia. Grupa druga to reprezentanci arystotelizmu chrześcijań
skiego, a więc zapośredniczonego w średniowiecznych teoriach religijnych 
i filozoficznych, gdzie zamiast nieosobowego Bóstwa jest osobowy Bóg: 
stwórca, ojciec i opiekun. Dodam jednak z całą stanowczością, że książka 
tą jest również dla tych, którzy nie zaliczyliby się do żadnej z tych grup. 

Edmund Husserl w swoich wspomnieniach o Brentano powiada, że 
ten uwolnił się od katolickiego dogmatu, w każdym razie jako myśliciel. 
Jednak lektura pism Brentano jednoznacznie nas informuje, że inspiracja 
ta istnieje mimo tego, że filozof po dziewięciu latach bycia duchownym 
wystąpił z Kościoła. Pisał wtedy w liście do przyjaciela agnostyka, że religia 
jest wręcz jedynie substytutem filozofii. Choć wydaje się, że w tym okresie 
jego życia filozofia była ważniejsza od religii, to należy pamiętać, że była to 
filozofia poszukująca pierwszej przyczyny, przyczyny - ma się rozumieć - 
boskiej18. Zresztą sam Husserl chwilę później donosi o wielkim szacunku, 
jakim Brentano darzył katolicyzm. Wynika stąd więc, że Edmund Husserl 
rozumiał słowo „dogmat” bardzo negatywnie, że dla niego dogmatyk to 

" Por. F. Brentano, On the existence of God. Lectures given at the Universities of 
Wurzburg and Vienna (1868-1891) [O istnieniu Boga. Wykłady wygłoszone na 
uniwersytetach w Wurzburgu i Wiedniu (1868-1891)], ed. S. F. Krantz, Dordrecht 
1987. 
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niemal fanatyk. Przy nieco szerszym i bardziej neutralnym rozumieniu 
tego słowa, jakim posługujemy się współcześnie, należałoby powiedzieć, 
że Brentano był człowiekiem dogmatu. Należy ponadto pamiętać, że swoją 
przygodę ze starożytnymi myślicielami poprzedził on nauką scholastyki 
i sama ta „chronologiczna niekonsekwencja” w nauce filozofii nie może być 
bez znaczenia. Stąd też pewnie specyficzne rozłożenie akcentów w hierarchii 
Arystotelesowskich przyczyn. Arystoteles, spośród wszystkich czterech 
rządzących jego uniwersum sił (materialna, formalna, celowa i sprawcza), 
daje - jeśli można tak powiedzieć - priorytet celowej (teleologia), Bren
tano zaś - sprawczej i dzięki temu może postulować opiekuńczego Boga 
Stwórcę ingerującego w nasze życie, a nie „tylko” twórcę, jakim był platoń
ski Demiurg czy obiekt dążenia w postaci Arystotelesowskiego absolutu. 
Czy możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że koncepcja creatio jest 
pewnym nadużyciem dokonanym na Arystotelesie, dla którego świat był 
wieczny i niestworzony w czasie? I tak, i nie, co ściśle wiąże się z naszą 
strukturą filozoficznych preferencji. Nie możemy o nich nie mówić, kiedy 
zajmujemy się zbiorem „ Aristotelica”. Jako wierni czytelnicy Arystotelesa 
będziemy mieć z tą interpretacją szereg problemów. Jeśli jednak jesteśmy 
zwolennikami arystotelizmu chrześcijańskiego i nasz światopogląd niejako 
„domaga się” pewnej formy stworzenia świata, nieśmiertelności duszy, 
życia po śmierci i opatrzności, to będziemy tą wizją zachwyceni. Nie ma tu 
oczywiście mowy o creatio ex nihilo, bo Brentano zdaje sobie sprawę z tego, 
że na gruncie filozofii Stagiryty powstawanie z niczego jest niedpuszczalne. 
Nie rezygnuje jednak z nazywania Boga Stwórcą, a z jego rozsianych po całej 
książce deklaracji wynika, że bliski jest Tomaszowej koncepcji stworzenia, 
którą da się streścić w słowach conservatio est continua creatio. Brentano 
mówi również, że świat jest w swym istnieniu „twórczo podtrzymywany”19. 
Moment ten jest fascynujący, ponieważ Brentano mówi wprost, że Bóg jest 
stwórcą, ale nie ma odwagi nazwać świata stworzeniem. Nie będę jednak 
psuła Czytelnikowi zabawy samodzielnego dotarcia do tego, jak Brentano 

Patrz: rozdział Elementy zniszczalne oraz to, co prowadzi do rzeczywistego rozwoju 
ich mocy i dyspozycji (Anlagen): „I tak zatem również świat podksiężycowy pochodzi 
z wieczności. Uwarunkowany przez samego Boga jako pierwszą przyczynę (Ursa- 
che) nie powstał jednak jako stworzenie, ale raczej jest bez początku (anfangslos) 
twórczo podtrzymywany”. 
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rozumie creatio, nieśmiertelność czy zaświaty. Wyznawcy arystotelizmu 
perypatetyckiego także docenią wykładnię Brentano i to z kilku istotnych 
powodów. Po pierwsze jest to koncepcja niezwykle spójna i naprawdę trud
no dopatrzyć się w niej jakichkolwiek nieścisłości. Można więc powiedzieć 
„szanuję, ale nie podzielam”, lecz na pewno nie „ta wykładnia jest niespójna, 
błędna, nielogiczna”. Po drugie Brentano doskonale znał grekę i samodziel
nie tłumaczył Arystotelesa, co w jego czasach było zapewne bardziej oczy
wiste niż w naszych, ale mimo to pozostawało czymś niecodziennym. Warto 
zwrócić tu uwagę na to, że filozof dokonuje interpretacji zawsze, a więc 
na poziomie przekładu również. Dlatego, jeśli sięgniemy na przykład po 
Metafizykę w przekładzie jakimkolwiek innym niż Brentanowski, możemy 
mieć kłopoty interpretacyjne. W dziele Arystoteles i jego światopogląd jest 
kilka miejsc, o czym każdorazowo informuję Czytelnika w odpowiednim 
przypisie, gdzie Brentano cytuje własny przekład Metafizyki lub wręcz 
zdaje się przytaczać Arystotelesa z pamięci, co jest tyleż imponujące, co 
kłopotliwe z perspektywy tłumacza, który musi to skonfrontować z ist
niejącymi w jego języku przekładami Stagiryty. Franz Brentano postępuje 
z tekstami Filozofa na tyle „niefrasobliwie", że niekiedy wplata ich fragmenty 
w żywą tkankę swojego tekstu, nie informując Czytelnika, że tu cytuje bądź 
przytacza swojego mistrza. Mówi po prostu specyficznym dwugłosem, co 
dla tłumacza okazuje się nie lada wyzwaniem. Na pewno ma to związek 
z prawem uzupełniania myśli Arystotelesa, które Brentano sobie przyznał. 
Jak każdy wielki filozof, Stagirytą nie odpowiedział na wszystkie pytania, 
które postawił. Może nie znał odpowiedzi, a może faktycznie nie chciał, by 
poznał je ktokolwiek poza najściślejszym gronem jego uczniów. Brentano 
daje nam jednak te odpowiedzi, twierdząc, że tak by właśnie brzmiały, 
gdyby Arystoteles je spisał. Ponieważ powyżej omówiłam już kwestię tego 
niezwykłego „wglądu” w intencje Stagiryty, zajmę się tu sprawą przekładu, 
jako że moim zadaniem jest przede wszystkim podarować Czytelnikowi 
rzetelne tłumaczenie dzieł Franza Brentano. 
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O tłumaczeniu20

Podstawą tłumaczenia jest drugie wydanie niemieckie: F. Brentano, Aristoteles 
und seine Weltanschauung, Ein. von R. Μ. Chisholm, Hamburg, Felix Mei
ner Verlag, 1977, Philosophische Bibliothek, Bd. 303 - obszerne fragmenty zob.: 
http://books.google.pl/books/about/Aristoteles_und_seine_Weltanschauung. 
html?id=NAusb8R9IM4C8rredir_esc=y (10 X 2012).

Uważam przede wszystkim, że tłumaczenie jest formą uprawiania 
filozofii a nie filozoficznym prerekwizytem. Dogłębna analiza języka, 
jakim posługuje się filozof, jest warunkiem sine qua non adekwatnej in
terpretacji jego myśli. Niekiedy wyjaśnienie jednego słowa może zaważyć 
na wydźwięku całego tekstu. Za przykład może nam posłużyć Arystotele- 
sowskie θειον σπέρμα (boskie nasienie), które to Franz Brentano i Paweł 
Siwek (tłumacząc O rodzeniu się zwierząt) zdają się interpretować nieco 
inaczej. W zależności od tego, czyją wersję w tym przypadku wybierzemy, 
otrzymamy inną embriologię, antropologię a w efekcie - eschatologię. Siwek 
dostrzega większą rolę kobiety w procesie powstawania człowieka aniżeli 
Brentano, który wydaje się być mocno przywiązany do pierwiastka mę
skiego. Z tłumaczenia Siwka możemy wyczytać, że boskość wkracza wtedy 
(innymi słowy: animacja płodu następuje wtedy...), gdy to, co męskie, i to, 
co kobiece, łączy się. Na tej podstawie możemy zaliczyć Arystotelesa do 
zwolenników tak zwanej teorii podwójnego nasienia. Należy jednak podkre
ślić, że nie wszystkie partie tekstu pozwalają na takie wnioski. Tymczasem 
interpretacja Brentano z miejsca wyklucza takie przyporządkowanie. Jest 
to zagadka, która dopada nas już na poziomie tłumaczenia, co dowodzi, 
że nie jest ono wiernym przekładem z jednego systemu znaków na inny. 
Jakie jest, o ile w ogóle istnieje, rozwiązanie tej łamigłówki? Kto ma rację: 
Siwek czy Brentano? Obaj? A może - w obliczu wieloznaczności języka 
greckiego - żaden? Zagadki tego typu, rozstrzygnięte czy nie, stają się bez 
wyjątku doskonałą pożywką dla myśli.

Uwadze Czytelnika nie umknie z pewnością fakt, że jak Brentano 
w swej książce, tak i ja w niniejszym wstępie, używa wymiennie słów 
„Bóg”, „Bóstwo”, a nawet w pewnym momencie „boskość”. Wszystkie 
one są tłumaczeniami słowa Gottheit, które dosłownie oznacza „Bóstwo”

http://books.google.pl/books/about/Aristoteles_und_seine_Weltanschauung
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(dla porównania: ang. deity). I tak właśnie oddaję je w niniejszej książce, 
wierząc, że jest najbliższe intencjom samego Arystotelesa i całkowicie 
akceptowalne w przypadku teorii Brentano, używającego również słowa 
Gott, którego pierwszym znaczeniem jest „Bóg”, i tak je właśnie tłumaczę. 
Dlaczego więc to podkreślam? Dlatego, że tłumaczenia słowa Gottheit jako 
„Bóg” i „boskość” (a nawet „bóg” i „Boskość”) są - na gruncie językowym - 
w pełni dopuszczalne. W pewnych niefilozoficznych okolicznościach „Bóg”, 
„Bóstwo” i „Boskość” to synonimy, podobnie zresztą jak „bóg”, „bóstwo” 
i „boskość”. Jednak filozofia rządzi się swoimi prawami, które niewiele sobie 
robią z tak zwanego zdrowego rozsądku i nawet małe błędy czy niedociąg
nięcia mogą nas zwieść na manowce. Jak mawiał Arystoteles (w De coelo), 
a za nim św. Tomasz oraz Brentano: „Co jest małe na początku, często 
będzie nad wyraz duże na końcu. I tak to się zdarza, że kto na początku 
również choć trochę odbiegnie od prawdy, będzie z biegiem czasu ciągle 
dalej i dalej wiedziony ku tysiąckrotnie większym błędom”21. Dla przy
kładu Chisholm i George posługują się w swojej wersji książki Arystoteles 
i jego światopogląd przeważnie słowem God, a więc „Bóg”, przekładając 
tak zarówno Gottheit, jak i Gott, zaś słowa deity na oznaczenie Gottheit 
używają jedynie kilkakrotnie i to w sposób niesugerujący, żeby miała za tym 
stać jakakolwiek reguła lub wcześniejsze ustalenie, co widać chociażby we 
wstępie Chisholma do niniejszej książki. Zatem w ich tłumaczeniu, a co za 
tym idzie interpretacji, nie widać różnicy pomiędzy Bóstwem a Bogiem, 
a więc pomiędzy antyczną koncepcją filozoficznego absolutu a osobowym 
Bogiem religii teistycznych i arystotelizmu chrześcijańskiego. Zbędnym 
wydaje mi się tu tłumaczenie, jak wiele cała koncepcja Franza Brentano na 
tym traci. Tym silniejsza jednocześnie okazuje się potrzeba przygotowania 
naprawdę rzetelnego filozoficznego przekładu. W rozdziale Mądrość, ale 
też w wielu innych miejscach, Brentano - zamiast stosowanego do tej pory 
słowa Gottheit („Bóstwo”) - zaczyna posługiwać się słowem Gott („bóg”/ 
„Bóg” - w języku niemieckim rzeczowniki zapisuje się wielką literą). Jest to 
„implicytne przejście” z porządku antycznego Boga filozofów do Boga Ojca. 
Moment ten jest kluczowy dla całej książki: „O ile dla B ó s twa (Gottheit) to, 
co bezpośrednio konieczne, jest również bezpośrednio dane jako przedmiot,

21 F. Brentano, Von der mannigfachen Bedeutung..., s. 1. 
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to dla nas jest owo poznanie o wiele bardziej takie, że najpierw poznajemy 
coś, co zgodnie ze swą naturą przychodzi później, W miejsce brakującego 
oglądu tej nieporównanie od wszystkiego wyższej istoty mamy pewien 
całkowicie niedoskonały Ersatz, który zbudowany jest z tego wszystkiego, 
co możemy złożyć razem z elementów naszych przedstawień doświadcze- 
niowych (Erfahrungsvorstellungen). Jeśli Bóg (Gott) jest wszechwiedzący 
poprzez poznanie samego siebie, to nie wynika stąd, że my możemy mieć 
na równi z nim wgląd w całą prawdę i musimy prześledzić wszystko do 
niego jako pierwszej przyczyny; ale pozostaje prawdą, że rzuca się przez 
to pewne światło na wszystko razem i każdą rzecz z osobna”.

Kolejny kazus translatorski jest nie mniej interesujący. Na ponad stu 
pięćdziesięciu stronach Arystoteles i jego światopogląd ani razu nie spoty
kamy się ze słowami Akt i Potenz („akt” i „potencja”), za to wielokrotnie ze 
słowami Wirklichkeit i Möglichkeit („rzeczywistość” i „możliwość”) i raz ze 
słowem Aktualität („aktualność” / „aktualizacja”). Co więcej, w rozdziale Nie 
ma powstawania z niczego ani przechodzenia w nicość Brentano mówi o „ak
tualizacji (Vollendung) i urzeczywistnieniu (Verwirklichung) tego, co było 
dane w możliwości (Möglichkeit)”, co również nakazuje tłumaczowi wielką 
ostrożność. Prawdopodobną przyczynę takiego stanu rzeczy wyjaśniłam 
już powyżej. Tymczasem w Aristotle and His Worldview cały czas czytamy 
actuality i potentiality, co znowu, jak w przypadku „Boga" i „Bóstwa”, nie 
jest błędem w sensie językowym. Niektórzy powiedzą być może, że jest to 
zabieg rozsądny, bo w końcu takim Arystotelesowskim instrumentarium 
posługujemy się współcześnie, albo że Brentano o nic innego nie chodzi
ło. Naturalnie, że nie miał nic innego na myśli. Poza tym, że z jakiegoś 
powodu chciał użyć innych słów. Gdyby bowiem chciał powiedzieć Akt 
i Potenz, powiedziałby Akt i Potenz, a nie Wirklichkeit i Möglichkeit czy 
Vollkommenheit i Vollendung (oba na określenie aktualizacji), bo przecież 
sto lat temu akurat te terminy techniczne były takie same jak dziś. Należy 
zatem, niezależnie od własnego zdania na ten temat, starać się bardziej 
wniknąć w intencje Autora i gdzie to możliwe, nie chodzić na skróty, bo 
przecież niekiedy pewnych skrótów czy uproszczeń nie da się uniknąć. 
Angielski przekład książki Arystoteles i jego światopogląd, czyli Aristotle 
and His Worldview jest wprawdzie tekstem niezwykłej urody i jego lektura 
daje wiele przyjemności, ale nie jest tekstem wiernym. Stylem angielscy 
tłumacze - i tu trzeba oddać im honor - przewyższają samego Autora, który 
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choć pisał dobrze, jasno i zrozumiale, to daleko mu do takich mistrzów 
jak Arthur Schopenhauer czy Friedrich Nietzsche, by pozostać na gruncie 
niemczyzny. Być może był lepszym mówcą niż pisarzem, bo ci, którym 
dane było go słuchać, byli - jak donoszą źródła - pod wielkim wrażeniem. 
Edmund Husserl wspomina to następująco: „Język wykładów, doskonały 
w swej formie, wolny od wszelkich sztucznych zwrotów, od wszelkich 
efektownych ozdobników, od wszelkiej retoryki był jednak nie tylko mową 
rzeczowego naukowca. Miał na wskroś wzniosły i artystyczny styl, który 
sprawiał wrażenie naturalnego, zupełnie na miarę tej osobowości. Kiedy tak 
mówił właściwym sobie, miękkim, przytłumionym półgłosem, wzbogacając 
wypowiedź gestykulacją kaznodziei, to stał przed młodymi studentami jak 
ktoś, kto widzi prawdy wieczne, jak prorok ponadniebiańskiego świata”.

Nie twierdzę, że mój przekład niniejszej książki jest bez zarzutu. Sta
rałam się przede wszystkim kierować zasadą wierności wobec oryginału, 
a tam, gdzie mogłam pójść na skróty, po prostu tego nie robić. Tam, gdzie 
Brentano używał greki, robiłam to samo, umieszczając jednak transli
terację w odpowiednich przypisach. Wyjątkiem jest dyskusja Brentano 
z Zellerem, mieszcząca się w przypisach do rozdziału Współdziałanie 
Bóstwa przy powstawaniu człowieka, gdzie od razu podaję transliterację, 
ponieważ umieszczenie tam również oryginału uczyniłoby tę i tak „gęstą” 
partię tekstu zupełnie nieczytelną. Niekiedy również - w przypadku słów 
wieloznacznych, niestandardowych przekładów lub terminów technicz
nych - umieszczam niemieckie słowa w nawiasach, ażeby Czytelnik mógł 
od razu sprawdzić, jak brzmi oryginał.

Dla wygody Czytelnika przygotowałam także przypisy tłumacza, w któ
rych - poza kwestiami translatorskimi - pozwalam sobie niekiedy na 
komentarz historyka filozofii. Ponadto zrezygnowałam z umieszczonego 
na końcu książki spisu rzeczy, który przygotował Autor, ponieważ ten był 
nieco chaotyczny i mało zrozumiały, jako że w żaden sposób nie odróżniał 
pojęć kluczowych od tych zupełnie nieistotnych. W miejsce tegoż spisu 
proponuję wykaz najważniejszych dla poszczególnych rozdziałów pojęć 
wraz z krótkimi definicjami i/lub odniesieniami do szczegółowych przypi
sów w tekście. Dzięki temu Czytelnik otrzymuje nie tylko mały słownik, ale 
także możliwość wygodnego sprawdzenia, o czym traktuje dany rozdział.

Brentano mawiał, że inni interpretatorzy, jak choćby Albert Schwegler 
czy Eduard Zeller, dążą do tego, by w tekstach Stagiryty znaleźć jak najwię-



cej sprzeczności i potencjalnych mielizn. On tymczasem dążył do jasności 
i zgody w imię zasady życzliwości. Starałam się działać podobnie, nawet 
wtedy, gdy - jako filozof - miałam inne zdanie niż Autor. Zakończę więc 
moje wprowadzenie słowami młodego Brentano z początkowych partii 
Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles: „gdzie ktoś 
znajdzie jednak coś niedoskonałego i obciążonego błędami lub brakami, 
niech okaże wyrozumiałość mej młodości i brakowi doświadczenia”22.

22 Ibidem, Przedmowa.
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Tylko przez dwa lata miałem szczęście słuchać wykładów Brentano. 
Wypełnione nimi były jedynie semestry zimowe 1884/85 oraz 1885/86. 
Za każdym razem przez pięć godzin wykładał „filozofię praktyczną”, a do 
tego, obok ćwiczeń filozoficznych, jeszcze jedną lub dwie godziny wybrane 
kwestie filozoficzne. W następujących potem semestrach letnich dawał też 
wykłady dla węższego grona zaawansowanych (tak zwane kolegia), gdzie 
rozwijał wyłącznie te wybrane kwestie. Kończył jednak już w pierwszym 
tygodniu czerwca. Pierwszy z tych wykładów, zatytułowany Logika ele
mentarna i reformy jakich wymaga, traktował o systematycznie powią
zanych elementach niejakiej deskryptywnej psychologii rozumu (einer 
deskriptiven Psychologie des Intellekts), przy czym w odrębnym rozdziale 
studiowano także paralele w sferze charakteru. Drugi wykład, Wybrane 
kwestie psychologiczne i estetyczne, oferował głównie deskryptywne ana
lizy fundamentalne istoty wyobrażeń. Mniej więcej w połowie czerwca 
wyruszał nad tak przezeń wówczas ukochane Wolfgangsee, a stamtąd - na 
jego przemiłe zaproszenie - towarzyszyłem mu do St. Gilgen. Podczas tych 
właśnie letnich miesięcy, kiedy wolno mi było w każdej chwili odwiedzić 
jego gościnny dom i brać udział w jego krótkich spacerach czy rejsach 
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łódką (jak również w jedynej większej podczas tych dwóch lat wycieczce), 
mogłem się do niego zbliżyć w niewielkim stopniu, w takim tylko, na jaki 
pozwalały różnica wieku i dojrzałości. Wówczas dopiero co ukończyłem 
studia na uniwersytecie, a w filozofii (mojej dyscyplinie pomocniczej do 
doktoratu z matematyki) stawiałem pierwsze kroki.

W czasie przypływu moich filozoficznych zainteresowań i wahania, 
czy powinienem zostać przy matematyce jako mym głównym zajęciu, czy 
może w pełni poświęcić się filozofii, wykłady Brentano dały mi odpowiedź. 
Najpierw chodziłem na nie z czystej ciekawości, aby usłyszeć człowieka, 
o którym tak wiele mówiono w ówczesnym Wiedniu, który przez jednych 
był najwyżej ceniony i podziwiany, a przez innych (a nie było ich niewielu) 
oceniany jako kryptojezuita, fałszywy retor, samochwała, sofista i scho
lastyk. Od samego początku byłem pod wielkim wrażeniem. Wysoka, 
szczupła postać z potężną, okoloną kręconymi włosami głową, wydatnym 
orlim nosem, z wiele mówiącym wyrazem twarzy świadczącym nie tylko 
o pracy intelektualnej, ale o głębokich duchowych walkach; to wszystko 
nie mieściło się w ramach codzienności. W każdym oddechu, w każdym 
ruchu czy spojrzeniu uduchowionych oczu, czy to skierowanym w górę, czy 
do wewnątrz, w całym jego usposobieniu wyrażała się świadomość wiel
kiej misji. Język wykładów, doskonały w swej formie, wolny od wszelkich 
sztucznych zwrotów, od wszelkich efektownych ozdobników, od wszelkiej 
retoryki, był jednak nie tylko mową rzeczowego naukowca. Miał na wskroś 
wzniosły i artystyczny styl, który sprawiał wrażenie naturalnego, zupełnie 
na miarę tej osobowości. Kiedy tak mówił właściwym sobie, miękkim, przy
tłumionym półgłosem, wzbogacając wypowiedź gestykulacją kaznodziei, 
to stał przed młodymi studentami jak ktoś, kto widzi prawdy wieczne, jak 
prorok ponadniebiańskiego świata.

Pomimo wszystkich uprzedzeń niedługo broniłem się przed siłą tej 
osobowości. Wkrótce zawładnęły mną te rzeczy, wkrótce byłem opano
wany przez całkowicie niezwykłą jasność i dialektyczną ostrość jego 
wywodów, przez - by tak rzec - kataleptyczną siłę jego teorii i proble- 
matyzowania zagadnień. Najpierw wytworzyłem sobie na podstawie jego 
wykładów przekonanie, które dało mi odwagę, by wybrać filozofię jako 
główne zajęcie, a mianowicie, że również filozofia jest polem rzetelnej pracy, 
że również nią można, a zatem trzeba, zajmować się w duchu najściślejszej 
nauki. Czysta rzeczowość, z jaką podchodził do wszystkich problemów, 
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sposób traktowania aporii, subtelne, dialektyczne rozważanie wszystkich 
możliwych argumentów, rozróżnianie ekwiwokacji, sprowadzanie wszyst
kich filozoficznych pojęć do ich źródeł w przedstawieniu - wszystko to 
napełniało mnie podziwem i szczerym zaufaniem. Ton świętej podniosłości 
i najczystszej faktyczności uniemożliwiały mu wszystkie tanie dowcipy 
wygłaszane z katedry i żarty. Sam unikał efektownych antytez w każdym 
wydaniu, gdyż ich językowa ostrość musiałaby zostać okupiona potęż
nymi myślowymi uproszczeniami. Jednak w luźnej rozmowie i gdy był 
w dobrym humorze, okazywał się nader błyskotliwy i potrafił tryskać 
żartem i humorem. Największy nacisk kładł na owe pamiętne ćwiczenia 
filozoficzne. (Przypominam sobie następujące tematy: Humea Badania 
dotyczące rozumu ludzkiego oraz Badania dotyczące zasad moralności·, mowa 
Helmholtza Die Tatsachen der Wahrnehmung-, Grenzen des Naturerkennens 
Dubois-Reynoldsa.) Brentano był mistrzem sokratejskiej majeutyki. Za 
pomocą pytań i zarzutów potrafił prowadzić niepewnego, kroczącego po 
omacku amatora. Szczerze dążącemu potrafił dodać odwagi. Sprawiał, że 
niejasne oznaki przeczuwanej prawdy zmieniały się w jasne myśli i poglądy. 
I w drugą stronę: potrafił bezlitośnie eliminować z gry pustosłowie gaduł. 
Po ćwiczeniach miał w zwyczaju zapraszać referenta i jeszcze trzech lub 
czterech najgorliwszych uczestników do domu, gdzie pani Ida Brentano 
przygotowywała kolację. Nie dochodziło przy tym do rozmów na temat 
życia codziennego. Kontynuowano tematy z seminarium. Brentano mówił 
dalej niezmordowanie, stawiając nowe pytania albo roztaczając wielkie 
perspektywy w zupełnie nowych wykładach. Wkrótce, zaraz po jedzeniu, 
znikała pani Ida, która we wzruszający sposób zabiegała o to, by namówić 
nieśmiałych studentów na dokładkę, do czego sam Brentano nie miał głowy. 
Raz, przez przypadek, wkroczył w to towarzystwo znany polityk, przyjaciel 
domu - E. v. Plener1. Ale Brentano nie dał się oderwać. Tego wieczoru 
należał całkowicie do swoich uczniów i zajmującego ich tematu dyskusji.

[Ernst von Plener, 1841-1923, minister finansów i przewodniczący Izby Rachun
kowej. Wszystkie komentarze podane w nawiasach kwadratowych - S. Kamińska.]

Uczniowie Brentano mogli z nim swobodnie rozmawiać. Zapraszał 
ich wtedy chętnie na wspólny spacer, na którym, gdy nie przeszkadzał mu 
uliczny gwar wielkiego miasta, odpowiadał na postawione mu filozoficzne 
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pytania. W sposób pełen poświęcenia wyciągał swoich uczniów nie tylko 
z filozoficznych, ale i osobistych opresji. Był ich najłaskawszym doradcą 
i wychowawcą. Z tymi, których uważał za swoich zaufanych przyjaciół, 
rozmawiał także o swoich politycznych i religijnych poglądach oraz pry
watnych losach. Trzymał się z dala od bieżącej polityki, lecz bliska jego 
sercu była wielkoniemiecka idea w sensie starych, południowoniemieckich 
poglądów, wśród których wyrósł i których ciągle się trzymał tak, jak swojej 
antypatii wobec Prus. W tym nie mogłem się z nim zgodzić. Najwyraźniej 
pruski sposób bycia nigdy nie stał się dla niego w żaden sposób zrozu
miały, czy to pod jakże ważnym względem osobistym, czy to w swoich 
wartościowych społecznych przejawach, podczas gdy ja nauczyłem się go 
w wysokim stopniu cenić, dzięki czemu byłem szczęśliwszy. Wobec tego 
brakowało mu wszelkiej wrażliwości na jedyną w swoim rodzaju wielkość 
pruskiej historii. Podobnie zachował się wobec protestantyzmu, do którego 
wcale się nie zbliżył wraz z wystąpieniem z Kościoła katolickiego. Jako 
filozof uwolnił się od katolickiego dogmatu; związek z kręgami myśli pro
testanckiej nie odgrywał tu żadnej roli. A współodczuwające historyczne 
myślenie i wypływające zeń uznanie dla historycznej wartości ani w tym 
przypadku, ani najpewniej w ogóle nie leżały w usposobieniu Brentano. 
Nie słyszałem, ażeby o katolicyzmie wypowiadał się inaczej aniżeli w tonie 
wielkiego uznania. Niekiedy żywotnie bronił szerzej przezeń oddziałujących 
sił religijnych i etycznych przed zdradzającymi niezrozumienie, lekcewa
żącymi wypowiedziami. W poglądach filozoficznych łączył ponadto stary 
Kościół z teistycznym światopoglądem, który był tak bliski jego sercu, że 
chętnie mówił o kwestiach Boga i nieśmiertelności. Jego dwugodzinny 
wykład o dowodach na istnienie Boga (część większej całości o metafizyce 
wygłaszanej w latach minionych zarówno w Wiirzburgu, jak i w Wiedniu) 
był przemyślany z dużą starannością. Zaczął na nowo pracować nad tymi 
problemami zaraz po moim wyjeździe z Wiednia. Z tego, co wiem, towa
rzyszyły mu one do późnego wieku.

Przede wszystkim jednak pochłaniały go w tamtych latach owe kwestie 
deskryptywno-psychologiczne, które były tematem wyżej wymienionych 
wykładów. Po części były to badania psychologiczne i badania nad zmysła
mi, które zostały opublikowane dopiero przed kilkoma laty, a których treść 
pamiętam (przynajmniej w zarysie) z naszych rozmów w Wiedniu i St. Gil- 
gen. W wykładach z podstaw logiki szczególnie wyczerpująco opracował 
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deskryptywną psychologię kontinuów ze szczególnym uwzględnieniem 
Paradoksów nieskończoności Bolzana, oczywiście na nowo ją kształtując. Tak 
samo postąpił z różnicami pomiędzy przedstawieniami jasnymi i niejasny
mi, wyraźnymi i niewyraźnymi, naocznymi i nienaocznymi, właściwymi 
i niewłaściwymi, konkretnymi i abstrakcyjnymi, a następnego lata podjął 
próbę radykalnego przebadania wszystkich momentów deskryptywnych 
stojących za tradycyjnymi podziałami sądów i zawierających się w isto
cie tych sądów. Zaraz potem zajmowały go mocno (również jako temat 
osobnego wykładu, jak powiedziano powyżej) deskryptywne problemy 
wyobraźni, a zwłaszcza wyobrażenia i wrażenia. Wykłady te były szczegól
nie zajmujące, gdyż ukazywały problemy w procesie badania, podczas gdy 
wykłady takie, jak te o filozofii praktycznej (czy też o logice i metafizyce, 
z których wystarczyły mi skromne notatki) pomimo krytyczno-dialektycznej 
wykładni miały - w pewnym sensie - dogmatyczny charakter, to znaczy 
robiły i miały robić wrażenie raz a dobrze ustalonych prawd i ostatecznych 
teorii. Wtedy i później miałem wrażenie, że w rzeczywistości Brentano czuł 
się na wskroś twórcą jakiejś philosophia perennis. Był całkowicie pewny swej 
metody i nieustannie starał się sprostać najwyższym wymaganiom pewnej, 
niejako matematycznej siły, wierzył, że w swych doskonale wyostrzonych 
pojęciach, w swych bardzo spójnych i systematycznie uporządkowanych 
teoriach i w swych wszechstronnych aporetycznych kontrargumentach wo
bec wrogich poglądów osiągnął zadowalającą prawdę. Oczywiście z czasem, 
wbrew temu, co sądziłem, nie trzymał się swoich nauk tak mocno jak wtedy, 
gdy je wprowadzał. I tak oto w przyszłości zrezygnował z niektórych tez, 
które były jego ulubionymi w młodszych latach. Nigdy nie stał w miejscu. 
Choć był wnikliwy i często genialny w myślowej analizie, to relatywnie 
prędko przechodził od intuicji do teorii: do ustalenia ostrzejszych pojęć, 
do teoretycznego sformułowania roboczych zagadnień, do konstrukcji sys
tematycznego zbioru możliwości rozwiązania, pomiędzy którymi dokonuje 
się wyboru przez krytykę. Zatem, jeśli trafnie oceniam jego filozoficzną 
metodę, w każdej fazie swego rozwoju miał w ten sam sposób ugrunto
wane teorie; uzbrojony w falangę przemyślanych argumentów, z którymi 
mógł czuć, że jest w stanie stawić czoła wszystkim obcym teoriom. Miał 
niewiele poważania dla myślicieli takich jak Kant i dla pokantowskich 
niemieckich idealistów, w przypadku których wartości, jak na przykład 
źródłowa naoczność i zwiastujące przeczucie, stoją nieporównanie wyżej 
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niż logiczna metoda i teoria naukowa. Brentano nie mieściło się w głowie, 
że filozof może zostać oceniony jako wielki również wtedy, gdy wszyst
kie jego teorie są, ściśle ujmując, nienaukowe, a nawet jego podstawowe 
pojęcia pozostawiają wiele do życzenia w kwestii „jasności i wyraźności”, 
ażeby jego wielkość mogła tkwić, zamiast w logicznej doskonałości teorii, 
to w oryginalności wysoce istotnych, choć mglistych, słabo wyjaśnionych 
przedstawień podstawowych, a tym samym w przedlogicznych, przede 
wszystkim domagających się logosu, dążnościach do celu, krótko mówiąc, 
we w pełni nowatorskich i - z punktu widzenia celów filozoficznej pracy 
nieistotnych - motywach myślowych, którym ciągle daleko do tego, by 
oddziaływać na wglądy o teoretycznej sile. On, który był całkowicie odda
ny surowemu ideałowi ściślejszej filozoficznej nauki (reprezentowanemu 
przez dokładną naukę przyrodniczą), na systemy niemieckiego idealizmu 
patrzył jako na wynaturzone. W moich początkach, gdy byłem w pełni 
kierowany przez Brentano, sam stosunkowo późno doszedłem do prze
konania, które współcześnie podziela niejeden naukowiec opowiadający 
się za silnie naukową filozofią: że systemy idealistyczne - w zasadzie nie 
inaczej niż wszystkie minione filozofie epoki zainaugurowanej przez Kar
tezjusza - najpierw są postrzegane jako młodzieńcza niedojrzałość, aby 
później móc zostać wysoce cenionymi. Skoro Kant i późniejsi niemieccy 
idealiści w ramach naukowego opracowania tak silnie poruszających ich 
motywów oferują coś tak mało zadowalającego i coś nie do utrzymania, 
[a mianowicie] że motywy te naprawdę dają się pojąć i są w stanie istnieć 
jako ich rozumowa treść, to muszą być pewni, iż to systemy idealistyczne 
wydobywają na światło dzienne najradykalniejsze problemy filozofii i że 
dopiero wraz z ich wyjaśnieniem i wraz z wypracowaniem metody filo
zofii postulowanej przez ich oryginalność ukażą się ich najwyższe i osta
teczne cele. Zresztą tak znakomita i godna podziwu siła Brentano tkwiła 
w logicznym myśleniu. Owo niezwykłe i jeszcze długo niedoścignione 
oddziaływanie jego filozofii polegało na tym, że on sam jako oryginalny 
myśliciel tworzył z pierwotnych źródeł intuicji i tak dostarczył płodnych 
motywów filozofii lat siedemdziesiątych [XIX w. - przyp. tłum.], która stała 
się bezproduktywna. Nie da się tu rozstrzygnąć, jak długo utrzymają się 
jego metody i teorie. W każdym razie na gruncie innych umysłów metody 
te rozwinęły się inaczej niż na jego. Ale tym samym na nowo dowiodły 
swojej źródłowej, płodnej żywotności. Wszelako, nie ku jego uciesze, jako 
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że on - jak powiedziano - był swojej filozofii pewny. Rzeczywiście, jego 
zaufanie do samego siebie było zupełne. Wewnętrzna pewność bycia na 
właściwej drodze i tego, że samodzielnie uzasadnia się naukową filozofię, 
była niesłabnąca. Czuł się jakby z góry powołany do lego, aby dalej kształ
tować tę filozofię, pośród systematycznych podstaw teorii, które uważał 
wręcz za pewne. Chciałbym opisać to całkowicie wolne od wątpliwości 
przekonanie o misji jako wręcz podstawowy fakt jego życia. Bez tego nie 
można zrozumieć osobowości Brentano i bez tego też jej ocena byłaby 
zbyt pochopna.

W ten sposób pojmuje się przede wszystkim, że tak bardzo zależało mu 
na jakiejś głębokiej działalności nauczycielskiej, wręcz w pewnym dobrym 
sensie na jakiejś szkole - nie tylko w celu rozpowszechnienia zdobytych 
wglądów, ale również dla dalszej pracy nad jego myślami. Naturalnie, był 
wyczulony na każde odstępstwo od - dla niego pewnych - przekonań. 
W obliczu dotyczących ich zarzutów stawał się ożywiony, był nieco zafik- 
sowany na przemyślanych od dawna sformułowaniach oraz aporetycznych 
uzasadnieniach i utrzymywał się zwycięsko dzięki swej mistrzowskiej dia- 
lektyce, która - gdy ktoś robiący zarzuty wkraczał na teren przeciwstawnych 
źródłowych przekonań - mogła pozostawić po sobie niezadowolenie. Nikt 
lepiej nie wychowywał w kierunku samorzutnie wolnego myślenia, niczego 
jednak gorzej nie znosił niż tego, gdy zwracano się przeciw jego mocno 
zakorzenionym przekonaniom.

Ze świadomością, że jest się pionierem pewnej nowej filozofii, związana 
była niewątpliwie wielka (a dla mnie wówczas mało zrozumiała) waga, 
jaką Brentano przywiązywał do odzyskania swej profesury zwyczajnej 
w Wiedniu2. Wiele mówił o nadziejach, które mu ciągle na nowo robiono, 
o obietnicach, które mu złożono, a których nigdy nie dotrzymano. Trudno 
mu było znieść to, że nie mógł już prowadzić prac doktorskich ani repre
zentować ich na wydziale i w końcu że rnusiał bezczynnie przyglądać się 
habilitacjom docentów prywatnych, których nie popierał. Często wypo
wiadał się o tym z goryczą. Jego praca naukowa oczywiście nie ucierpiała 
w tych warunkach (abstrahując od jego dobrowolnego ograniczenia letnich 

[Osobom, które porzuciły stan kapłański, nic wolno było wówczas zawierać mał
żeństw. Brentano jednak to uczynił, wskutek czego stracił profesurę.)
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wykładów), tak jak wcześniej był bardzo wpływowy zarówno w Wiedniu, 
jak i w całej Austrii. Jego piękny, a mianowicie klasycznie doskonały, wykład 
z filozofii praktycznej każdej zimy odwiedzały setki prawników z pierw
szego semestru oraz słuchaczy ze wszystkich wydziałów. Jednak ta duża 
liczba znacznie się po kilku tygodniach kurczyła, ponieważ nie każdy był 
zdolny do regularnej współpracy, która była tu wymagana. Ponadto z tego 
wykładu coraz to zdolniejsi ludzie trafiali na jego ćwiczenia i udowadniali 
tym samym, że jego trud był uzasadniony.

W tamtych latach sporo uskarżał się na swoje słabe nerwy, również 
w St. Gilgen, pobyt w którym miał go wzmocnić. Odpoczynku od inten
sywnej pracy intelektualnej szukał ciągle w nie mniej intensywnych i z nie 
mniejszym zapałem przedsiębranych czynnościach. W wiedeńskim klubie 
szachowym uchodził za szczególnie bystrego gracza (nazbyt bystrego, jak 
mi mówiono, i zbyt skoncentrowanego na zrealizowaniu wiodącej myśli, 
ażeby często być zwycięskim), który potrafił spędzać dużo czasu na na
miętnej grze. Kiedy indziej rzeźbił albo malował i rysował, za każdym 
razem namiętnie oddając się temu, co robił. Czym by się nie zajmował, 
zawsze rnusiał być samodzielny. Podczas wspólnej podróży do St. Gilgen 
prędko wyciągnął swój własnoręcznie wyrzeźbiony, praktyczny zestaw do 
szachów i tak oto z zapałem graliśmy przez całą długą podróż. W St. Gilgen 
chętnie uczestniczył w portretowych próbach swojej żony, która była pilną 
malarką, tu i ówdzie coś poprawiając bądź całkowicie biorąc na siebie 
wykonanie obrazu. Naturalnie żona musiała ciągle pomagać, a niekiedy 
to i owo poprawiać. I tak w roku 1886 wraz ze swoją żoną namalowali mnie 
- „miły obrazek”, jak ocenił Theodor Vischer3, wyrafinowany teoretyk 
sztuki. Z takim samym entuzjazmem uprawiał w St. Gilgen popołudniami 
grę w bule („w ogrodzie”:, na skrawku łąki za wynajętym domkiem w po
bliżu jeziora). Nie był miłośnikiem górskich wycieczek, za to kochał spo
kojne wędrówki. Jego styl bycia był w St. Gilgen, ale w Wiedniu również, 
bardzo prosty. Właściwie, to nie trzeba było znać go długo, aby zaobser
wować jego przyzwyczajenia, aby zrozumieć śmieszność krążącej pogłoski, 
jakoby poślubił swą pierwszą żonę ze względu na jej majątek4. Rozkosze

[Theodor Vischer, 1807-1887, znawca literatury, pisarz, polityk i filozof zajmujący 
się estetyką.]
[Ida Brenato, z d. Lieben, była córką bankiera Ignatza Liebena.]
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bogactwa, luksus, dobre jedzenie dostatnie życie w każdym przejawie 
w ogóle go nie interesowały. Nie palił, jadł i pił bardzo umiarkowanie, nie 
widząc w tym żadnej różnicy. Ja, jako że przecież często byłem w domu 
przy posiłkach, nie słyszałem od niego żadnej wypowiedzi na temat potraw 
czy napojów i nie zauważyłem, żeby czerpał z nich jakąś szczególną przy
jemność. Kiedy pewnego razu dotarliśmy do St. Gilgen przed jego żoną 
i byliśmy zmuszeni jadać w dosyć kiepskiej gospodzie, to on był zawsze 
tym zadowolonym, który nie uzmysławiał sobie żadnej różnicy, będąc 
zajętym swoimi myślami bądź rozmową. Zawsze zamawiał dla siebie naj
prostsze potrawy, tak jak gdy podróżował samotnie, zadowalał się najniższą 
klasą. Tak samo miały się sprawy z jego ubraniem, które było nader proste 
i często znoszone. Pod wszystkimi tymi względami był oszczędny tak długo, 
jak wchodziła w grę jego osoba. Był jednak hojny, gdy mógł w ten sposób 
zrobić coś dobrego dla innych. W swoim osobistym stosunku do młodszych 
był z jednej strony dystyngowany, a z drugiej na wskroś pobłażliwy i prze
miły, bezustannie dbający o rozwój ich naukowego kształcenia, ale również 
o ich etyczną osobowość. Nie pozostawało nic innego jak całkowicie poddać 
się temu wyższemu przewodnictwu i nieustannie odczuwać jego uszla
chetniającą siłę, nawet jeśli fizycznie było się od niego daleko. Na jego 
wykładach zdarzało się nawet, że kto raz dał mu się porwać, ten był nie 
tylko teoretycznie najgłębiej poruszony samym tematem, ale i etyczną 
stroną jego osobowości. A jak on potrafił dawać siebie samego! Spokojne 
wędrówki nad Wolfgangsee w letnie wieczory, podczas których często 
pozwalał sobie na swobodne wypowiedzi na temat siebie samego, pozostają 
dla mnie niezapomniane. Był człowiekiem dziecięcej otwartości, niewąt
pliwie tak samo, jak miał dziecięctwo geniusza. Nie wymieniłem z Brentano 
zbyt wielu listów. Na mój list, w którym go prosiłem, by przyjął dedykację 
mojej Filozofii arytmetyki (mojego pierwszego pisma filozoficznego), 
odpowiedział mi, ciepło dziękując, ale zdecydowanie odmawiając: nie 
powinienem brać na swoje barki resentymentu jego wrogów. Tak czy inaczej 
poświęciłem mu to pismo, jednak na przesłany mu egzemplarz z dedykacją 
nie otrzymałem żadnej dalszej odpowiedzi. Dopiero po czternastu latach 
Brentano w ogóle zauważył, że naprawdę poświęciłem mu to pismo, i wów
czas serdecznie mi podziękował ciepłymi słowy; najwyraźniej nie przyjrzał 
mu się wcześniej z bliska albo - jak miał w zwyczaju - „pobieżnie je przej
rzał". Naturalnie, znacznie mnie przewyższał i zbyt dobrze go znałem, aby 
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mnie to dotknęło. To, że nie rozwinęła się żadna ożywiona wymiana listów, 
miało głębsze powody. Na początku jako jego oczarowany uczeń nie prze
stawałem wychwalać go jako nauczyciela, jednak nie było mi dane być 
członkiem jego szkoły. Wiedziałem jednak, jak bardzo denerwowało go 
to, że ktoś szedł swoją drogą, nawet jeśli wypływającą z jego filozofii. 
Wówczas łatwo mógł stać się niesprawiedliwy i takim też stał się wobec 
mnie, co było bolesne. Również ten, kto jest od środka napędzany niejas
nymi, a mimo to przemożnymi motywami myślowymi, albo chce uczynić 
zadość niewyrażalnym pojęciowo przedstawieniom, z którymi nie zgadzają 
się dane teorie, ten nie otworzy się przed takim logicznym mistrzem jak 
Brentano i przed jego teoriami. Ktoś taki ma już dość męczarni powodo
wanej swoją własną niejasnością i nie potrzebuje dla swych logicznych 
niedomagań, które i tak są siłą napędową dalszych poszukiwań, żadnych 
nowych dowodów i żadnych dialektycznych kontrargumentów. To, co 
zakładają takie osoby: metody, pojęcia, sądy, musi niestety być podejrzane 
i wyeliminowane jako wątpliwe. A to, że ktoś sam nie potrafi jasno kontr- 
argumentować i wystarczająco jasno oraz pewnie konstruować, to już jego 
nieszczęście. Tak było z moim rozwojem, co wyjaśnia pewne oddalenie, 
jeśli wręcz nie osobiste wyobcowanie, od mojego nauczyciela, co również 
później znacznie utrudniło nawiązanie kontaktów naukowych. Muszę 
przyznać, że na niego można było liczyć. Wielokrotnie zadawał sobie trud 
ponownego nawiązania naukowych relacji. Czuł na pewno, że mój wielki 
podziw dla niego nie zmalał w tych dziesięcioleciach. Wręcz przeciwnie, 
tylko się wzmagał. W toku mojego rozwoju nauczyłem się coraz wyżej 
cenić siłę i wartość nabytych odeń impulsów. Jako docent prywatny od
wiedziłem go raz podczas wakacji w Schónbuhl nad Dunajem; niedługo 
wcześniej nabył on „tawernę”, która teraz miała być przebudowywana dla 
celów mieszkaniowych. Nigdy nie zapomnę sytuacji, w której go wtedy 
zastałem. Zbliżając się do domu, ujrzałem grupę murarzy, pośród nich 
szczupłego, wysokiego mężczyznę z rozpiętą koszulą, w spodniach i mięk
kim kapeluszu ochlapanych wapnem, z kielnią zużytą jak wszystkie inne: 
włoski robotnik taki, jakich wówczas wszędzie widywano, na ulicach 
i w zaułkach. To był Brentano. Zbliżył się do mnie po przyjacielsku, pokazał 
mi swoje plany przebudowy, ponarzekał na nieudolnego majstra i murarzy, 
którzy zmusili go do wzięcia spraw w swoje ręce i samodzielnej pracy. 
Zanim się obejrzałem, rozprawialiśmy o filozofii; on ciągle w tych łach
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manach. Ponownie zobaczyłem go chyba dopiero w roku 1908 we Florencji, 
w jego mieszkaniu, pięknie położonym na Via Bellosguardo. Te dni mogę 
wspominać tylko z dużym poruszeniem. To, jak wstrząsnęło mną, gdy on, 
niemal całkowicie ślepy, opowiadał mi o bezkonkurencyjnym krajobrazie 
oraz widoku z balkonu na Florencję. Albo jak przepięknymi drogami 
prowadził mnie i moją żonę do obu zamieszkałych niegdyś przez Galileusza 
willi. Uznałem, że jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to niewiele się zmienił. 
Jedynie włosy były posiwiałe a oko straciło swój blask i wcześniejszy wyraz. 
A mimo to, ileż mówiło teraz to oko! Jakież przemienienie i wiara w Boga! 
Naturalnie, całkiem sporo rozmawiało się o filozofii. To też było bolesne. 
Jak rosło mu serce, gdy mógł znowu mówić o filozofii! On, którego potrzebą 
życiową była działalność nauczycielska, rnusiał żyć we Florencji sam, w taki 
sposób, niezdolny do rozwinięcia tam jakiejkolwiek osobistej działalności 
i tak uszczęśliwiony, gdy czasem przyjechał ktoś z północy, kto był w stanie 
go wysłuchać i zrozumieć. W tych dniach czułem się tak, jak gdyby dzie
sięciolecia, które upłynęły od moich studenckich czasów w Wiedniu, były 
jakimś ulotnym snem. Czułem się wobec niego, tak wybitnego i wielkiego 
duchem, znowu jak nieśmiały żółtodziób. Chętniej słuchałem, niźli sam 
mówiłem. Jak tam płynęła jego mowa! Wielka, pięknie uporządkowana 
a we wszystkich swych częściach doskonale uformowana. Pewnego razu 
jednak to on chciał słuchać i poprosił, bym mu zwięźle opowiedział o sensie 
fenomenologicznej metody badawczej i mojej ówczesnej walce przeciw 
psychologizmowi, przy czym nie przerywał mi swymi zarzutami. Do po
rozumienia jednak nie doszło. Być może jakaś część winy spoczywała 
również na mnie. Paraliżowało mnie to wewnętrzne przekonanie, iż on 
w ustalonym stylu swego sposobu rozważania, ze stałą strukturą swoich 
pojęć i argumentów nie jest już w stanie dostosować się w sposób wystar
czający, by zrozumieć konieczność przebudowy jego podstawowych założeń 
na te, do których ja czułem się zmuszony.

Nawet najmniejszy dysonans nie zakłócił tych dni, kiedy jego druga 
małżonka Emilie zadała sobie wszelkiego trudu, by okazać nam swą przy
jaźń. Ona, która w dobroczynny i pełen miłości sposób dbała o niego na 
starość i tak właśnie najpiękniej dopełniała obraz jego ówczesnego życia. 
Chciał ze mną przebywać tak długo, jak to było możliwe. Sam czuł, że moja 
wdzięczność za to, kim dla mnie był poprzez swą osobowość, siłę żywotną 
i naukę, była nieusuwalna. Z wiekiem stał się tylko milszy i łagodniejszy, 
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nie widziałem w nim zgorzkniałego starca, któremu jego pierwsza i druga 
ojczyzna dały za mało wsparcia, któremu za wielkie czyny odpłacono nie
wdzięcznością. Ciągle żył w swoim świecie idei, w ukoronowaniu swojej 
filozofii, która - jak mówił - z biegiem dziesięcioleci bardzo się rozwinęła. 
Otaczała go aura przemienienia, jak gdyby już nie należał do tego świata, 
jakby żył w połowie tu, a w połowie w owym wyższym świecie, w który tak 
mocno wierzył i którego filozoficznym znaczeniem dla teorii teistycznych 
tak dużo się w tym późnym czasie zajmował. Ostatni obraz, jaki wtedy we 
Florencji zarejestrowałem, wsączył się najgłębiej w mą duszę: i tak oto teraz 
ciągle we mnie żyje obraz z jakiegoś wyższego świata.



Roderick Μ. Chisholm
Wstęp do wydania amerykańskiego

Franz Brentano (1838-1917) znany jest szerszej publiczności poprzez 
swoją książkę Psychologia z empirycznego punktu widzenia (1. wydanie 
1874 r.) oraz przez swój wkład do metafizyki, etyki i psychologii de- 
skryptywnej. Jednak centralnym punktem jego myślenia, od samego 
początku działalności naukowej, jest rozważanie filozofii Arystotelesa. 
Jego dwie pierwsze książki, O wielorakim znaczeniu bytu u Arystotelesa 
(1862 r.) i Psychologia Arystotelesa (1867 r.), dotyczą Arystotelesow- 
skiej ontologii, psychologii i nauki o tak zwanym intelekcie czynnym. 
Brentano opublikował łącznie pięć książek, jak również wiele artykułów 
i referatów o filozofii Arystotelesa. Jako ostatnie z tych dzieł ukazała się 
w 1911 r. - a więc sześć lat przed śmiercią Brentano - praca Arystoteles 
i jego światopogląd. W jego naukowej spuściźnie jest jednakże jeszcze 
ponad 150 niepublikowanych manuskryptów i dyktowanych tekstów, 
opisywanych jako „Aristotelica”.

W książce Arystoteles i jego światopogląd Brentano omawia główne 
myśli filozofii Arystotelesa i wykazuje jej spójność. Zaczyna od wyłożenia 
Arystotelesowskiej ontologii i teorii wielorakiego znaczenia bytu. Następnie 
zwraca się ku teorii poznania i nauce o bezpośredniej oczywistości i kieruje 
się w stronę pojęć substancji, materii, problemów formy oraz problemów 
Bóstwa (Gottheit) i człowieka.

Książka ta mogłaby z powodzeniem nosić podtytuł Nauka Arystote
lesa o filozoficznej mądrości. Według Arystotelesa najwyższa szczęśliwość 
(Seligkeit) jest czynnością rozumu intuicyjnego (des intuitiven Verstandes). 
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Człowiek jest podobny do Bóstwa w takiej mierze, w jakiej zdolny jest 
do takiej czynności. „Ta więc czynność właściwa bogom1, górująca 
najwyższym stopniem szczęśliwości, byłaby taką kontemplacją. Więc 
i spomiędzy ludzkich czynności najwyższy stopień szczęśliwości wy
kazuje ta, która jest najbliżej spokrewniona z ową czynnością boską”2. 
A e co jest przedmiotem boskiego myślenia? Arystoteles mówi: „[boski 
rozum - przyp. tłum.] myśli o sobie (skoro jest najznakomitszą z rze
czy) a jego myślenie jest myśleniem o myśleniu”3. Zdaniem Brentano, 
Arystoteles odroczył ostatecznie, finalne sformułowanie swojej teorii 
mądrości (Weisheit) wskutek jej trudnej treści. Brentano wierzy, że na 
gruncie naszej znajomości zaprezentowanych tekstów musimy uzupełnić 
luki, które znajdujemy w sformułowaniach Arystotelesa. Istotne części 
Brentanowskiej wykładni Arystotelesa teorii mądrości opierają się na 
naturze Boga i związku między Bogiem a człowiekiem.

Według Arystotelesa Bóg jest „pierwszą zasadą albo bytem 
pierwotnym”4. Poznając samego siebie, Bóg poznaje również podstawę 
świata i całego stworzenia. Oznacza to, że - w myśl interpretacji Brenta
no - Bóg ma aprioryczne poznanie wszystkich bytów. Cała prawda jest 
dedukowalna z jego istnienia jako pierwszej, bezpośredniej, koniecznej

[Owa „czynność właściwa bogom” z przekładu Danieli Gromskiej to u Brentano 
die Wirksamkeit Gottes, czyli „działalność Boga”. Różnica pomiędzy tymi dwoma 
przekładami Etyki nikomachejskiej jest niebagatelna. Pisani małą literą bogowie 
mogą sugerować na przykład bogów, o których mowa w rozdziale Teleologia 
świata niebieskiego (tam akurat Brentano tłumaczy jak Gromska) lub bogów 
olimpijskich i nie mają takiego ciężaru znaczeniowego jak Bóg, zaś Brentanowski 
Bóg właśnie oddala nas od światopoglądu antycznej Grecji, a zbliża ku teistycznie 
pojmowanemu Bóstwu. Na tym etapie jeszcze tego nie widać, natomiast dalsze 
partie książki jednoznacznie wskazują, że Brentano nie interpretuje Arystotelesa 
w duchu antyku (vide: rozdział Teleologia świata niebieskiego, gdzie kategorycznie 
odrzuca możliwość inspiracji Stagiryty mitologią), ale w duchu średniowiecza.] 
[Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum., wstęp i koment. D. Gromska, War
szawa 2008, X, 8,1178 b.)
[Arystoteles, Metafizyka, tłum., wstęp i koment. K. Leśniak, Warszawa 2009, 
XII, 9,1074 b.]
[Ibidem, XII, 8, 1073 a. „Pierwsza zasada albo byt pierwotny” - w tłumaczeniu 
Kazimierza Leśniaka. Dosłownie: „zasada i pierwsza spośród rzecz/’ (das Prinzip 
und das Erste der Dinge).] 
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zasady. Brentano broni poglądu, że - według Arystotelesa - nasz świat 
jest najlepszym ze wszystkich możliwych światów i został stworzony przez 
Boga. „Coś, co przysługuje mu jako część, może się wydawać ułomne 
(tadelnswert), gdy zostanie pomyślane jako odłączone od całości; rozpa
trywane w powiązaniu z całością wydaje się najzupełniej uzasadnione”5. 
I tak oto dostarcza Brentano czytelnej interpretacji owych stanowisk 
u Arystotelesa, które pozornie sugerują coś przeciwnego. Brentanowska 
wykładnia Arystotelesowskiej teologii nie jest akceptowana przez wielu 
współczesnych komentatorów, chociaż jego interpretacja odpowiada 
wersji Teofrasta, który był następcą Arystotelesa w kierowaniu szkołą 
perypatetycką.

[Arystoteles i jego światopogląd, rozdział Bóstwo Arystotelesa w świetle jego nauki 
o zasadach preferencji.]
[Por.: Arystoteles i jego światopogląd, rozdział Współdziałanie Bóstwa przy powsta
waniu człowieka.]

Brentano przypisał Arystotelesowi - w swojej książce Psychologia 
Arystotelesa - doktrynę „kreacjonizmu”. Nauka ta, zgodnie z którą Bóg 
odgrywa aktywną rolę w tworzeniu każdego indywidualnego człowieka, 
została przez Brentano wyczerpująco wyłożona w dziele Arystotelesow- 
ska teoria pochodzenia ludzkiego ducha (1911 r.). Pojawia się również 
w niniejszej książce: 1) człowiek jest istotą jednolitą i duchową; 2) po 
śmierci człowieka jego duchowa część pozostaje jako nieprzemijająca 
reszta; 3) niemożliwe jest, aby istota tego typu powstała bez współdzia
łania Bóstwa; 4) dusza nie egzystuje przed stworzeniem człowieka; ale 
5) to, co powstaje, nie jest duszą, lecz człowiekiem, którego częścią jest 
dusza. Jednak ta ostatnia wypowiedź może być poprawnie zrozumiana 
jedynie w kontekście Arystotelesowskiej teorii związku pomiędzy częścią 
a całością. Brentano tak opisuje to, co powstaje wskutek współdziałania 
Bóstwa jako przyczyny sprawczej (wirkendes Prinzip) - „sam i jednost
kowy człowiek, a nie dusza tego człowieka czy część tej duszy. Owa dusza 
wcale nie powstaje, lecz jest jedynie «współdana» jako część przynależna 
człowiekowi”6. Również tutaj Brentano i Teofrast zgadzają się co do 
wykładni arystotelizmu.

Niniejsze dzieło może być jednakże potraktowane jako wprowadzenie 
do filozofii Franza Brentano, w szczególności zaś do jego poglądów na 



temat poznania jak również wielorakich znaczeń bytu, zasad preferencji 
i filozoficznej teologii. Zwraca ono uwagę na problemy i ich ujęcia ważne 
dla Brentano, jak również wyjaśnia jego metodę formułowania zagadnień 
i ich rozwiązywania.

Providence, Rhode Island 
wrzesień 1977 r.
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Przedmowa

Jedno jest poznanie, które - zdaniem Arystotelesa - przewyższa wszyst
kie inne pod względem wartości i godności. Jest nim to, które zwie on 
„mądrością”. Spędzając czas na jej rozważaniu, powinniśmy - według 
niego - być zdolni do najwyższej szczęśliwości, jaką człowiek w ogóle 
może osiągnąć. Wszyscy komentatorzy są co do tego zgodni. Jednak gdy 
przystępują oni do wyłożenia Arystotelesowskiej teorii mądrości, wtedy 
proponują nam coś tak nieharmonijnego i pełnego łatwo uchwytnych 
absurdów, że nikt nie może się czuć inaczej aniżeli zniechęcony.

1 skoro już samo to wzbudza podejrzenia, to tym bardziej cała metoda 
ich postępowania przy dochodzeniu do poglądów naukowych Arysto
telesa. Kiedy w swoich badaniach napotykają zdania, które wydają się 
być w sposób jaskrawy sprzeczne, przyjmują po prostu, że faktycznie 
Arystoteles naucza tu rzeczy nie do pogodzenia, i pytają wskutek tego, 
czy - przy tej wykładni - lepiej trzymać się tego czy owego twierdzenia. 
A jednak można przypuszczać, że owe stanowiska mogłyby się dać zin
terpretować w innym sensie, który wprowadza zgodę między jednym 
a drugim i w którym to, co utrudniało zrozumienie, służy raczej jego 
ułatwieniu. Konieczność jednoczesnego sprawiedliwego traktowania 
pozornie sprzecznych zdań okazuje się być istotną przeszkodą na drodze 
do interpretacji każdego z nich. I to jak! Może wyjaśnienie zależności 
między jedną a drugą wypowiedzią wymaga jakiegoś składnika pośred
niczącego po to, aby całość Arystotelesowskiej nauki odsłoniła się nam 
w dużo większej klarowności.

Sam zaproponowałem tę drogę i wierzę, że przy użyciu wielorakich 
sugestii wplecionych w różne dzieła doszedłem do rezultatu godnego pole
cenia, z jednej strony - dzięki jego jednolitości, z drugiej - w szczególności 
poprzez to, iż prowadzi do zrozumienia, jak Arystoteles mógł z tak wielką 
satysfakcją kontemplować świat tak a nie inaczej ustrukturowany.

Z pewnością Arystotelesowska nauka o mądrości jest dziś jako całość 
nie do utrzymania, a niektóre jej części wyglądają na zupełnie przestarzałe.
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Mimo to jestem przekonany, że jeśli się je dobrze zrozumie, to ich studiowa
nie może być obecnie prawdziwie wzbogacające. Ponieważ sam wypełniam 
tylko obowiązek podziękowania, kiedy przyznaję, że, gdy jako młodzie
niec w czasie wielkiego przygnębienia zacząłem zajmować się filozofią, 
żaden nauczyciel nie wprowadził mnie na właściwszą drogę poszukiwań 
aniżeli Arystoteles. Należało naturalnie połączyć to, co otrzymałem od 
niego, z naukowymi osiągnięciami czasów późniejszych, aby wiele, o ile 
nie wszystko, otrzymało istotnie zmienioną postać. Przecież jeszcze dziś 
mógłbym się podpisać pod wersami, które niegdyś wpisałem jednemu 
z moich słuchaczy na Uniwersytecie Wiedeńskim do jego notatek, jako 
że uprzejmie o to prosił.

Wy, którzy chwalicie szlachetne pochodzenie, wysłuchajcie, 
kim byli moi przodkowie!

Jam jest z nasienia Sokratesa, z którego wzrósł Platon.
Platon zrodził siłę Arystotelesa, która nigdy nie osłabła, 

jak i nie zwiędła narzeczona, którą wybrał z miłości. 
Dwa tysiące lat minęły, a małżeństwo to wzmacnia się i kwitnie; 

Szczycę się dziś tym, że nie wziąłem się z innego związku. 
Ciebie, pobożny Eudemosie, witam jak brata i ciebie także, Teofraście 

o boskich ustach, słodki niczym wino lesbijskie.
Ponieważ obdarowano go mną późno, kocha mnie mój ojciec najbardziej 

jako najmłodszego w gronie swych potomków, czulej aniżeli innych.

Bardzo pouczające jest wielorakie zbliżenie, a nawet uzgodnienie 
Arystotelesowskiej nauki o mądrości z nauką naszego wielkiego Leibniza. 
Niegdyś wyśmiewano jego ufny optymizm. Teraz jednak zaczyna się lepiej 
oceniać znaczenie jego nauki. Na jego korzyść przemawia również to, że 
widzi się, jak filozofia dawnych Hellenów - w osobie swego największego 
przedstawiciela - wypowiada i otacza szacunkiem te same przekonania, 
o których eminentny nowoczesny myśliciel nauczał i w których dostrzegł 
podwaliny prawdziwie godnego życia człowieka.

Starałem się dać możliwie zwięzłą interpretację. Jednakże z racji tego, że 
jest ona w opozycji do tego, co ogólnie przyjęte, gruntowne jej uzasadnienie 
i odparcie głównych zarzutów nie wszędzie było do uniknięcia. Prawdę 
powiedziawszy, powinienem był być dużo bardziej szczegółowy, gdybym nie 
mógł powołać się na niektóre spośród najbardziej dyskusyjnych dogmatów, 
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na przykład na doktrynę o νους ποιητικός1, działanie Arystotelesowskiego 
Boga, duszę człowieka2 i pochodzenie rodu ludzkiego; na odpowiednie 
dyskusje w mojej Psychologii Arystotelesa i na mój esej Arystotelesowska 
teoria pochodzenia ludzkiego ducha, który właśnie ukazuje się drukiem.

[Nous poietikos.]
[Beseelung des Menschen to dosłownie: „ożywienie człowieka” lub „obdarowanie 
duszą”. Brentano ma tu zapewne na myśli kwestię animacji człowieka, której dużo 
uwagi poświęca w rozdziałach: Poziomy życia. Przewaga człowieka dzięki jego 
częściowo duchowej naturze, Wzajemne oddziaływanie między duchem a ciałem. 
Współdziałanie Bóstwa przy powstawaniu człowieka.]





Życie

Kiedy zaliczamy naukowców do grona dobroczyńców ludzkości, jed
nego z nich jednak bardziej aniżeli innych, to dlatego, że jego prace były 
bogatsze i bardziej wszechstronne a dziedziny, w których się poruszał - 
wznioślejsze. A to dlatego, że obiektywnie osiągnął większe sukcesy albo 
że na większą skalę i na dłużej wpłynął na świat współczesny i przyszły: 
z tych wszystkich powodów nikt chyba nie ma większego prawa do dzięk
czynnego uznania niż Arystoteles.

Urodził się w 384 r. p.n.e. w Stagirze, greckiej osadzie w Macedonii, 
której królom jego ojciec i liczni przodkowie służyli jako lekarze. Jednak 
swoją duchową ojczyzną nazwałby Arystoteles zapewne Ateny, do któ
rych zawitał po raz pierwszy jako siedemnastolatek i nie opuścił ich przez 
następnych dwadzieścia lat, a nawet wtedy na nie dłużej niż dekadę. Tam 
wkroczył do świata nauki, najpierw jako nauczyciel, i najpewniej tam 
sporządził wszystkie teksty, które po nim posiadamy.

Jego zmysły były wyczulone na wszelkie szlachetne bodźce, jakie Ateny 
mogły wówczas zaoferować. Jednak przede wszystkim przyciągał go Platon, 
którego szkołę niezwłocznie odwiedził i którego wpływ, mimo całej uwagi, 
jaką Arystoteles poświęcił później starszym filozofom, a szczególnie tym 
ze szkoły jońskiej, mocniej niż inne jest odczuwalny w jego teoretycznej 
i praktycznej filozofii. Nie ma też wątpliwości co do tego, że czuł się zawsze 
zobowiązany do najgłębszej wdzięczności względem niego. Tak donosi nam 
Olympiodor o jednej z epideiktycznych mów napisanych przez Arystote
lesa ku czci Platona, jak również o elegii, w której Arystoteles wychwala 
swojego zmarłego przyjaciela, Cypryjczyka Eudemosa, a w której można 
odkryć, że pochwała dla szlachetnych zmarłych kryje w sobie wyższe wręcz 
uwielbienie żyjącego wówczas jeszcze Platona.

Kiedy dotarł do świetlistej bramy miasta Kekropia,
Pobożnie wzniósł ołtarz ku czci świętej przyjaźni,
Dla tego, [którego] nawet Temida zabrania złym [ludziom] wychwalać,
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Który jako pierwszy, wręcz jedyny, ze śmiertelników dowiódł
Zwłaszcza poprzez swe życie i nieodparte słowo,
Że jedna nas wiedzie droga do cnoty i błogosławionego szczęścia3 4

3 [Seliges Gliick.]
4 Eudemos został zabity na Sycylii, co miało związek z ostatnimi reformatorskimi 

próbami Platona, które również się nie powiodły.

Nikt jednak nie jest dziś gotów na tę wieść zbawienną·1.

Nic nigdy nie wymazało tego uczucia najwyższego szacunku. Nie 
można wymowniej wyrazić bezmiernej wdzięczności do nauczyciela, 
który wprowadził nas do świata mądrości, aniżeli uczynił to Arystoteles, 
pisząc u schyłku życia swoje księgi o przyjaźni. To jest tak - powiada on 
- jak w przypadku dobrych uczynków, jakich doznaliśmy od rodziców 
czy boskiej opatrzności - nigdy nie można się za nie w pełni i prawdziwie 
odwdzięczyć. Arystoteles w swoich pierwszych próbach pisarskich wydaje 
się mieć bez wyjątku przyswojone poglądy Platona. Później dyskutuje z nim 
w niewielu, aczkolwiek bardzo istotnych, punktach. Tłumaczy się z tego 
pięknymi słowami, że spośród wszystkich, nawet najbliższych przyjaciół, 
prawda musi się zawsze liczyć jako ukochana przyjaciółka. I ze względu 
na nią nie wolno nam oszczędzać nawet własnych przekonań. Tak więc ta 
otwarta krytyka, której w swoich dojrzałych latach nie szczędził Platonowi 
nawet osobiście, przynosi mu zaszczyt, nawet jeśli umożliwiło to epikurej- 
skim bluźniercom oszczercze pomówienia, które stawiają zarówno jego, 
jak i Platona w niekorzystnym świetle.

Jest to empirycznie dowiedzione, o czym Arystoteles sporadycznie 
wspomina i co wyjaśnia, że wyświadczone dobre uczynki kierują człowieka 
ku miłości mocniej niż te doznane. Dlatego nie wolno nam wątpić w to, że 
Arystoteles żywił zawsze ciepłe uczucia również dla Aleksandra Wielkie
go, którego wychowanie powierzył mu król Filip i na którego ducha oraz 
usposobienie wpłynął dobrze pod wieloma względami. Jednakże nie dał się 
przez to skłonić ku temu, by w pełni aprobować sposób, w jaki Aleksander 
sprawował władzę. Jeśli się temu dobrze przyjrzeć, to trudno się pomylić 
co do tego, że niektóre istotne wypowiedzi na temat państwa wydają się 
w książkach Stagiryty tak skonstruowane, jak gdyby chciał wskazać, że cele, 
do których zdąża Aleksander, są złe i niegodziwe. W jego pragnieniu pod
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boju nie chodziło o nic innego, aniżeli o wojnę i coraz to większą ekspansję 
jego mocarstwa. Arystoteles wyjaśnia, że państwa, które ukierunkowane 
są głównie na wojnę, są z zasady źle pomyślane, i przestrzega przed po
większaniem państwa w nieskończoność. W przeciwieństwie do Bóstwa, 
którego moce potrafią porządkować niezmierzony wszechświat, człowiek 
jest w swej sile ograniczony. Tak więc państwo, jak każdy organizm, ma 
pewną, relatywnie ograniczoną miarę, której przekroczenie nie oznacza 
dla niego przyrostu, lecz musi przynieść jedynie ubytek w doskonałości 
(Vollkommenheit5). Również osobiste związki Arystotelesa i jego przod
ków z macedońskim dworem królewskim nie powstrzymały filozofa przed 
uznaniem monarchii dziedzicznej za niewłaściwą dla dobrobytu państwa.

W życiu Arystotelesa było wiele zawirowań. Wcześnie został osieroco
ny przez oboje rodziców. Miał szczęście, bo w osobach Proksenosa i jego 
małżonki znalazł troskliwych opiekunów, którzy wprowadzili go na drogę 
cnoty i wspierali jego pierwsze kroki, i objęli go tak istotną władzą ojcow
ską. Nawet w swoim testamencie składa im hołd i wyraża swą wdzięczność 
wobec nich. Po śmierci Platona, na zaproszenie księcia Hermiasza, udał 
się do Aterneusu. Tam był świadkiem nagłego wstrząsu i upadku tego 
szlachetnego przyjaciela. Arystoteles uratował jego krewną6 i przybraną 
córkę - Pythias - dzięki ucieczce i pojął ją za żonę. Jednak i ją śmierć skradła 
mu przedwcześnie. Pomimo, że w międzyczasie wstąpił w nowy związek 
z Herpyllis ze Stagiry, wspomina o niej z czułością w swoim testamencie.

Niektórzy chcą wierzyć, że ów drugi związek był jedynie konkubina
tem. Jednak nawet jeśli pozycja społeczna Herpyllis była inna od tej, jaką 
niegdyś zajmowała Pythias, to nie wolno nam myśleć o tym związku tak, 
jak myślimy o związkach teraz tak nazywanych. Niesprawiedliwość, jaką

[Brentano używa tego słowa również na określenie między innymi: spełnienia, 
aktualizacji, aktu. Patrz: rozdział Poziomy życia. Przewaga człowieka dzięki jego 
częściowo duchowej naturze. Podobnie jest ze słowem Vollendung. Oba mogą być 
w niektórych przypadkach tłumaczone w sensie Arystolelesowskiego terminu 
ivepyela (na oddanie którego język niemiecki ma oczywiście termin techniczny: 
Akt, Aktualität, którego Brentano nie używa, decydując się na Wirklichkeit, czyli 
„rzeczywistość”), ale często pojawiają się też w potocznym znaczeniu, jako po 
prostu „doskonałość”, „zwieńczenie”, etc.]
[Słowo Nichte może oznaczać zarówno bratanicę jak i siostrzenicę. Źródła histo
ryczne nie rozstrzygają tego jednoznacznie.] 
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taki układ przynosi płci pięknej, sprzeciwia się całkowicie temu, czego 
Arystoteles nauczał o prawie i przyjaźni. Z pewnością wychowanie córki, 
którą urodziła pierwsza małżonka, było w pełni powierzone Herpyllis jako 
drugiej matce, która z kolei urodziła syna Nikomachusa. Również w testa
mencie Arystotelesa znajdujemy bardzo ważne dla tej kwestii stwierdzenie 
o zabezpieczeniu przyszłości wdowy. Gdyby sobie tego życzyła, wolno jej 
było wyjść za innego mężczyznę, ale tylko takiego, który byłby jej godny. 
Widzimy zatem, że i drugi związek rnusiał być jakoś usankcjonowany, 
przede wszystkim sankcją sumienia.

Ponadto testament Stagiryty zawiera wiele zapisów, które przybliżają 
nam jego szlachetną osobowość; w szczególności pewne rozporządzenia 
również wobec pozostawionych przez niego niewolników. Okazuje się, 
że - w swojej Etyce - widział w swoim niewolniku nie tylko niewolnika, 
a zatem ożywione narzędzie, ale również człowieka i odzwierciedlił tę 
naukę pięknie swoim postępowaniem.

Jeszcze niedługo przed końcem życia dotknęły Arystotelesa ciężkie 
wypadki losowe. Musiał doświadczyć tego, że Aleksander w pijanym widzie 
zabił jego szlachetnego siostrzeńca7 Kalistenesa. Kiedy Aleksander zmarł 
i wiadomość ta dotarła do Aten, Arystoteles, którego serce było Atenom 
wierne i wdzięczne za każde dobrodziejstwo, który dla dobra Aten używał 
swych wpływów na dworze macedońskim, doznał również od tego miasta 
wielkiej niewdzięczności. Na podstawie zachowanego do dziś wiersza, 
w którym Arystoteles przedstawia swego zmarłego przyjaciela Hermiasza 
jako ucieleśnienie wszystkich cnót, wniesiono przeciw niemu oskarżenie, iż 
przypisał człowiekowi boską cześć. Jako znawca nastrojów ludu Arystoteles 
uniknął procesu przez ucieczkę, a następnie został wskutek nieobecności 
skazany na śmierć. Chociaż nie należał do rządu Aleksandra, to i tak nie 
zapobiegł temu, że wybuch długo wstrzymywanej nienawiści zwrócił się 
z wrogością również przeciwko jego własnej osobie.

[Słowo Neffe może oznaczać zarówno bratanka, jak i siostrzeńca. Wiemy jednak, 
że Kalistenes był wnukiem siostry Arystotelesa - Arimneste, która miała syna 
Nikanora i córkę Hero (matkę Kalistenesa), oboje ze związku z Proksenosem 
z Aterneusu.J

Ów brak prób praktycznej ingerencji w politykę Aleksandra był prze
ciwstawiany zachowaniu Platona, który wielokrotnie jeździł do Syrakuz, 
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aby tam reformować państwo według swoich politycznych zasad. Zapewne 
pomylilibyśmy się, gdybyśmy chcieli tłumaczyć takie postępowanie Ary
stotelesa tym, że życie kontemplacyjne cenił relatywnie wyżej aniżeli życie 
praktyczne. Akurat takie wartościowanie znajdujemy zarówno u Platona, 
jak i u Arystotelesa. I kiedy Platon, mimo to, utrzymywał, że filozof powi
nien troszczyć się o administrację państwową, ponieważ najlepsza sytuacja 
dla państwa to taka, w której filozof jest królem albo w której król mądrze 
filozofuje, to Arystoteles był pod każdym względem tego samego zdania. 
Dlatego nie ma wątpliwości co do tego, że poświęciłby nieco z tego wiel
bionego życia kontemplacyjnego, gdyby Aleksander chciał słuchać zaleceń 
i rad swojego nauczyciela po tym, jak został władcą. Zapewne nie byłyby 
one tak odległe od tego, co doświadczenie ukazywało jako wykonalne, jak 
niektóre rewolucyjne idee Platona. Gdyby Arystoteles faktycznie ograniczył 
się jedynie do badań naukowych i nie chciał wpływać na relacje polityczne, 
to dlaczego tak chętnie przyjął zaproszenie króla Filipa? Aleksander nie 
powinien był być wychowywany na naukowca, lecz na głowę państwa. 
Arystoteles nie doszedł do tego wniosku, bo spodziewał się sowitej zapłaty 
od Filipa, ale dlatego, że próba przekonania serca młodego księcia do jego 
idei politycznych wydawała mu się dużo bardziej sensowna aniżeli próba 
zjednania sobie tyrana na tronie (na to liczył Platon).

Latem 322 r. przed Chrystusem Arystoteles zmarł w wieku sześćdziesię
ciu dwóch lat w Chalkis, na wyspie Eubea, która udzieliła mu schronienia. 
Pod panowaniem Stagiryty szkoła Liceum, która od swojej ścieżki spacero
wej (Peripatos) otrzymała nazwę parypatetyckiej, prześcigała prowadzoną 
przez Speuzypa Akademię8. Tak też było za czasów jego kolejnych następ
ców, z których pierwszym był Teofrast. Zaraz po nim - jako najznakomitszy 
spośród bezpośrednich uczniów Arystotelesa - plasuje się Eudemos, autor 
nazwanej od jego imienia Etyki?.

[Akademię Platona.]
[Etyka eudemejska.]



Pisma

Zwróćmy się teraz ku pismom tego wielkiego człowieka.
Jeszcze za życia Platona Arystoteles wziął go sobie za wzór pisarski 

pod wieloma względami, również jeśli idzie o formę wykładu. Pisywał 
liczne dialogi, z których posiadamy obecnie nic nieznaczące fragmenty. 
To było niebezpieczne uwikłanie - chcieć doścignąć Platona również pod 
względem urody wykładu. Wydaje się, że Arystotelesowi nie udało się 
w pełni osiągnąć jego poziomu, jednak wiele spośród wybitnych osiągnięć 
udało mu się przyswoić. I zapewne na podstawie tych dziś już zaginio
nych pism Cyceron mógł czuć się zobowiązany ulokować go za Platonem, 
a przed innymi dawnymi filozofami i rozsławiać nie tylko pod względem 
dydaktycznym, ale i pod względem estetycznego dopełnienia wykładni. 
Co zaś się tyczy pism nam dostępnych, to otrzymujemy bogactwo treści 
oraz zwięzłość wyrazu, a poza rzeczowym zainteresowaniem - nierzadko 
wyjątkowy urok. Jednakże - z punktu widzenia wykładni - brakuje bar
dzo wielu rzeczy, a w szczególności tych najważniejszych. Dochodzi do 
uciążliwych powtórzeń, rozprawa kuleje; coś, co lepiej pasowałoby do jej 
otwarcia, znajdujemy na końcu. Jedno z pierwszych żądań, jakie chciałby 
wysunąć czytelnik, czyli postulat przejrzystości, nie jest spełnione. Raz 
stanowisko jest niezrozumiałe przez nadmierne skróty, a innym razem 
- poprzez wieloznaczność wyrazu. Jakby tego było mało, Arystoteles nie 
tylko używa jednego słowa w różnych miejscach w odmiennym sensie, ale 
też pozwala sobie na zamianę znaczeń i to w dodatku w jednej rozprawie, 
a nawet w jednym zdaniu. Szczególnie dokuczliwe jest to, że ów nadmiar 
skrótów, na który się skarżyliśmy, okazuje się najbardziej widoczny tam, 
gdzie idzie o najważniejsze i najtrudniejsze pytania. Okoliczność ta do
prowadziła niektórych jeszcze w starożytności do całkowicie osobliwych 
opinii. Aż chciałoby się w tym miejscu doszukiwać zamysłu bycia niezrozu
miałym. Niektórzy wręcz sądzili, że Arystoteles zapewne nie chciał uczynić 
pewnych ważnych prawd dobrem publicznym, ale zatrzymać je dla swojej 
szkoły. Jednak inni podejrzewali go o to, że nie czuł się wystarczająco pew
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ny, lecz - zamiast się do tego przyznać - chcial ustrzec się przed krytyką 
i sprzeciwem w ten sposób, że - niczym mątwa przed napaścią - zasłaniał 
się ciemną plamą atramentu. Jakkolwiek takie przypuszczenia nie zgadzają 
się ze znanym nam charakterem Arystotelesa i są pozbawione wszelkiego 
prawdopodobieństwa, to jednak wystawiają zganionemu przez nas brakowi 
jasności wymowne świadectwo. Nie można tego tłumaczyć w ten sposób, 
że za rozliczne nieścisłości i płynące z nich błędy zawarte w tekście odpo
wiada duża ilość wariantów znajdująca się w dostępnych nam zbiorach. 
Nierzadko jednak interpretator czuje się zmuszony do poprawy tekstu, 
w którym różnorodne zapisy w sumie zgadzają się ze sobą. I spokojnie 
może się tak dziać, choćby wtedy, gdy - poprzez włączenie ou10 - od razu 
zmienia się sens danego fragmentu na przeciwny.

Nie możemy tu czynić pisarza rzeczywiście odpowiedzialnym, je
śli nie chcemy przyznać (w przypadku tekstu, gdzie pisarska maniera 
utrudnia kopiście rozumienie), że spokojnie można było spodziewać 
się tego, że wkradną się błędne odczytania. Poza tym łagodniej ocenimy 
błąd niejasności i inne podkreślane braki w sposobie wykładu Arystote
lesa, kiedy zwrócimy uwagę na to, kiedy i jak pozostawione nam pisma 
zostały zredagowane. Obecnie panuje zgoda co do przypuszczenia, że 
wszystkie przypadają na czas jego drugiego pobytu w Atenach, a więc 
na lata 335-322 p.n.e.; krótkość tego okresu stoi w niekorzystnej relacji 
do zaskakującej pełni i wielowątkowości prac, które w tym czasie po
wstały. Czy przynależą do nich jeszcze inne niż te, które posiadamy od 
Arystotelesa; te, które popadły w zapomnienie, jak chociażby wielkie 
dzieło zawierające historyczne przedstawienie najznakomitszych anty
cznych konstytucji państwa? Jeżeli do tego zważy się na to, że Arystoteles 
dzielił swój czas pomiędzy pisanie i prowadzenie wykładów, i pomyśli 
o wszystkim tym, co wiemy na temat ówczesnego życia publicznego i jego 
życia prywatnego, co z konieczności wprowadzało zaburzenia, i jeszcze 
o tym, że mówi się o jego słabym zdrowiu, wtedy okaże się więcej niż 
zrozumiałe, że Stagirytą, aby wypełnić inne, jeszcze ważniejsze części 
wielkiego zadania, które ulokował w orbicie służby ludzkości, zrezygnował 

10 [Ou, gr. „nie”.]
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z pełnego rozwinięcia swojego talentu, który miał do dyspozycji, czego 
dowiódł w swych wcześniejszych pismach.

Żadnego spośród otrzymanych przez nas pism nie wydał sam, żadne 
nie wydaje się też w pełni dopracowane (vollendet), niektóre są bardziej 
oddalone od tej pełni aniżeli inne. Sporą część z tego mógł był wykorzystać 
przy wykładach jako pewną formę notatek, do jednych sięgając częściej, do 
innych rzadziej. Niektóre mają całkowicie charakter zwykłych brulionów, 
więc same ledwo mogły tym wykładom służyć.

Wszystko to zatem istotnie utrudnia dokładne zrozumienie jego nauki, 
a trudność ta jeszcze wzrośnie, jeżeli wraz z pewnymi znanymi krytykami 
uznamy za ustalone to, że Arystoteles często mówił rzeczy, w które sam 
nie wierzył. Raz idzie dla nich [tych rzeczy - przyp. tłum.] na największe 
ustępstwa, a przeciw niewątpliwemu przekonaniu potocznej opinii; innym 
razem znowu, podczas zwalczania jakiegoś przeciwnika, nie będzie się bał 
zarzucić mu tego, co sam równie dobrze uznaje za prawdę, mając jedynie 
nadzieję, że u tych, do których mówi, wzbudzi negatywne nastawienie wobec 
swego oponenta. Wreszcie, chcąc przedstawić swe dialektyczne mistrzostwo 
w jaśniejszych barwach, gromadzi kolejne powody, aby móc atakować rów
nież z tego stanowiska, na którym sam nigdy nie stoi. Niektórzy uważają 
te pisarskie przywary Arystotelesa za do tego stopnia niezaprzeczalne, że 
zbudowali cały system metodycznych reguł, których najsilniejszym za
leceniem jest, jeśli nie całą naukę Arystotelesa, to przynajmniej jej część 
uważać za zbiór sprzeczności. Idą wręcz tak daleko, by przypuszczać, że już 
wtedy, kiedy od czasu do czasu z pewnego zdania chce zrobić użytek, aby 
wyciągnąć z tego ważne wnioski, jego wypowiedź nie jest tak wiarygodna, 
jak w innym miejscu, gdzie zajmował się ustanowieniem i ugruntowaniem 
owego zdania. Gdyby to była prawda, wówczas przy trudnościach płynących 
z niejasnego stylu lub niekompletnych przekazów ujawniłyby się najsmut
niejsze konsekwencje. Naturalne jednak jest, że miejsc, w których zajmuje 
się ugruntowaniem jakiegoś zdania, jest niewiele, może niekiedy jakieś się 
pojawi, podczas gdy okoliczności do jego zastosowania pojawiają się czę
sto, a zdanie, jeśli ma większe znaczenie, współokreśla charakter systemu 
chyba we wszystkich jego ważniejszych aspektach. I jest to oczywiście bez 
porównania bardziej prawdopodobne, że poprzez niedbałość wyrazu czy 
błędne odczytanie jakieś stanowisko lub całe mnóstwo równobrzmiących 
stanowisk ulegnie niezrozumieniu. W rzeczywistości ta zasada interpretacji 
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doprowadziła do odrzucenia jako dowodów nieporównanie większej ilości 
wypowiedzi, które się ze sobą zgadzają, a które przynależą do różnych 
pism, tylko dlatego, że nie zgadzają się z interpretacjami mikroskopijnej 
ilości innych wypowiedzi.

Na szczęście, na podstawie długich i starannych studiów poświęconych 
Arystotelesowi, mam prawo zapewnić, iż wszystkie te narzucone z góry 
dziwne hipotezy są zupełnie nieugruntowane; są jedynie wynikami błęd
nych interpretacji, którym nie wolno się tak całkiem dziwić z uwagi na 
wspomniane już trudności w rozumieniu. Zatem z tych hipotetycznych 
pomocy naukowych nie będziemy żadną miarą czynić użytku. A kiedy 
potem mimo to dojdziemy do jakiejś równie harmonijnej wykładni, to - 
według reguł prawdopodobieństwa - racja będzie po naszej stronie (już 
to dlatego, że odpadnie taka komplikacja przesłanek). Tym bardziej, gdy 
rozpozna się przy porównaniu, że nauki, do których dochodzą owi interpre
tatorzy ze swymi fałszywymi przypuszczeniami, wydają się w sobie mniej 
harmonijne i mniej spokrewnione z naukami historycznych przodków 
i potomków, czy z tymi naukami wielkich myślicieli innych czasów, którzy 
mają wiele wspólnego z Arystotelesem (są mu podobni). Zatem wydają się 
w sposób oczywisty tak niedorzeczne, że zapewne nigdy żaden człowiek, 
który w ten sposób wykładał Arystotelesa, nie mógł czuć choćby chęci, by 
być z nim jednomyślnym. Jak widać, ani bezpośredni następcy Filozofa, 
ani Aleksander z Afrodyzji, który w 200 r. n.e. dorobił się przydomku 
egzegety w najlepszym tego słowa sensie", ani Symplicjusz, najbardziej 
uczony z dawnych komentatorów, któremu Arystoteles (obok Platona) 
służył jako najwyższy autorytet, ani arabscy filozofowie, ani scholastycy, 
dla których Arystoteles był - mówiąc słowami Dantego - „mistrzem dla 
tych, którzy wiedzą”, nie okazali się skłonni do interpretacji podobnej do 
tej, którą uznają nasi współcześni hiperkrytyczni egzegeci. Natomiast

Za niepodważalny dowód na to należy uznać jego niewątpliwie autentyczny ko
mentarz do dziewiątego rozdziału pierwszej księgi Metafizyki. Przekazany nam pod 
jego nazwiskiem komentarz do ważnej księgi Metafizyki (A) jest nieautentyczny, 
jak konkluzywnie wykazał Freudenthal (Die durch Averroes erhaltenen Fragmente 
Alexanders zur Metaphysik des Aristoteles). 
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znajdujemy tego typu interpretację u Ramusa12, który znany jest z tego, że 
zerwał z logiką Arystotelesa. Na podstawie takiej dotąd nieznanej egzegezy 
miał dodatkowo nadzieję zrujnować reputację Arystotelesa jako metafizyka. 
I należałoby powiedzieć, że potężny wpływ, jaki na najwybitniejsze dziedziny 
filozofii wywarły pisma Arystotelesa, jest oparty na Arystotelesie błędnie 
zrozumianym. Widzimy przecież, że Leibniz, zwiedziony przez Ramusa, 
przypisuje Stagirycie (w odniesieniu do najwznioślejszych spośród pytań) 
pogląd odpowiadający nowoczesnym interpretacjom, wskutek czego wydaje 
dosyć lekceważący osąd o Arystotelesa nauce o Bogu. I jeśli mimo to jest 
on w najważniejszej dla siebie dziedzinie pod jego silnym wpływem, to 
jednak tylko pośrednio pod wpływem tych, którym jako nauczyciel służył 
Filozof inaczej pojęty. Wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby tylko 
znał prawdziwą naukę Arystotelesa! Z jakim zachwytem przyznałby się do 
niektórych zgodnych z nim tendencji. Podobnie jak Leibniz, współczes
ność widzi się - wskutek nowoczesnego zaciemnienia Arystotelesowskiej 
nauki - jako pozbawioną jej bezpośredniego, dobroczynnego wpływu na 
tyle, że liczy się on tylko w relatywnie niższych dyscyplinach.

12 [Petrus Ramus (1515-1572) był wrogiem scholastyki i scholastycznej interpretacji 
Arystotelesa. Dwa pierwsze zbiory jego tekstów (Aristotelicae animadversiones 
i Dialecticae Institutiones, oba z 1543 r.) były ocenzurowane i zakazane. Ramus 
był hugenotem. W czasie reformacjo ostre ataki na Stagirytę nie były niczym 
niespotykanym. Ramus wprawdzie cenił Arystotelesa, ale był zdania, że Corpus 
Aristotelicum zostało tak zdeformowane (głównie przez scholastykę), że niewiele 
wiemy o prawdziwym Arystotelesie. Ramus był także zwolennikiem odrzucanej 
przez Brentano teorii, iż Arystoteles celowo nauczał mętnie, aby w ten sposób 
dokonać wstępnej selekcji swych uczniów i ewentualnych następców. Lokował on 
Stagirytę w tradycji Sokratejskiej, w zgodzie z Cyceronem. Ramus zginął w 1572 r. 
podczas nocy św. Bartłomieja.]

12 [Aporia stała się euporia.]

Kiedy się pilnujemy, aby z miejsca nie uznawać za rzeczywiście sprzecz
ne tych wypowiedzi Filozofa, które zdają się być nie do pogodzenia, w taki 
sposób, że odrzucając te mniej wiarygodne, upiększamy osobliwą metodę 
jeszcze bardziej osobliwymi hipotezami, to od razu powstaje trudność, aby 
doprowadzić do harmonii między jednymi a drugimi wypowiedziami, nadać 
jeszcze większą wartość tak zachowanym poszlakom i również tutaj, by 
być w zgodzie z Arystotelesem, by απορία stała się έυπορία13. Zaczniemy 
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bowiem z konieczności szukać warunków, pod którymi te rozmaite wypo
wiedzi wydają się być jedna z drugą do pogodzenia. Tak więc dany fragment 
wydobywa na światło dzienne nie tylko poprawną interpretację innego, ale 
też poprawia zrozumienie wielu gałęzi Arystotelesowskiego systemu, które 
w jego lakonicznych i fragmentarycznych sformułowaniach nigdy nie są 
wprost wyrażone, ale teraz wymaga się od nich, by generowały spoistość. 
Konstrukcja systemu teoretycznego wielkiego myśliciela podobna jest do 
organizmu żywej osoby, gdzie budowa jednej części warunkuje budowę 
innej. I to, do czego doszedł Cuvier, badając szczątki przedpotopowych 
zwierząt, mianowicie, że na podstawie natury danych trafnie określił naturę 
brakujących części, jest dlatego również często całkiem możliwe przy takim 
dziele filozoficznym. I w ten sposób dotarliśmy do pełniejszego zrozumie
nia prawdziwego charakteru Całości (des Ganzen), tak że pokrewieństwo 
tego myśliciela z innymi, których dzieła mamy do dyspozycji w pełniejszej 
formie, okazało się oczywiste, zatem również rzut oka na tę nową pomoc 
wystarczy i doprowadzi nas do tego, że jeden przypadek łatwiej będzie 
pojąć w analogii do innego.

To wszystko potraktujemy jako zadanie i będziemy liczyć na to, że 
uda się dać jakiś o wiele pełniejszy obraz, nie przekraczając przy tym 
w żaden sposób granic prawdopodobieństwa. Jeśli przy tym nigdzie nie 
zrezygnujemy ze stwierdzenia, czy coś jest wypowiedziane wprost, czy roz
strzygnięte z pewnością, czy podane z mniejszym prawdopodobieństwem 
jako przypuszczenie, to nie będzie mógł nas żadną miarą spotkać ze strony 
żadnego rozsądnego krytyka zarzut braku dokładności; ponieważ będzie 
oczywistym, że - jeśli zastosujemy takie nowe środki pomocnicze, nie 
rezygnując z żadnego użytego przez innych - to będziemy dążyć do tego, 
by zrobić z nich nawet bogatszy i bardziej wielostronny użytek.

Im bardziej - wskutek tego, co powiedziane - rozwinie się nasze zada
nie, tym mniejsze mamy prawo, choćby z powodu wąskości przypisanego 
nam obszaru, dopuścić do tego, by go jeszcze - o ile to możliwe - z innej 
strony ograniczać14. Musi nam wystarczyć, że wyłożymy główne zasady 
owej części Arystotelesowskiej nauki, którą on sam pojmował jako mądrość.

Rozprawa ta była pierwotnie przeznaczona do dzieła „Wielcy Myśliciele” redagowa
nego przez dra von Aster. Stąd to dążenie do zwięzłości, które się jednak ostatecznie
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Również kwestia chronologii pism Arystotelesa i charakterystyczna 
cecha, jaką posiadają te z nich, które zwie się egzoterycznymi i odróżnia 
od tak zwanych ezoterycznych, powinny być tu, choć pokrótce, poruszone. 
Chronologia ta wydawałaby się niezwykle ważna dla zrozumienia i połącze
nia poszczególnych fragmentów, zwłaszcza gdybyśmy mogli znaleźć oznaki 
rozwoju jego doktryny. W przypadku Platona stopniowy rozwój nauki jest 
najzupełniej oczywisty. Czy Arystoteles nie czuł się również zobowiązany 
do [wprowadzania] jakichś zmian? Widać, że na pewno tak było, kiedy 
spojrzy się wstecz na dialogi, które pisał. Dowodu na to dostarczają już 
same te nieliczne, zachowane do naszych czasów fragmenty. Z drugiej 
strony zwykło się uważać, że nie ma właściwie żadnych teoretycznych 
zmian w pismach systematycznych zachowanych do naszych czasów. To 
przypisuje się po części faktowi, że były stworzone w niedługich odstępach 
czasu, po części zaś - możliwości, że Arystoteles już po wszystkim wziął się 
za wprowadzanie pewnych poprawek do tych pism, z których żadnego sam 
nie opublikował. Już sam okres dłuższy niż dwanaście lat mógłby uczynić 
uważnym na pewne zastrzeżenia i pobudzić do różnych prób reformowania 
poszukiwacza nie tak znowu naiwnego, aby wszystkim swoim ustaleniom 
przypisywać matematyczną dokładność, i który wypowiada się z pokorą, 
zdając sobie sprawę z niedoskonałości całej mądrości ludzkiej. I o ile później 
pomniejsze poprawki były łatwo napotykalne, to już nie te, które w swoich 
konsekwencjach wymagały znacznej przebudowy systemu. Uważamy, że 
Arystoteles czasami nie wprowadzał poprawek, które uważał za konieczne, 
wprost do samego pisma, ale umieszczał je odrębnie na samym dole; wręcz 
czasem liczne takie dodatki kłębią się po prostu jeden przy drugim bez 
wewnętrznego uporządkowania. Do tego nie chciał lub nie mógł poświęcić 
tym kwestiom więcej czasu. Ale jak mógł ciągle znajdować czas, skoro 
nie chodziło o zwykłe uzupełnienie, a dużo bardziej o korekturę, która nie 
mogłaby zostać wprowadzona bez znacznych przeformułowań? Zapewne 
nawet Augustyn nie uważał za zasadne pisania liber retractionum (jak do 
tych już przez siebie opublikowanych) do jeszcze niewydanych pism.

nie powiodło. Nie udało się opublikować całości. Bardzo ważne fragmenty, które 
stamtąd zupełnie wypadły, zostały dodane do tego osobnego wydania.
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Ktoś pewnie powie, że wbrew temu, co ujmują wszystkie te reflek
sje, doświadczenie pokazuje nam, iż w rzeczywistości takie zmiany nie 
pojawiają się w systematycznych pismach Arystotelesa. Już samo to, jak 
się sądzi, odbiera nam w większości przypadków możliwość, by usta
lić ich chronologię, co jednak w tych warunkach nie wydaje się być ja
kimś wyjątkowo odczuwalnym brakiem. Jednak i tu wierzę, że - poprzez 
dokładne porównanie - przekonałem się o czymś zgoła przeciwnym. 
I był to w szczególności jeden bardzo ważny punkt, w którym znalazłem 
u Arystotelesa całą masę następujących po sobie zmian. Jest to nauka 
o definicji, którą Arystoteles reguluje w Topikach, Analitykach wtórych, 
w księgach Metafizyki i znowu w czwartej księdze Meteorologiki, i w piśmie 
Departibus animalium{S w taki sposób, że regulacje te są ze sobą niezgodne, 
a wręcz wzajemnie sobie przeczą. Interesujące jest również przyjrzenie się 
praktycznemu postępowaniu Arystotelesa, gdy chce gdziekolwiek podać 
jakąś ważną definicję i zobaczenie oraz porównanie, która spośród tych 
zawartych w różnych pismach jest w danym przypadku szczególnie mia
rodajna. Jest powszechnie znanym faktem, że spośród zachowanych do 
naszych czasów pism logicznych Topiki są tym najwcześniejszym. Nauka 
o definicji w Analitykach wtórych zawiera również całkiem nowe punkty. 
Tutaj definicja jest ściśle sprzężona z poznaniem z tego względu, że powinna 
dawać dowód naukowy, a także wymaga się od niej uwzględnienia przy
czyny w jej poczwórnym sensie: jako materii, formy, przyczyny sprawczej 
i celowej. O tym, że w taki sposób można dać jedynie definicję substancji, 
wspomina się tu jednym słowem, tak niewiele jak w Topikach; wręcz od
wrotnie podaję się bez wyjątku przykłady wzięte z dziedziny przypadłości. 
Siódma księga Metafizyki istotnie przekracza nauki zawarte w Analitykach 
w taki sposób, że zawęża możliwość definicji w sensie ścisłym do substancji. 
I jednoznacznie sprzeciwia się Topikom, ponieważ tu nauczano, że w defi
nicji różnica gatunkowa nie może zawierać pojęcia rodzaju, zaś w księdze 
Z Metafizyki żąda się wyraźnie czegoś przeciwnego. Zatem każda kolejna 
różnica powinna zawierać tę, która ją poprzedza, a ta ostatnia powinna 
dlatego być pod względem treści równa całej definicji. Bez tego, jak głosi 
Metafizyka, całości zabrakłoby realnej jedności. W związku z tym dochodzi 

15 [O częściach zwierząt.]



58 Franz Brentano

Arystoteles do kolejnego godnego uwagi ustalenia. Jego zdaniem nie chodzi 
o to, że po tym, jak się wyszczególni klasę zwierząt „mających stopy”16, to 
wyróżni się podgatunek „zwierzęta skrzydlate, mające stopy" i poprzez 
różnicę pt. „skrzydlate” doprecyzuje go jako „zwierzęta skrzydlate, mające 
stopy”. Ponieważ tutaj również niższa różnica nie zawierałaby wyższej. 
Poprawniej byłoby w nawiązaniu do niej ustanowić jako podgatunek 
„zwierzęta o stopie podzielonej”, etc., trzymając się - w miarę postępowania 
definicji - ciągle tej samej części zwierzęcia. Przypomni się tu zapewne 
sztuczna metoda klasyfikacji zwierząt Linneusza. Ale reguły klasyfikacji, 
jakie Arystoteles daje nam w piśmie De partibus animalium, kwestionują 
jednoznacznie postępowanie zalecane w Metafizyce Z i zbliżają się bardziej 
do czegoś, co jest podobne naturalnej klasyfikacji u Linneusza w ten 
sposób, że wymagają równomiernego uwzględnienia wszystkich zwierząt. 
I jeszcze jedna znacząca różnica zdaje się oddzielać pismo De partibus 
animalium od Metafizyki Z; pojawia się ona również w jednym miejscu 
końcowego rozdziału czwartej księgi Meteorologiki. Metafizyka Z, która 
ogranicza definicje w ścisłym sensie tego słowa do jednej jedynej kategorii 
substancji, nigdzie jasno nie daje wyrazu przekonaniu, że w rzeczywistości 
nie jesteśmy w posiadaniu substancjalnych pojęć różnicy (substanzielle 
Differenzbegriffe). Raczej wygląda to tak, jak gdyby Arystoteles sądził, 
że w wybranych przez niego przykładach faktycznie nam takie podawał. 
Wbrew temu Meteorologika z pewnością poucza, że cały czas brakowało nam 
substancjalnych pojęć różnicy i że trzeba było je zastąpić przez określenia 
akcydentalne, które towarzyszą im jako właściwości, mianowicie poprzez 
dodanie swoistych czynności, które wykazuje dany gatunek (Spezies). Te 
pojawiły się w sposób najwyraźniejszy u istot żywych i dlatego - gatunki 
(Arten) istot żywych - były dla nas łatwiejsze do zdefiniowania niż gatunki 
tych nieożywionych. Tutaj w poglądach Arystotelesa zawarte jest nie tylko 
udoskonalenie (Fortbildung) wyraźnie dotyczące sposobu, w jaki należy 
definiować, ale też co do poznawalności substancji; widzimy tu, że w swoich 
badaniach nad ludzkim rozumem lokuje się bardzo blisko Lockea i Leibniza. 
Tych samych przekonań trzyma się w piśmie Departibus animalium. Przy 

16 [W O częściach zwierząt w tłumaczeniu Pawła Siwka: „obdarzony nogami”, zob. 
Arystoteles, O częściach zwierząt, tłum., wstęp i koment. P. Siwek, Warszawa 
1977, Biblioteka Klasyków Filozofii.]



Arystoteles i jego światopogląd 59

definicjach powinniśmy korzystać nie tylko z samych różnic substancji, 
ale też z właściwości powiązanych z nimi jako dla nich charakterystyczne, 
które w swoim ogóle oferują nam pewną formę zastępnika (Ersatz); i przy 
tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet negatywne określenia zostały 
zaliczone do charakterystyki. Na pewno się nie pomylimy, gdy przyjmiemy, 
że studia, których efektem jest Historia animalium, doprowadziły do tych 
wielkich postępów w kwestii nauki o definicji w Met. Z.

Jako swoista oznaka późniejszego przeformułowania tej nauki (Met. Z) 
może zapewne być potraktowane stanowisko 3, 1029, gdzie jest mowa 
o tym, że gdy odejmie się akcydensy, wydaje się, jakby nie pozostawa
ło nic więcej. Zapewne wydają się nawiązywać do tego też stanowiska 
z Analytica posteriora, gdzie mówi się o występowaniu definicji jako ostat
niej podstawy cech.

Wierzę, że zniszczyłem tu urojenie, jakoby w pozostałych do naszych 
czasów systematycznych pismach Arystotelesa nie było nigdzie nawet śladu 
istotnego rozwoju jego nauki. Na podstawie tego, co zostało powiedzia
ne, można łatwo rozpoznać chronologiczną kolejność niektórych z jego 
ważniejszych pism. W dodatku okazuje się, wbrew temu, co zazwyczaj 
jest przyjmowane, że pewne dzieła przyrodnicze zostały napisane później 
niż część ksiąg Metafizyki. Późniejszy czas powstania należy wyznaczyć 
nie tylko dla De partibus animalium i czwartej księgi Meteorologiki, co 
do których mamy pewność, ale zapewne też dla pisma De generatione 
animalium i prawdopodobnie dla Historia animalium. Następnie możemy 
wręcz z pewnością rozstrzygnąć, że również należące do przyrodniczych, 
nad wyraz ważne trzy księgi o duszy17, a potem naturalnie również nastę
pujące po nich tak zwane Parva naturalia musiały być napisane później 
aniżeli wymienione już części Metafizyki. Rozpoznaje się to od razu, gdy 
tylko zwróci się uwagę na to, w jak niewielkim stopniu Arystotelesowska 
metoda definiowania duszy odpowiada wymaganiom księgi Z Metafizyki 
i w jak kompletny sposób odpowiada naukom wyłożonym w końcowym 
rozdziale czwartej księgi Meteorologiki. Gdyby Arystoteles, pisząc księgi 

[Brentano ma w zwyczaju nie podawać tytułów dzieł, tylko traktować je opisowo. 
Na przykład: zamiast O duszy powie „trzy księgi o duszy” (drei Bücher von der 
Seele), „księgi o duszy”, etc. Zdarza się to również w odniesieniu do innych dzieł 
Stagiryty, ale De anima jest „parafrazowane" najczęściej, a Metafizyka wcale.]

17
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o duszy, ciągle obstawał przy punkcie widzenia obranym w Metafizyce 
Z, jego nauka o właściwych i wspólnych przedmiotach zmysłowych18 19 
(αίσθητα ίδια και κοινά”) byłaby niezrozumiała. Usłyszymy, iż według 
niego wszystkie nasze pojęcia są tworzone na podstawie percepcji. Za
tem, jeśli ktoś ma pojęcia różnic substancjalnych, powinniśmy się po nim 
spodziewać, że pośród wspólnych i właściwych przedmiotów zmysłowych 
wymieni nie tylko przypadłościowe, ale i substancjalne różnice. Tych zaś 
zupełnie brakuje. Jednak pisma, z których składa się Metafizyka, nie two
rzą jednolitego dzieła, a więc nie powinniśmy odrzucać myśli, iż księga 
A, która jest ważniejsza od innych i która sama dogłębnie drąży pierwszą 
zasadę wszystkich rzeczy, jest wyjątkiem. Jest napisana w sposób szkicowy 
i nie zawiera dociekań na temat zasad poznania ani też nie zajmuje się 
problemem definicji, tak więc brakuje nam tu wskazówek chronologicz
nych. Widzimy, że musi być młodsza od ksiąg De coelo, ponieważ obok 
astronomii Eudoksosa, uwzględnia też tę Kallipposa. Dostrzegamy także 
większe uporządkowanie w kwestiach, które ma wspólne z wcześniejszymi 
dziełami metafizycznymi zawierającymi bardziej szczegółowe dociekania. 
Nie chciałbym wątpić w to, że księga A należy do najdojrzalszego okresu 
filozofowania Stagiryty. Ale na pewno trzeba ją traktować jedynie jako 
przygotowanie do jakiegoś bardziej wyczerpującego dzieła o tym samym 
przedmiocie, które nigdy nie powstało.

18 [Seine Lehre von den eigentümlichen und gemeinsamen Sinnesobjekten. Patrz: 
rozdział Dwie klasy bezpośrednio oczywistych prawd, z których pierwsza jest ta 
o bezpośrednio oczywistych faktach.]

19 [Aistheta idia kai koina.]
“ [Dosł. dunkel, czyli „ciemny".

Arystoteles zarezerwował dla tego dzieła odpowiednie opracowanie 
pewnych problemów, które musnął tu i tam w pismach przyrodniczych, 
ale w które dalszego wnikania nie uważa tu za słuszne, ponieważ należą 
one do pierwszej filozofii. I tak w bardzo prosty sposób wyjaśnia się to, co 
wywołało tyle zdumienia i wzbudziło zgorszenie, że Arystoteles właśnie 
tam, gdzie dochodzi do omawiania najważniejszych ze wszystkich i najtrud
niejszych kwestii, staje się zupełnie niezrozumiały20 poprzez oszczędność 
wyrazu. W samych trzech księgach o duszy poświęca najszlachetniejszej z jej 
części, części rozumnej, nieproporcjonalnie mało miejsca (w porównaniu 
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z wegetatywną i zmysłową). Informacje o niektórych spośród istotnych 
kwestii, zupełnie nieuwzględnionych w księgach o duszy, otrzymujemy 
jedynie na podstawie okazjonalnych uwag w Etyce. A wynika to stąd, 
że - według Arystotelesa - trzy księgi o duszy powinny należeć do pism 
przyrodniczych, a rozumna część duszy należy - jego zdaniem - nie do 
dziedziny fizyki, lecz metafizyki. Pośród interesujących pomniejszych 
pism, do których należą te o zmyśle i przedmiocie zmysłowym21, o pamięci 
i przypominaniu22 itp., które należy rozpatrywać jako suplement do ksiąg 
o duszy, nie ma żadnego, które by wprost dotyczyło rozumnej części duszy, 
przy czym akurat tu czytelnik byłby za to wdzięczny w świetle oszczęd
ności tego, co powiedziane w księgach o duszy. Raz w księgach o duszy 
(III, 7, pod koniec) wprost rezygnuje z zajęcia się jedną wypływającą stąd 
kwestią, rezerwując ją dla badań, które miały nastąpić później. Miał przy 
tym najpewniej na myśli Metafizykę, ale nigdy mu się nie udało dotrzymać 
danego tu słowa. Więc również tego nie wolno nam przeoczyć, jeśli chce 
się właściwie ocenić cechy, jakie dostrzegamy u Arystotelesa jako pisarza.

21 [Brentano, podobnie jak w powtarzającym się przypadku De anima, nie podaję 
tytułu, lecz „parafrazę”. Tu chodzi o dzieło De sensu et sensibili.]

11 [De memoria et reminiscentia.]
" [Tutaj słowo Erkenntnis („poznanie”) tłumaczę jako „wiedza” (stanowiąca efekt 

poznania).]

Niektóre inne, które spotykamy w szczególności w jego pismach prak
tycznych, jak Etyka, Polityka i Retoryka, są łatwiejsze do zrozumienia. 
Szczególny cel, który ma przed oczami, niezupełnie polega na samym 
przekazywaniu wiedzy23, ale na owocach, jakie się zbierze poprzez za
stosowanie jej w życiu jednostki i społeczeństwa. Tak oto chce uczynić je 
[te pisma - przyp. tłum.] dostępnymi dla możliwie najszerszych kręgów, 
również tych w mniejszym stopniu zainteresowanych teorią. I dlatego ex
plicite postanawia stronić tu od leżących głębiej problemów metafizyczno- 
-psychologicznych. Ponieważ były one obliczone na dotarcie do szerszych 
kręgów, nazywa się je egzoterycznymi, podczas gdy te, które nie dążą 
do podobnej popularności, zostają nazwane ezoterycznymi. Oczywiście 
widzimy, że Arystoteles nierzadko w toku wykładu jest niewierny swoim 
zamiarom, czy to dlatego, że daje się niepostrzeżenie ponieść swemu 
własnemu interesowi i nawykowi rozwodzenia się nad najważniejszymi 
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kwestiami, czy to (co wydaje się szczególnie ujawniać na stronach Etyki) 
dlatego, że nie jest całkiem w jego mocy trzymać się w owych ryzach bez 
rezygnowania z pełnego zaspokojenia również potrzeb praktycznych. 
Spektakl, jaki w tej swojej niekonsekwencji odgrywa Arystoteles, jest bar
dzo interesujący i daje głęboki wgląd w jego najintymniejsze życie; nawet 
jeśli nie chce się trzymać pewnych problemów, to one go nie opuszczają. 
Może, obok wielu innych, możemy i tu dostrzec oznakę tego, że te pisma 
praktyczne, podobnie jak metafizyczne, o ile nie w tej samej mierze, nie 
zostały doprowadzone do swej definitywnej postaci. Niewątpliwie należą 
do najdojrzalszego okresu Filozofa; oznacza to również, że zajmowały 
go na krótko przed końcem jego życia i o ile należy im się szczególny 
priorytet (jako produktom najdojrzalszego czasu), to wiąże się z tym też 
wada wyraźnego braku dopełnienia. Już w Etyce układ pozostawia wiele 
do życzenia, a w Polityce jest tak niedoskonały, że Barthélemy St. Hilaire 
i inni chcieli poprzestawiać księgi. Jest też niewątpliwe, że pewne zamiary 
nigdy nie zostały zrealizowane.

Mądrość

Często mamy poznanie jakiejś rzeczy, które jest jedynie faktyczne; jak 
wtedy, gdy poznaję ją zmysłowo. W innych przypadkach dowiaduję się nie 
tylko, że ona istnieje, ale też mogę podać przyczynę (Grand24), dla której 
istnieje. Być może sama ta przyczyna jest dla mnie czymś czysto faktycznym, 
co ma jakąś inną własną przyczynę, czymś, dla czego brakuje wyjaśnienia 
tak długo, jak jest ona [przyczyna przyczyny - przyp. tłum.] nieznana. 
I tak będzie dopóty, dopóki nie dotrze się do czegoś, co jest bezpośrednio 
konieczne, co ani nie jest w stanie dać, ani nie potrzebuje dalszego wyjaś-

24 [Grund może być tłumaczone jako „podstawa", „powód”, „przyczyna”. I w tym 
rozdziale interesowałaby nas ta „przyczyna", którą można także wyrazić przede 
wszystkim słowem Ursache. Kiedy tłumaczę słowo Grund jako „podstawa", „zasada”, 
to najczęściej traktuję je wtedy jako synonim słowa Prinzip („zasada”), a nie Ursa
che, poza oczywistymi przypadkami, w których chodzi po prostu o „podstawę”.]
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nienia. Dopiero ten, kto prześledzi jakiś fakt aż do tej pierwszej przyczyny, 
ma jakieś konkluzywne wyjaśnienie tego czegoś.

Jeśli ktoś dotarł do jednego z tych pośrednich poziomów, możemy 
go rzeczywiście opisać jako w pewnym stopniu wiedzącego i przewyższa
jącego wiedzą tego, który tylko postrzega; jednak ciągle nie powinniśmy 
nazywać go mądrym. Mądrość polega na poznaniu tego, co bezpośrednio 
konieczne, i wyjaśnieniu na tej podstawie tego, co konieczne pośrednio. 
Arystoteles daje temu wyraz w Etyce nikomachejskiej tymi słowami: σοφία 
το νους καί έπιστήμη25.

[Sophia to nous kai episteme - „mądrość to rozum i wiedza”.]

Doznajemy wielu wrażeń zmysłowych i da się również wyróżnić wie
lość nauk. Czy powinniśmy powiedzieć, że jest - tak samo - więcej aniżeli 
jedna mądrość? Odpowiedź na to pytanie będzie zależała od tego, czy 
pierwsza przyczyna wszystkich bytów uwarunkowanych przez coś innego 
jest ta sama. Zgodnie z Arystotelesem jest to przypadek, w którym - jak 
zobaczymy - utrzymuje on, że jest jedyna bezpośrednio konieczna istota, 
poprzez którą wszystko inne jest ostatecznie określone, a mianowicie boski 
rozum. Kto by pojął tę zasadę w całości, ten miałby dzięki temu klucz do 
apriorycznego poznania wszystkich rzeczy. Zatem ta boska zasada będą
ca poznaniem mającym samą siebie za przedmiot w tym jednym akcie 
poznania poznaje zarazem - w sposób oczywisty - wszystkie inne rzeczy. 
Posiada czysto aprioryczną wszechwiedzę.

Przewyższająca inne wartość mądrości polega właśnie na tym, że ta 
nieskończenie doskonała istota jest tą, do której zawsze docieramy, zada
jąc pytanie o pierwszą przyczynę. Arystoteles stawia ją ponad wszystkimi 
innymi wartościami. Najwyższa szczęśliwość powinna być odnaleziona 
w kontemplowaniu tej mądrości, a całe praktyczne życie jednostki i cała 
organizacja państwa powinny ostatecznie służyć tylko jej interesom. Ale 
Arystoteles nie jest nieświadomy faktu, że pomiędzy sposobem, w jaki 
dana jest ona człowiekowi, a tym, w jaki właściwa jest Bóstwu, zachodzi 
potężna różnica. O ile dla Bóstwa to, co bezpośrednio konieczne, jest 
również bezpośrednio dane jako przedmiot, to dla nas jest owo poznanie 
o wiele bardziej takie, że najpierw poznajemy coś, co zgodnie ze swą naturą 
przychodzi później. W miejsce brakującego oglądu tej nieporównanie od 

2S
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wszystkiego wyższej istoty mamy pewien całkowicie niedoskonały Ersatz, 
który zbudowany jest z tego wszystkiego, co możemy złożyć razem z elemen
tów naszych przedstawień doświadczeniowych (Erfahrungsvorstellungen). 
Jeśli Bóg (Gott26) jest wszechwiedzący poprzez poznanie samego siebie, to 
nie wynika stąd, że my możemy mieć na równi z nim wgląd w całą prawdę 
i musimy prześledzić wszystko do niego jako pierwszej przyczyny; ale 
pozostaje prawdą, że rzuca się przez to pewne światło na wszystko razem 
i każdą rzecz z osobna. I tak oto zbiega się to, co wyobrażamy sobie jako 
mędrca, z tym, co powiedzieliśmy o poznaniu z pierwszej przyczyny. Po
nieważ jako mędrca, rozumie się tego, kto poznaje to, co jest szczególnie 
trudne do poznania, jest to jednak to, co zazwyczaj najbardziej odległe 
od zmysłów. Dalej: kogoś, kogo poznanie opiera się na najpewniejszej 
podstawie; to zaś jest to, co jest bezpośrednio konieczne, co warunkuje 
wszystko inne. I znowu tego, którego poznanie rozciąga się na wszystko; 
i tego, którego wiedza jest do pewnego stopnia boska, zarówno dlatego, iż 
dotyczy tego, co najwznioślejsze i najbardziej boskie, jak i dlatego, że jest 
wiedzą o czymś, o czym w doskonalszy sposób wie tylko Bóg.

“ [Brentano przechodzi tu od Bóstwa (Gottheit) do Boga (Gott). Zabieg przecho
dzenia od „Boga filozofów” do Boga pojętego teistycznie będzie się w niniejszej 
książce pojawiał bardzo często, za każdym razem bez słowa wyjaśnienia ze strony 
Autora.]

27 [P/iroHesis.]

Zatem mądrość jest jedna. Nie tylko w drugim rozdziale pierwszej 
księgi Metafizyki, który tu szczególnie brałem pod uwagę, również w dzie
siątym rozdziale dwunastej księgi jawi się ona jako jedna jedyna. Także 
w Etyce nikomachejskiej przedstawiona jest jako jednolita w obliczu rów
nie jednolitej mądrości praktycznej (<ppóvr]cn<;27), aby wykazać, iż jest tą 
bardziej szlachetną z cnót dianoetycznych. Prawdą jest, że widzimy, iż 
Arystoteles mówi niekiedy o pierwszej i drugiej filozofii, z których jedna 
dotyczy istot duchowych, a druga cielesnych. Jednak tu chodzi - w sensie 
ścisłym - jedynie o części, jako że robi on okazjonalnie jeszcze ściślejsze 
rozgraniczenia, w których na przykład wyróżnia astronomię jako jakąś 
filozofię stojącą szczególnie blisko nauk matematycznych. To, że wiedza 
o naturze oddzielona od wiedzy dotyczącej istot duchowych mogłaby mieć 
charakter mądrości, jest tym sposobem jednoznacznie wykluczone. Jako że
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Arystoteles wyraźnie naucza, że substancje duchowe są wstępnymi warun
kami wszystkich substancji, również tych wiecznych cielesnych, a zatem, 
że gdyby owych duchowych nie było, nie byłoby niczego2“.

“ Met. E, 1; Met. A, 6.
29 [Wyróżnienie S.K.]
39 [Das Seiende to dosłownie „to, co będące". Arystoteles też używa imiesłowu czyn

nego ro <5v.]
31 [Dosł.: „jednolity”.]
32 [W obu tych przypadkach mamy w niemieckim rzeczowniki odprzymiotnikowe 

i na przykład „cnotliwy” pisany wielką literą (Tugendhaft) ma znaczenie rzeczow
nika, a małą (tugendhaft) przymiotnika, co - tłumacząc na polski - da się oddać 
jedynie poprzez dodanie zaimków: ktoś, coś, etc.]

33 [Wyróżnienie S.K.]

Przedmiot ludzkiej mądrości

Przede wszystkim należy zapytać, co dla nas* 29 jest przedmiotem 
mądrości. Gdybyśmy znali całą prawdę a priori jak Bóg, to jasnym jest, że 
właśnie pierwsza zasada wszystkich rzeczy byłaby też przedmiotem ludzkiej 
mądrości. To jednak nie jest ten przypadek. I tak będziemy musieli coś 
innego opisać jako przedmiot ludzkiej mądrości, a ponieważ sfera tego, 
co zależy od pierwszej zasady, obejmuje wszystko, nie powinniśmy - jako 
pojęcia przedmiotu ludzkiej mądrości - przyjmować czegokolwiek innego 
niż pojęcia bytu30 w ogóle.

Tutaj jednak uwidacznia się pewna trudność, ponieważ nazwa „byt” 
nie wydaje się być używana w jednoznacznym (einheitlich3') sensie. Bytem 
nazywa się wszystko, co jest, ale to właśnie nie w każdym przypadku oznacza 
to samo. Gdy mówimy, że człowiek jest, roślina jest, to wtedy słówko „jest” 
jest używane przez Arystotelesa w sensie jednoznacznym. Ale już gdy mó
wimy, że coś długości dwóch stóp jest, że coś cnotliwego32 jest, to - według 
niego - wyrażalibyśmy się poprawniej, gdybyśmy mówili, że jakaś rzecz jest 
długości dwóch stóp, jakaś rzecz jest33 cnotliwa. Zauważamy to samo, gdy 
mówimy, że nie-człowiek jest, przy czym nie chcemy powiedzieć niczego 
innego aniżeli to, że jakaś rzecz nie jest człowiekiem. I znowu zdarza się, 
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że - gdy ktoś pyta, czy okrągły czworokąt jest niemożliwy - odpowiadamy: 
taki właśnie jest (So ist es). Nic bardziej oczywistego jak to, iż nie jest tu 
uznawana żadna rzecz. Niemożliwość okrągłego czworokąta nie jest rzeczą, 
która istniałaby poza naszą świadomością, ale kto kwestionuje okrągły 
czworokąt jako niemożliwy, ten sądzi poprawnie, i to jest to, co chciałem 
wyrazić moim „taki właśnie jest”. Kiedy mówimy o jakimś ciele, które ma 
postać sześcianu, mówimy, że w możliwości jest okrągły, ponieważ nie jest 
niemożliwe przekształcić go w kulę. Tak więc Arystoteles wskazuje tu rów
nież na to, że mamy do czynienia z bardzo niejednoznacznym użyciem słowa 
„byt”. A również, gdy w abstrakcyjnych wypowiedziach mówimy o kształcie 
sześcianu, długości dwóch stóp i tym podobnych, to nie opisujemy czegoś, 
co jest w rzeczywistości, i wypowiadalibyśmy się bardziej jednoznacznie, 
gdybyśmy powiedzieli, że jest to coś sześciennego poprzez postać sześcianu 
i „dwustopowego”34 poprzez wielkość dwu stóp. Zatem też, gdy ogrzewam 
coś zimnego, to nie jest tak, że ciepło jest tym, co powstaje, a zimno tym, 
co przemija, tylko jakieś ciepło powstaje z jakiegoś zimna. Gdy istnieje 
dwoje ludzi, to czyż nie mówimy o nich razem, że jest para ludzi? Ale czym 
jest ta para? Zapewne przecież nie czymś będącym w tym samym sensie, 
co każdy pojedynczy człowiek z tej pary, bo wtedy mielibyśmy nie dwie 
rzeczy, ale trzy rzeczy istniejące w takim samym jednoznacznym sensie. 
Dwie rzeczy nie są jedną rzeczą i odwrotnie, dlatego też jakaś jednolita 
rzecz nie jest większą ilością rzeczy35. A kiedy na przykład jakieś ciało jest 
prawdziwie jednolitym ciałem, to dlatego obie jego połowy nie są zaraz 
równie rzeczywistymi rzeczami jak to ciało, lecz być może mogą jedynie 
stać się rzeczywistymi rzeczami, gdy ktoś podzieli to jednolite ciało na 
dwoje. Do tego momentu są one jedynie - by powtórzyć użyty już zwrot 
- bytami w możliwości. To właśnie jednak pokazuje jasno i wyraźnie, że 
rzecz, która jest tutaj jako byt-tu (Hierseiendes), nie jest właściwie bytem 
w takim samym sensie jak owo ciało, gdzie owo ciało jest czymś, co jest 
czasem tu, a czasem tam. Ponieważ samo to ciało jest jednak rzeczą i to tą 
samą rzeczą teraz, którą było zanim było tutaj. I ta rzecz tkwi jako część 
w tym bycie-tu (steckt ais Teil in dem Hierseiendert). A ponieważ ta część 

M [Cudzysłów S.K.]
3S Wypowiedź najwyższej wagi dla całej filozofii Arystotelesowskiej. Met. Z, 13, 

1039 a. Por. też Phys. VI, 5, 250 a.
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jest rzeczywistą rzeczą, to całość jako taka nie może być traktowana jako 
rzecz jednolita (einheitlich)36. Ten przypadek tym się różni od wcześniej 
omówionej pary ludzi, że z tych dwojga ludzi każdy mógł być dla siebie, 
tu jednak tylko ta jedna część; ponieważ ciało pozostaje - czy jest tu, czy 
go tu nie ma - tym samym ciałem, podczas gdy to, co się dołącza, nie jest 
jakąś drugą rzeczą dla siebie, która mogłaby też istnieć w oddzieleniu od 
tego ciała. Jeżeli ciało się oddali, a na jego miejsce wejdzie jakieś inne, to 
nie mamy jednostkowo tego samego bytu-tu. Widać na tej podstawie, 
jak twierdzi Arystoteles, jasno i wyraźnie, że kiedy mówi się o byciu-tu 
(Hiersein), nie mówi się w tym samym sensie o jakimś bycie (von einem 
Sein), jak wówczas, gdy mówi się o jakimś bycie cielesnym (Körpersein). 
Również, gdy ktoś jest muzykalnym gramatykiem, to nie może w przypadku 
tego compositum chodzić o jakiś byt w jednoznacznym sensie i to nie tylko 
dlatego, że mamy do czynienia z własnościami, które przynależą jakiejś 
rzeczy, mianowicie jakiemuś człowiekowi, który był już tym, czym jest, 
zanim je zdobył, ale też dlatego, że brakuje im jedności, przez co nie mają ze 
sobą nic wspólnego poza tym, że przypadkowo spotykają się w tym samym 
podmiocie. Ta muzykalna osoba jest, jak wyraża się Arystoteles, gramaty
kiem κατά συμβεβηκός37 (dzięki przypadłościom) i odwrotnie. I również 
całość jest ον κατά συμβεβηκός38, a nie bytem jako takim δν καθ’ αυτό39.

36 [Einheitlich w stosunku do przedmiotów tłumaczę jako „jednolity/-a”, zaś w sto
sunku do sensu/znaczenia - jako „jednoznaczny/-a” (czasem też „ścisły/-a”).]

37 [Kata symbebekos.]
38 [On kata symbebekos.]
39 [On kath’auto.]
40 [To może być nawiązanie do tytułu książki Brentano Von der mannigfachen 

Bedeutung des Seienden nach Aristoteles z 1862 r., który należałoby tłumaczyć 
O wielorakim znaczeniu bytu u Arystotelesa. Dlatego też w tym miejscu powinnam 
tłumaczyć das „Seiende“ jako „byt". Pozostawiam jednak formę imiesłowową, po
nieważ Brentano umieścił ją w cudzysłowie na pewno nie bez przyczyny. Chyba, 
że przyczyna jest błaha i Autor zgubił wcześniej słówko, a całość powinna była 
brzmieć: der Name „Seiende“ („nazwa «byt»”), co pojawia się na przykład kilka 
linijek niżej. Ale co by tam wtedy robił rodzajnik das?]

Dlatego też to „będące”40 (das „Seiende”) jest wieloznaczne. W jedno
znacznym sensie jest to jakaś prawdziwa istota, jak człowiek, roślina, jakaś 
prawdziwa substancja. Za to inne przykłady użycia słowa „będące”, które 
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Arystoteles daje, pokazują użycie tego słowa w niejednoznacznym sensie. 
Jeśli teraz powiem, że przedmiotem mądrości jest byt jako byt (das Seien
de als Seiendes), to oczywiście wyrażenie to musi być wzięte w jednym 
z jego wielu znaczeń. Lecz jeśli to zrobimy, to wiele pozostanie poza jego 
zakresem i to takich rzeczy, które wymagają sprowadzenia z powrotem 
do ich pierwszej przyczyny (Grund). Tak więc, mimo że ta pierwsza 
przyczyna jest tą samą bezpośrednio konieczną istotą w obu przypad
kach, zadanie sprowadzenia z powrotem wydaje się przypadać jakiejś 
innej nauce. Ponieważ jedność nauk wymaga nie tylko jedności zasad, 
ale także jakiejś pojęciowej jedności przedmiotu. W przeciwieństwie do 
jedności mądrości boskiej, musielibyśmy - gdy idzie o ludzką mądrość - 
wyróżnić jakąś wielość.

Choć nazwa „byt” nie jest jednoznaczna, to jej wieloznaczność nie jest 
taka sama jak wieloznaczność słów, z którymi wiążą się całkiem przypadko
we liczne znaczenia. Są inne przypadki, przypadki użycia metaforycznego, 
dla których częściowo miarodajna jest analogia, częściowo jakieś ścisłe 
połączenie z tym, co to słowo niesie w sensie ścisłym. Tak więc zdrowym 
nazywamy nie tylko człowieka, który posiada zdrowie, ale też potrawę, 
lekarstwo, cerę; jedno, bo służy do podtrzymania albo uzyskania zdrowia, 
inne - bo jest jego oznaką. Do tej grupy przypadków należy też kazus 
wieloznaczności bytu. Choć znaczenia są tak wielorakie, to wszystkie stoją 
w relacji do jednego, i gdyby brakło tego, któremu nazwa przysługuje 
w tym sensie, to zabrakłoby wszystkiego, czemu przysługuje ona w innym 
sensie. Każda nauka dotyczy mianowicie jednego rodzaju przedmiotów, 
ale ustanawia dla niego wszystko to, co jemu jako takiemu przysługuje. 
I tak też mądrość, mająca byt za przedmiot w sensie ścisłym, będzie jed
noznacznie obejmować wszystko to, co zwane jest będącym (seiend)4' 
w sensie niejednoznacznym.

[Tłumaczę tu jako „będące”, a nie jako „byt”, bo słowo to pisane jest małą literą, 
a w niemieckim rzeczowniki piszę się literą wielką, co dotyczy również imiesłowów 
w użyciu rzeczownikowym (por. das Seiende).]

41
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Wyjaśnienie terminów

Geometra zaczyna swój naukowy wykład od wytłumaczenia i ustale
nia pewnych zdań, które będą z góry założone jako prawdy pewne. Jedno 
i drugie jest wymogiem także dla filozofa i Arystoteles nie zaniedbał tego 
obowiązku.

Wytłumaczeniu terminów poświęcona jest cała piąta księga Metafizyki. 
Niezupełnie jednak wypełnia to zadanie, co jest wyraźnym dowodem na 
to, że Arystotelesowi nie udało się nigdy ostatecznie zbudować zamie
rzonego metafizycznego dzieła. Ukazuje się przy tym uderzająca różnica, 
jaka zachodzi między sposobem, w jaki postępuje geometra, a tym, w jaki 
postępuje Arystoteles. Mianowicie, podczas gdy geometrzy, ze względu na 
jasność (Deutlichkeit), unikają używania jednego wyrażenia w wielu sensach, 
Arystoteles, jak sam mniema, nie jest w stanie tego zrobić. Musiałby się 
bardzo oddalić od języka zdrowego rozsądku, zbyt wiele terminów ukuć na 
nowo, a przez to obciążać nimi pamięć. Tak więc próbuje zrekompensować 
tę niedogodność poprzez to, że robi zestawienie wielorakich znaczeń zwią
zanych z jednym słowem i każde z nich precyzuje poprzez skontrastowanie 
z innym. Zrezygnujemy z głębszego wnikania w konkretne rozprawy, aby 
poświęcić naszą uwagę temu, co mówi on o podstawowych prawdach.

Bezpośrednie poznanie42

[Tytuł rozdziału brzmi w oryginale Unmittelbare Erkenntnisse (dosł. Bezpośrednie 
poznania). Tłumacze angielscy - R. Chisholm i R. George - przekładają go jako 
Immediate Knowledge (dosł. Bezpośrednia wiedza), co nie jest do końca trafne, bo 
wjęzyku niemieckim wiedza to das Wissen, die Kenntnisse. Wracam do tej kwestii 
w innych rozdziałach, gdzie konsekwentnie tłumaczę Erkenntnis jako „poznanie”, 
chyba, że - w szczególnych wypadkach - chodzi o efekt tego poznania, gdzie

Kiedy - zgodnie z naturą - nie poznajemy pierwszej prawdy bezpo
średnio, to czy jesteśmy chociaż w bezpośrednim posiadaniu jakichś innych 
prawd? I jakiego są one rodzaju? Każda nauka takie zakłada; żadna inna 
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jednak - tylko ta pierwsza - nie zajmuje się tym, by ustalić ich ogólny 
charakter i bronić ich pewności przeciw sceptycznym atakom.

Dwie klasy bezpośrednio oczywistych prawd, 
z których pierwsza jest ta 

o bezpośrednio oczywistych faktach

Posiadamy teraz naprawdę bezpośrednio pewne poznanie, które jest 
dwóch rodzajów: po pierwsze, są to bezpośrednio oczywiste fakty (postrze
żenia), po drugie - sądy ogólne, które odrzucają coś z góry jako niemożliwe.

Te pierwsze są nam dane zawsze, gdy doznajemy albo myślimy, po
nieważ w tej psychologicznej czynności, niezależnie od tego, na co się ona 
przede wszystkim kieruje, mamy zawsze dodatkowo nieomylne postrze
żenie samych siebie jako psychicznie aktywnych. Widząc na przykład coś 
kolorowego, postrzegamy w tym akcie widzenia jednocześnie to, że my to 
widzimy. I dzieje się nie tylko to, ale rozróżniamy też, wykonując więcej 
niż jedną czynność psychiczną [naraz], jasno jedną od drugiej, zarówno 
w odniesieniu do przedmiotu, jak i pod innymi względami. I tak na przykład 
zauważamy, gdy jednocześnie widzimy i słyszymy, że wzrok kieruje się na 
kolor, a nie na dźwięk, a słuch na dźwięk, a nie na kolor; i gdy - podczas 
sądzenia - uznajemy coś lub odrzucamy, to nasze podejście do jednego jest 
przeciwstawne naszemu podejściu do drugiego. Inaczej jest w przypadku 
przedmiotów pierwotnych: nie mamy żadnej bezpośredniej jasności co do 
ich rzeczywistego istnienia. Możemy mieć bardzo silne doznanie wzrokowe, 
nie możemy jednak być bezpośrednio pewni, że to barwne coś, czym nam 
się to wydaje, naprawdę istnieje. I tak samo żadne, choćby równie żywotne, 
wspomnienie nie gwarantuje z bezpośrednią jasnością prawdziwości tego, 
co sobie przypominamy; jedynie ta teraz dana czynność przypominania

„wiedza” jest dopuszczalna, ale wtedy podaję odpowiednie słowo w nawiasie lub 
uwzględniam to w przypisie.] 
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jest przedmiotem owego wtórnego postrzeżenia, o którym powiedzieliśmy, 
że przysługuje mu nieomylna oczywistość.

Co do wiarygodności, którą Arystoteles przypisuje naszym spostrzeże
niom również w odniesieniu do świata zewnętrznego, to trzeba bardzo uwa
żać, aby nie zdezinterpretować jego słów. Mówi on o trzech rodzajach tego, co 
postrzegane. Pierwszą rzecz nazywa „właściwym przedmiotem percepcji”“13 
(ϊδιον αισθητόν43 44), ponieważ jej postrzeganie ogranicza się do jednego 
zmysłu, na przykład kolor albo dźwięk. Druga rzecz to „wspólny przedmiot 
percepcji”4S (κοινόν αισθητόν46), ponieważ postrzegamy ją za pomocą 
większej ilości zmysłów, może nawet wszystkich, jak na przykład ruch 
i spoczynek. Ta trzecia postrzegalna rzecz jest taka, że sama percepcja nam 
jej właściwie nie pokazuje, ale jest czymś, co przyjmujemy na podstawie 
wcześniejszych doświadczeń z nią związanych, jak na przykład kiedy mówię: 
widzę syna Diaresa. Arystoteles nazywa ją αισθητόν κατά συμβεβηκός47 *. 
O tych dwóch ostatnich typach percepcji Arystoteles mówi, że często są 
zwodnicze, w szczególności ta druga klasa4’. I rzeczywiście, jeśli my się 
poruszamy, rzecz będąca w spoczynku może sprawiać wrażenie ruchomej, 
a rzecz ruchoma - rzeczy w spoczynku; a rozmiar i kształt wydają się 
być inne w zależności od odległości i położenia. Inaczej jest z percepcją 
zmysłową, która w odniesieniu do sobie właściwych przedmiotów zawsze 
jest wiarygodna. Można by zatem sądzić, iż Arystoteles przypisał również 
postrzeżeniom zewnętrznym (wprawdzie z pewnym ograniczeniem) bez
pośrednią oczywistość. Jednak ta bezpośrednia oczywistość byłaby czymś 
bardzo osobliwym, ponieważ w jednym doznaniu coś nam się jawi jako 
czerwone, jakkolwiek przestrzenne i w spoczynku bądź w ruchu, zatem 
oczywistość i nieoczywistość byłyby w najgłębszy sposób powiązane. I tak 
w innych miejscach mówi on - w odniesieniu do właściwych przedmio
tów percepcji - nie o ogólnej prawdzie wrażeń zmysłowych, ale jedynie 

43 [Das eigentümliche Wahrnehmbare. Por. Arystoteles, Metafizyka, V, 1010 b. 
W tłumaczeniu K. Leśniaka: „przedmiot właściwego zmysłu”.]

44 [Idion aistheton.]
45 [Das gemeinsame Wahrnehmbare.]
46 [Koinon aistheton.]
47 [Aistheton kata symbebekos.]
44 [To znaczy wspólny przedmiot percepcji.]
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o prawdzie zbliżającej się do ogólności. Jeśli narządy zmysłów są zdrowe, 
odległość właściwa, a wszystkie pozostałe warunki normalne, to właściwy 
przedmiot percepcji może być poprawnie postrzeżony. Ponieważ wszystkie 
te warunki nie są jednak w sposób oczywisty spełnione, to wystarczają
co wyraźnie widać, że nie mógł on mieć na myśli żadnej bezpośredniej 
oczywistości, gdy przypisywał prawdę postrzeżeniu w odniesieniu do 
właściwego zmysłowego przedmiotu percepcji. Jego prawdziwe przekonanie 
będzie dla nas w pełni jasne, gdy weźmiemy pod uwagę jego wyjaśnienia, 
znajdujące się w różnych miejscach, a szczególnie w piśmie o doznawaniu 
i tym, co doznawane49, że gdyby nie było żadnego widzącego, żadna bar
wa nie przysługiwałaby naprawdę jakiemuś ciału. Bycie barwnym polega 
przecież na niczym innym jak na tym, że wzbudza ono w nas doznanie 
czegoś kolorowego albo to wzbudzenie umożliwia. Jedynie wtedy, gdy ono 
je wzbudza, jest ono w rzeczywistości, a nie tylko w możliwości barwnym. 
I podobnie coś, czego doznajemy jako słodkiego, gorzkiego czy ciepłego, jest 
naprawdę słodkie i gorzkie, i ciepłe wtedy, gdy my tego doznajemy. Rzeczy 
zewnętrzne są zatem zupełnie niepodobne do naszych podstawowych zmy
słowych fenomenów w odniesieniu do właściwego przedmiotu zmysłów50. 
A gdybyśmy to, co widzimy tak, jak nam się ukazuje, chcieli przypisać 
jako cechę jakiejś rzeczy zewnętrznej, to bylibyśmy po prostu całkowicie 
w błędzie w odniesieniu do właściwego przedmiotu percepcji. Arystoteles, 
jak zobaczymy, nie zaprzeczył temu, iż w rzeczywistości są rozciągłe ciała 
o określonym kształcie i albo w spoczynku, albo w ruchu, nawet jeśli nie 
ma takiego, które by dokładnie odpowiadało naszej zmysłowej percepcji 
w każdym szczególe. Więc kiedy porównamy to, czego naucza o różnicy 
pomiędzy właściwym a wspólnym przedmiotem percepcji, z nauką Karte
zjusza i Lockea na temat własności pierwotnych i wtórnych, to zauważymy 
pełną zgodność. Zakładana przez niego prawda zmysłowych postrzeżeń 
w odniesieniu do właściwego przedmiotu percepcji nie sprowadza się do 
niczego innego jak do tego, że przedmiot ten jawi się zmysłom w danym 
momencie jako całkowicie niepodobny, jednak - w normalnych okolicz
nościach - stały znak czegoś istniejącego poza nami. Widzimy tu więc, że 

49 [Chodzi tu o: De sensu et sensibili.]
50 [Das eigentümliche Sinnesobjekt. Wcześniej pojawiało się w tym samym znaczeniu 

Das eigentümliche Wahrnehmbare.]
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całkowicie dezinterpretuje się Arystotelesa, gdy zezwala się na przypisanie 
bezpośredniej oczywistości zewnętrznym postrzeżeniom zmysłowym 
przynajmniej w odniesieniu do właściwego przedmiotu zmysłów. Nic 
bardziej pewnego jak to, że przyznaję on taką bezpośrednią oczywistość 
jedynie wewnętrznym postrzeżeniom i rozróżnieniom51.

Poza pismem De sens, et sensib. należy również porównać Met. T, 5 1010 b, gdzie 
Arystoteles, w obronie przed sceptykami, cofa się do obszaru wewnętrznych 
postrzeżeń, i również De part, an., gdzie odróżnia to, co cieplejsze, w sensie tego 
co my odczuwamy jako cieplejsze, od tego, co jest cieplejsze, ponieważ dostarcza 
więcej ciepła innym ciałom. I De coelo, gdzie zajmuje się gwiazdami, które jego 
zdaniem oddają ciepło, nie będąc ciepłymi, oraz relacją pomiędzy ciepłem a pew
nymi ruchami związanymi z tarciem.
[W polskim przekładzie K. Leśniaka: „to samo nie może zarazem przysługiwać 
i nie przysługiwać temu samemu i pod tym samym względem (mogą też być 
dodane inne jeszcze określenia, ażeby zabezpieczyć się przed dialektycznymi 
zarzutami)". Podaję wersję Brentano, stanowiącą przytoczenie lub bliską parafrazę 
(brak cudzysłowu) niemieckiego przekładu Metafizyki (być może H. Bonitza, 
A. Schweglera, W. Christa lub E. Rolfesa), ale może jest to tłumaczenie samego 
Brentano (jak choćby w rozdziale Aporie teodycei), choć mogłam ją była zastąpić 
w głównym tekście wersją polską. Wydaje mi się jednak ciekawym zabiegiem 
porównanie obu. Różnice są nieznaczne, ale występują (w końcu „dialektyczny” 
i „sofistyczny" to nie synonimy, podobnie jak „gderanie” i „zarzuty”).]

Aksjomaty

Do tych bezpośrednio oczywistych postrzeżeń dochodzą jednak te
raz też, jak powiedziano, bezpośrednio oczywiste sądy negatywne, które 
odrzucają coś nie jako po prostu rzeczywiście fałszywe, ale jako wręcz 
niemożliwe. Czymś takim jest zasada sprzeczności w swoim najogólniej
szym sformułowaniu, w którym brzmi tak: jest niemożliwym, że jedno i to 
samo przynależy i nie przynależy w tym samym czasie jednej i tej samej 
rzeczy, w jednym i tym samym stosunku (i co jeszcze jest do dodania, by 
odeprzeć sofistyczne gderanie, to należy w myśli dołożyć52). Stwierdzono 
niedawno, że Arystoteles wierzył, że zrozumienie tej zasady jest wynikiem 
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doświadczenia i indukcji. Ale przecież czwarta księga Metafizyki mówi jasno 
i wyraźnie, że każdy pojmuje ją bezpośrednio, a Etyka nikomachejska poucza 
o matematycznych aksjomatach, iż są pewne niezależnie od doświadcze
nia, i wyjaśnia tym samym, dlaczego młodzi ludzie są - wskutek braku 
doświadczenia - niezdolni do wiedzy fizycznej, ale nie do matematycznej. 
Mówi się, że wszystkie one [aksjomaty - przyp. tłum.] partycypują w cha
rakterze zasady sprzeczności w ten sposób, że każdy z nich odrzuca coś jako 
sprzeczne samo w sobie. To dotyczy w równej mierze dziedzin arytmetyki 
i geometrii. Widzimy, że Arystoteles nie podziela wątpliwości Kanta, że 
zdanie: żadna linia nie może być krótsza od linii prostej, nie mogłoby być 
przypadkiem zasady sprzeczności, ponieważ cecha „prosta” nie dotyczy 
długości linii w taki sam sposób jak cecha „krótka”. Ale te dwa pojęcia są 
ściśle z sobą powiązane, chociaż rozmiar nie jest kształtem, a kształt roz
miarem; w przeciwnym razie nie moglibyśmy pojąć jako przypadku zasady 
sprzeczności zdania: nie może być koła, które nie ma rozmiaru. Interesujące 
jest, że Arystoteles w jednym miejscu zajmuje się w szczególności kwestią 
linii równoległych, która jest ostatnio tak dyskutowana, a która również już 
w jego czasach musiała powodować różnice zdań. Także w tym przypadku 
uznaje za pewne, że byłoby sprzecznością zaprzeczać możliwości prostych 
linii przebiegających obok siebie w równej odległości.

Nie chodzi tu więc o jakieś jedno jedyne apriorycznie oczywiste i wro
dzone zdanie, ale o nieskończoną ilość zdań, które - tak prędko, jak do
strzeże się sprzeczność pomiędzy terminami - z tą samą oczywistością jak 
ogólnie pojęta zasada sprzeczności zostają rozpoznane jako prawdziwe.

Arystoteles sam podkreśla, że należy do nich prawo wyłączonego 
środka. I faktycznie, gdyby coś w tym samym czasie nie było ani A, ani nie 
A, to byłoby naraz Nie-A i nie Nie-A. Również sąd, że jeden człon relacji 
nie może istnieć bez drugiego, więc na przykład większy bez mniejszego, 
jakieś działanie bez przyczyny, jest według niego zdaniem, które ma cha
rakter prawa kontradykcji53. Oczywiście, jeden człon relacji nie jest tożsamy 
z drugim, ale jak kształt i rozmiar, nie będąc tym samym, przynależą do 

[Brentano używa dwóch terminów na określenie tego samego: Satz des Widers
pruchs („zasada sprzeczności”) i Kontradiktionsgesetz („prawo kontradykcji”).]

53
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siebie w myśli, więc jest widocznym, że jeden człon relacji z drugim jest 
w myśli nieoddzielnie związany, a jak w myśli, tak też i w rzeczywistości.

Arystoteles zna również prawo, które Leibniz nazywał principium 
indiscernibilium5'*, i tak samo jak on uważa, że należy je traktować jako 
przypadek zasady sprzeczności. Jest sprzecznym być pozbawionym różnicy 
a jednocześnie nie identycznym.

[Zasada nieodróżnialności.]

Także subiektywizm, który powiada, że co dla jednego jest prawdą, 
mogłoby równocześnie być fałszem dla drugiego, wydaje się - z oczywi
stością prawa kontradykcji - a priori odrzucalny. Prawda polega przecież 
na zgodności z tym, co jest, a więc to samo musiałoby być i nie być, gdyby 
oba przeciwstawne sądy miały być słuszne.

Przy tak bogatej pełni zdań z góry zrozumiałych, które Arystoteles 
łączy z zasadą sprzeczności, niektórzy się dziwili, że nie napotykają tam 
też zasady tożsamości, którą teraz tak chętnie wyraża się formułą „A jest 
A”. Już sama ta formuła jest dwuznaczna. Albo mówi ona tyle, co „nie ma 
takiego A, które nie jest A”; wtedy mamy zdanie negatywne, które jest na
prawdę zrozumiałe, ale samo upada w obliczu zasady sprzeczności. Albo 
wzięte w sensie pozytywnym; wtedy jednak nie jest ono w swojej ogólności 
w żaden sposób z góry zrozumiałe, ponieważ na przykład koń jest koniem 
tylko tak długo, jak jest. Musiałoby zatem być z góry oczywistym, że jest 
jakikolwiek koń, by było a priori oczywistym, że jakiś koń jest koniem.

Ważnym sądem, który Arystoteles pojmuje jako przypadek prawa kon
tradykcji, jest ten, że w rzeczywistości nie może być niczego ogólnego poza 
odpowiadającymi temu rzeczami jednostkowymi, więc na przykład poza 
jednostkowym lwem nie może być jakiegoś lwa w sobie, jak go nauczał Pla
ton. Co należałoby w rzeczywistości rozumieć pod takim lwem w ogólności, 
jeśli nie to, czemu przysługuje wszystko to, co dotyczy wszystkich lwów, 
ale nie to, co odróżnia jednego od drugiego? Ale to jest właśnie wspólne 
wszystkim jednostkowym lwom, że są one jednostkowymi lwami. I tak 
lew ogólny sam nie byłby niczym więcej jak lwem jednostkowym. Więc 
musiałby on też być w jakimś miejscu, jeść i pić i podlegać przemianom 
metabolicznym, ponieważ to jest coś wspólnego im wszystkim.

Kolejny ważny sąd, który już wcześniej napotkaliśmy, jest taki, że jakaś 
rzeczywista rzecz nie mogłaby być naraz wieloma rzeczywistymi rzeczami. * 

$4
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Arystoteles podziela z Leibnizem również ten sąd; jednak, podczas gdy tego 
drugiego wiedzie on do jego Monadologii, Arystoteles najwyraźniej chce 
dopuścić jednolitą rozciągłą substancję, która jest podzielna, ale z połówek, 
na które ona się rozpada, żadna nie powinna była być wcześniej rzeczą 
w rzeczywistości, lecz tylko w możliwości55.1 odwrotnie, większość sub
stancji rozciągłych, na które ta jedna, jednolita się rozpadła, nie mogłaby 
być nazwana niczym innym jak zwykłą możliwością rzeczy56.

“ [Skojarzenie z aktem i potencją jest tu w pełni uprawnione. Jednak Autor używa 
słów Wirklichkeit („rzeczywistość”) i Möglichkeit („możliwość”), co nie oznacza, 
że tłumaczenie ich jako „aktu” i „potencji” byłoby błędem. Kwestię tę rozwijam, 
komentując fragmenty rozdziału Pochodzenie idei.]

56 Jeśli jest absurdem pojmować za Leibnizem kontinuum jako jedną niekończącą się 
wielość rzeczywistych punktów, to przecież nie do przyjęcia jest też, pozwalać - za 
Arystotelesem - jednej części prawdziwie jednolitego kontinuum zmienić się co 
do swej rzeczywistości po prostu dlatego, że jakaś inna odpada. Można to jasno 
zobaczyć na podstawie konsekwencji, jakie wynikłyby dla jednolitego kontinuum 
czasowego. Pierwsza część procesu nie może doznać zmiany przez różnicę w cią
głości czy nagłe przerwanie poprzez usunięcie drugiej połowy. Nie mniej osobliwe 
jednak byłoby, gdyby ktoś wierzył, że najodleglejsze części rozciągającego się na 
miliony mil przestrzennego kontinuum doznają bezpośrednio wpływu poprzez 
usunięcie z drugiego końca części wielkości 0,00000016 metra sześciennego. 
Więc tutaj Arystoteles i Leibniz mylą się w równym stopniu. Ale wspominam to 
jedynie mimochodem. Wyłożenie sposobu, w jaki należy myśleć o kontinuum, 
by trzymać je z dala od sprzeczności, zaprowadziłoby nas teraz za daleko.

Również to, że w rzeczywistości jest nieskończona liczba rzeczy, uważa 
Arystoteles za wykluczone jako sprzeczne samo w sobie. Jego zdaniem 
możliwa jest jedynie wzrastająca w nieskończoność ilość rzeczy; tak jak 
nie byłoby sprzeczności w tym, że jakieś ciało byłoby bez końca dzielone 
na mniejsze i mniejsze części, podczas gdy sprzeczne jest przyjmowanie 
rzeczywiście przeprowadzonego nieskończonego podziału. Tak samo jak 
pojęcie nieskończonej liczby rzeczywistych rzeczy, tak też pojęcie jednolitego 
bezgranicznie rozciągłego rzeczywistego ciała jest a priori do odrzucenia 
jako sprzeczne w sobie.

Stara się jednak usilnie odeprzeć sławne argumenty Zenona, którego 
zamiarem jest wykazanie, że każde pojęcie ruchu jest sprzeczne. Na pewno 
zasługą Stagiryty było to, że dotknął kwestii różnic pomiędzy rodzajami 
celów (Teleiose) w przypadku spoczynku z jednej strony i przemierzania 
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jakiegoś miejsca z drugiej, a także różnic pomiędzy rodzajami pełni (Ple- 
rose), w zależności od tego, czy punkt graniczny jest granicą w jednym 
czy wielu kierunkach. Nie doszedł on jednak do pozbawionego błędów, 
w pełni zadowalającego rozwiązania tej trudności.

Poszedł też zapewne za daleko w swojej próbie pojmowania wszystkich 
z góry zrozumiałych sądów jako przypadków zasady sprzeczności, kiedy 
próbował włączyć wszystkie sądy o parach przeciwieństw57 do zasady 
sprzeczności. Podpiera się on przy tym myślą, że - jak przy głośnym i ci
chym, tak przy jasnym i ciemnym, i przy wszystkich innych przypadkach 
par przeciwieństw - jedno jest mniej pozytywne od drugiego, ale to pewnie 
nie dotyczy czarnego i białego i jest oczywiście niepoprawne dla dwóch 
nasyconych kolorów, na przykład równie jasnego fioletowego i zielonego. 
Ale również tu widzimy, jak Leibniz popełnia później ten sam błąd. Bądź 
co bądź musimy pochwalić Arystotelesa za zauważenie, że prawa przeci
wieństwa, jak i zasada sprzeczności są bezpośrednio oczywiste. Również 
sąd, że dwie rzeczy nie mogą zajmować naraz tego samego miejsca, uważa 
on za a priori pewny i dlatego rnusiał o nim myśleć jako o przypadku pra
wa kontradykcji, podczas gdy trudne do zrozumienia jest, jak też - z jego 
punktu widzenia - mogłoby to być pojęte jako przypadek prawa przeci
wieństw. Przecież on uznaje określenie miejsca za akcydens danego ciała 
a jak akcydens, który jest w jakimś ciele, mógłby czynić taki sam akcydens 
w innym ciele - poprzez prawo przeciwieństw - niemożliwym?

[Sätze von positiver Opposition.]
[Ostatniego zdania tego akapitu brakuje w angielskim przekładzie.]

Myśl, że wszystko, co jest niemożliwe, jest niemożliwe na mocy kontra
dykcji, ustala Arystoteles z taką mocą, że nie tylko wszystkie matematyczne 
aksjomaty są przypadkami prawa kontradykcji; nie miał również wątpliwo
ści co do tego, że jedynym powodem, dla którego możemy poznać prawa 
natury jedynie poprzez indukcję, a nie jesteśmy ich pewni na podstawie 
zasady sprzeczności, jest ten, iż nie możemy intuicyjnie pojąć prawdziwej 
natury rzeczy. W przeciwnym razie ta indukcyjnie wypracowana charak
terystyka wydawałaby się z konieczności tak powiązana z tą naturą jak 
to, że suma kątów wewnętrznych wynosi 180", jest powiązane z pojęciem 
trójkąta. Również tutaj mamy pełną zgodność z tym, czego w nowszych 
czasach nauczał Leibniz58.

57

5B
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Także prawa dotyczące tego, co samo w sobie59 musi być postrzegane 
jako dobre lub lepsze, mogą - zdaniem Arystotelesa - być jedynie przy
padkami prawa kontradykcji, naturalnie jednak znowu na podstawie 
pewnych poglądów i pojęć, do których dochodzimy poprzez percepcję. 
W dziedzinie pożądania także mamy - według Arystotelesa - to, co słuszne, 
i to, co niesłuszne, i ta słuszność jakiegoś pożądania daje się w pewnych 
przypadkach zauważyć jako jemu właściwa skłonność. A jeżeli pożądanie 
czegoś jest samo w sobie, bez dalszych warunków, słuszne, to nie może 
być inne aniżeli słuszne w ogóle. Przedmiot, którego dotyczy, jest godny 
miłości i dobry. Byłoby sprzecznością, gdyby kiedykolwiek taki nie był. 
I podobnie dochodzi do poznania czegoś bardziej i mniej dobrego60. Prawa, 
które dotyczą tego stanu rzeczy Arystoteles, wysłowił Topikach i Retoryce, 
gdzie też czyni z nich w sposób rozstrzygający użytek w swych najbardziej 
wysublimowanych badaniach.

59 [Dosł.: um seiner selbst willen - „ze względu na samo siebie”.]
60 [Von einem mehr und minder Guten. Przymiotnik gut stopniuje się w języku nie

mieckim - takjak w polskim - nieregularnie: gut, besser, beste. Zaś schlecht („zły”, 
„lichy”) - inaczej niż u nas - regularnie: schlecht, schlechter, schlechteste. Franzowi 
Brento musiało tu chodzić o pewną hierarchię w dziedzinie tego, co dobre (stąd 
to dziwne stopniowanie), a nie o zestawienie czegoś dobrego z czymś złym.]

61 Eth. nic. X, 4.

Arystoteles daje maksymalnie jasne sformułowanie powszechnego 
prawa przyczynowości. Gdzie dana jest suma warunków, które umożliwiają 
jakieś wydarzenie, to owo wydarzenie dochodzi do skutku bez wyjątku61. 
Stagirytą zna nawet Leibniziańskie prawo racji dostatecznej w jego podwój
nym sensie. Również tutaj musi ta konieczność być ostatecznie zakorze
niona w prawie kontradykcji. Jednak innym pytaniem jest to, czy z góry 
jesteśmy tego pewni, czy raczej - z powodu braku wymaganych oglądów 
(Anschauungen) - zmuszeni jesteśmy wkroczyć na drogę empirycznego 
potwierdzenia. Wrócimy do tego później, jako że musimy sobie jeszcze 
nieco wyjaśnić Arystotelesowskie pojęcie przyczyny sprawczej.

Jeszcze kilka spostrzeżeń dotyczących nauki Arystotelesa o prawdach 
bezpośrednich, z konieczności zrozumiałych, wydaje się być niezbędne. 
Ponieważ uważa się, iż wszystkie one mają charakter prawa kontradykcji, 
to wydają się być pokrewne zdaniom, które Kant opisywał jako sądy ana
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lityczne a priori. Jednakże - według Kanta - powinny też być afirmatywne 
sądy a priori. I rzeczywiście, te odpowiadają przede wszystkim jego myśli, 
że w sądzie analitycznym predykat zawarty jest w pojęciu podmiotu; właś
nie w tym tkwi - według niego - wyjaśnienie możliwości ich apriorycznej 
oczywistości (Evidenz). Interesujące jest teraz spostrzeżenie, jak mało sa
tysfakcjonujące jest to wyjaśnienie, jako ża. Arystoteles słusznie rozpoznał, 
że zdanie „A jest A”, wzięte w sensie afirmatywnym, nie może być z góry 
wypowiadane jako prawda powszechna.

Lecz w nauce, że a priori oczywista jest tylko prawda sądów prze
czących, jest jeszcze coś innego, czego nie można przemilczeć. Koniecz
ną konsekwencją okazuje się mianowicie, że gdy są nam dane jedynie 
pojedyncze pozytywne fakty, to - używając ich obok sądów ogólnoprzeczą- 
cych jako przesłanek dla jakiegoś końcowego wniosku - nie możemy wcale 
wnioskować ani ogólnie, ani afirmatywnie, chyba że reguły wnioskowania 
byłyby istotnie inne od tych, jakie Arystoteles wyłożył w swej sylogistyce.

Na koniec rozważmy zarzut, jaki Kant wysuwa wobec Arystotelesow- 
skiego sformułowania prawa kontradykcji, a mianowicie, że zastosowanie 
określenia „w tym samym czasie” zawęża prawo, ograniczając je jedynie do 
tego, co jest w czasie. Zarzut ten wydaje się w pełni uzasadniony zwłaszcza 
dla Arystotelesowskiego stanowiska; ponieważ nie wszystko, co jest, jest - 
według Stagiryty - w czasie. Ale w dokładniejszym ujęciu czasu niż to, jakie 
miał on czy Kant, prawdą może się okazać coś przeciwnego; i zastosowanie 
owego „w tym samym czasie” okaże się wtedy likwidacją ograniczenia 
(Entschränkung), sugerując, że prawo to obowiązuje nie tylko dla tego, co 
jest, i to w aspekcie czasowym teraźniejszości, ale również dla tego, co jest 
pojmowane w dowolnym aspekcie czasowym - przeszłości albo przyszłości.
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Poznanie62 * * 65 pośrednie

62 [W przekładzie na język angielski: knowledge. „Wiedza” to po niemiecku das Wissen
albo die Kenntnisse, zaś die Erkenntnis to „poznanie”, a tu mamy właśnie to ostatnie,
tylko w liczbie mnogiej (Erkenntnisse), której nie da się zachować w przekładzie 
na polski.]

65 [Indukcja przez enumerację/enumeracyjna.)

Zwróćmy się teraz ku nauce Arystotelesa o poznaniu pośrednim. Do
chodzimy do niego częściowo poprzez sylogizmy, a częściowo przez induk
cję i analogię. O sylogizmie powiemy tu jedynie, że Filozof rozumie przezeń 
postępowanie, poprzez które - na gruncie dwóch pewnych sądów - zostaje 
ustalony trzeci, którego zaprzeczenie stałoby w sprzeczności z uznaniem 
przesłanek. Widać stąd, że to tak dziś rozpowszechnione twierdzenie, że 
takie postępowanie nie może prowadzić do żadnego poszerzenia pozna
nia, można było napotkać już w starożytności. Już wówczas mówiono, że 
zaprzeczenie wniosku może stać w sprzeczności z przyjęciem przesłanek 
tylko wtedy, kiedy mówi on to samo, co w nich zawarte. Wtedy jednak 
nie wydaje się on [sylogizm - przyp. tłum.] być prawdziwym przyrostem 
wiedzy. Widzimy też przecież, jak Arystoteles, który zgadza się z Leibnizem 
co do płodności sylogizmu, napotykając krytykę, odrzuca ją krótko i zwięźle, 
mówiąc, że choć istnieje sprzeczność pomiędzy wnioskiem a przesłankami 
razem wziętymi, to już nie pomiędzy nim i każdą z owych przesłanek z osobna. 
W ten oto sposób to, co mówi wniosek, nie byłoby stwierdzone ani w tym, 
ani w innym sądzie, a przez to nigdzie nie byłoby stwierdzone ani poznane.

Co się tyczy indukcji, to Arystoteles w pełni rozpoznaje, iż jej siła 
dowodowa jest mniejsza aniżeli sylogizmu. Wprawdzie przedstawia do
wodzenie indukcyjne per enumerationem simplicem6i jako ogólny wniosek 
w trzecim członie, gdzie jego zdaniem dopuszczalne jest tylko wnioskowa
nie partykularne. Należałoby tu konsekwentnie odrzucić wszystkie takie 
wnioski, jako naruszające regułę, i wydaje się osobliwe, że Arystoteles tego 
nie robi. Przypisuje on wnioskowaniu indukcyjnemu przez enumeratio 
simplex prawdopodobieństwo rosnące wraz z liczbą przypadków, przy czym 
przychodzi mu na myśl coś takiego: „wszystko jest w zgodzie z prawdą; 
fałszowi jednak prawda od razu przeczy”. Owo „od razu” to wyrażenie 
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rozmyte; i nawet Arystoteles się pomylił, kiedy na podstawie świadectwa, 
że Słońce, Księżyc i niebo gwiazd stałych (Fixsternhimmel) wykazywały 
regularność ruchów, wnioskował o konieczności tego jednostajnego (gleich
förmig) ruchu, z którego przyjęciem powtarzające się postrzeżenia nie stały 
w sprzeczności. Jeszcze nieraz zwiodła go nadmierna wiara w indukcję 
poprzez zwykłe wyliczenie przypadków, które są jednolite i bez wyjątków. 
W Analitykach wtórych zatrzymuje się on tu i ówdzie nad pewnym rodza
jem indukcyjnego lub analogicznego wnioskowania, które jest bardziej 
uprawnione, jak przy wyciąganiu wniosku na temat kulistości Księżyca na 
podstawie jego faz. Sam Arystoteles też rnusiał być pod coraz większym 
wrażeniem tego, co czyni ten wniosek tak nadzwyczajnie prawdopodob
nym. Ale nie doszedł przy tym do jakiegoś pełnego wyjaśnienia poprzez 
logiczną analizę. Zapewne rzucenie pełnego światła - przy użyciu środków 
rachunku prawdopodobieństwa - na teorię miary uprawnionego zaufania 
wobec indukcji i analogii było zachowane na odległą przyszłość. Ta mate
matyczna analiza została wielorako potwierdzona przez sąd tak zwanego 
zdrowego rozsądku, który ją poprzedzał.

Pochodzenie idei

Ponieważ według Arystotelesa wszystkie aprioryczne zasady poznania 
mają charakter zasady sprzeczności, to naturalnie nie przychodzi mu na 
myśl pytać o granice, w obrębie których mają one ważność. Przeciwnie, nie 
mogą być stosowane, czy wręcz pomyślane, gdy nie są dane odpowiednie 
pojęcia. A pojęcia mamy tylko wówczas, gdy je sami na podstawie percepcji 
utworzymy, ponieważ to, aby którekolwiek było nam przyrodzone, jak 
sądził Platon, nie jest słuszne. I tak komuś ślepemu od urodzenia odpada 
możliwość pojęcia barwy, jak i wszystkie aksjomaty, u których podstaw 
leżą pojęcia koloru. Podobnie, całe poznanie, do którego jesteśmy zdolni, 
jest istotnie ograniczone przez nasze percepcyjne zdolności. I prawdziwym 
jest sąd, że w intelekcie nie ma niczego, co by w jakikolwiek sposób nie 
wywodziło się z poznania zmysłowego. Jeśli chcemy mieć zarys podstawo
wych pojęć, które służą jako budulec dla wszystkich naszych konstrukcji 
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myślowych, to musimy w tym celu zwrócić uwagę na to, że pochodzą 
z percepcji. Arystoteles rozpoznaje to bardzo trafnie i znajdujemy tu też 
pierwsze zarodki owych dociekań, którymi w nowszych czasach gruntownie 
zajęli się Locke i Leibniz; jednak nie doszedł do tak starannego opracowania 
tej kwestii. Faktycznie widzimy, jak w księgach o duszy dzieli idee na takie, 
które są nam dostarczane przez jeden zmysł i takie, które są dostarczane 
przez wszystkie zmysły naraz i jasne jest, że myśli on tutaj o pierwotnych 
przedmiotach doznawania64, a więc o takich, które według Locke’a nie 
należałyby do refleksji, ale do wrażeń. Jednak poza wątpliwością pozostaje 
to, że pozwala nam w doświadczeniu wewnętrznym znaleźć takie elementy 
pojęciowe (begriffliche Elemente), które w połączeniu z tymi wymienionymi 
powyżej, istotnie poszerzają nasz zakres elementów pojęciowych (Begrijfse- 
lemente). W księgach o duszy rozróżnił trzy pary klas tego, co nam dane 
przez zmysły razem wzięte, z czego każda odpowiada jednej z dyscyplin 
matematycznych: arytmetyce; geometrii, która ogranicza się do tego, co 
przestrzenne; oraz sztuce mierniczej, która - obok przestrzennej - uwzględ
nia również ciągłość czasową; są to jedność i wielość, rozmiar i kształt, ruch 
i spoczynek. W Etyce nikomachejskiej65 zauważa on jednak, że poza owymi 
elementami matematyki są jeszcze inne wspólnie postrzegane. I wskazuje 
tu na coś, co przynależy do domeny zwanej później przez Locke’a domeną 
refleksji. Znajdujemy tu wiele interesujących i stymulujących [rzeczy], 
którymi możemy się zająć jedynie pobieżnie.

64 [Objekte der Empfindung, z którymi się tu stykamy, to właściwie synonimy poja
wiających się w innych miejscach: das Wahrnehmbare (przedmiot percepcji) i das 
Sinnesobjekt (przedmiot zmysłów).]

65 Eth. nic. VI, 8 koniec.
“ Arystoteles wyjaśnia tę kategorię tak oto: jest obuty, jest uzbrojony. [Dosł.: Bekle

idung - „odzienie”] Można by zapytać, czy także: jest oprawiony, jest pozłocony, 
jest omszały, jest zalesiony, jest dosiadany, jest obciążony, jest obsadzony, jest 
obity, jest zapełniony, jest zamieszkały, jest zasiedlony, jest w towarzystwie, a także: 
jest zamożny i jest żonaty dałyby się jakkolwiek podciągnąć pod exeiv (echein).

Jednak pewnych uwag nie możemy sobie darować. A przede wszystkim 
tej, iż byłoby błędem wierzyć, że Arystoteles chciał przez swoje kategorie 
substancji, ilości, jakości, stosunku, miejsca, czasu, działania, doznawania, 
położenia i posiadania66 wprowadzić dziesięć klas idei prostych. Nic bar
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dziej oczywistego, jak to, że „posiadanie” nie może być niczym takim. I tak 
nie tylko samo „położenie” (0eot<;67), ale także określenia miejsca i czasu 
umieszczone na tablicy kategorii wydają się bardzo złożone. Przykład „na 
rynku” jest podawany dla wyjaśnienia [kategorii] miejsca. Określenie czasu 
powinno być metrycznym określeniem tego, co później i wcześniej, które 
uzyskuje się w oparciu o zawsze jednolity obrót najwyższej sfery niebieskiej. 
I tak samo to, co nazywa on „doznawaniem”68, nie wydaje się żadną miarą 
być prostym elementem pojęciowym. Każdy ruch jak również myślenie 
będą przez niego rozpatrywane jako „doznawanie”, ponieważ do ich natury 
należy bycie wytwarzanym przez coś działającego. A ten stosunek, który 
nie jest ewidentny w postrzeżeniu ruchu i myślenia, wydaje się być zawarty 
w predykacie „doznawanie”. I tak do tego, co pokazuje postrzeżenie, do
chodzi tu jeszcze jeden moment i trzeba uwzględnić okoliczność pewnej 
komplikacji absolutnego i relatywnego określenia, jak również pamiętać 
o beztrosce, z jaką Arystoteles zmienia znaczenia, używając jakiejś nazwy, 
aby zrozumieć, jak może dojść do tego, że „doznawanie” (i podobnie też 
„działanie”) jest wymienione jako kategoria obok stosunku (a nie jako 
coś podrzędnego wobec niego, jak chcieliby niektórzy); i chociaż tłuma
czy myślenie jako „doznawanie”, to zapewne myślącego jako takiego nie 
[wyjaśnia jako] doznającego jako takiego.

Wszystkie one, podobnie jak „obuty”, muszą być zaliczone do tego, co scholastycy 
opisywali jako denominado extrínseca.

67 [Thesís.]
61 [Leiden - dosł. „cierpienie”. „Doznawanie” ma swą genezę w gr. na0q (pathe), czyli 

„doznanie”, „wrażenie".]
6’ [Kategorie.]

Zajmując się kategoriami, mamy do czynienia z najwyższymi klasami 
predykatów pozytywnych, które już w formie pytającej zdradzają swą 
różnorodność i z których pewne są dwuznaczne (czego Arystoteles jest 
w pełni świadom, sądząc po tym, czego księga o kategoriach6’ naucza na 
temat poczwórnego znaczenia jakości), a niektóre jawią się jako bardzo 
skomplikowane. Na pewno mogą dobrze posłużyć do wyjaśnienia wielo
rakiego znaczenia bytu. Jakże mogłoby się ono bardziej rzucać w oczy niż 
wtedy, gdy raz jako byt opisywany jest człowiek, a innym razem „obecny na 
rynku”. Ale nie mówią nam one nic o ostatecznie prostych ideach. I tak też 
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widzimy również w drugiej księdze o duszy, gdzie Arystoteles mówi o właś
ciwym i wspólnym przedmiocie percepcji, że w ogóle ich nie uwzględnia.

Po tym, co powiedzieliśmy na temat braku wyczerpującego wyjaśnienia 
pochodzenia elementarnych wyobrażeń z percepcji, nietrafionym wydaje 
się pytać, co myślał Arystoteles w odniesieniu do pewnych pojęć, pojęcia 
„substancja” i pojęcia „przyczyna”, których pochodzenie stało się przed
miotem szczególnego zainteresowania w nowszych czasach.

Wierzy on, że pojęcie substancji jest współdane w każdym oglądzie 
(Anschauung). Jest obecne zarówno w tak zwanych postrzeżeniach ze
wnętrznych, jak i wewnętrznych, i dlatego jasne jest, że nie może być niczego 
realnego (ein Reales) w sensie akcydentalnym, co by było oddzielone od 
substancji.

Pojęcie, które łączymy ze słowem „przyczyna”, jest zdaniem Arystotelesa 
pojęciem wieloznacznym (ein mannigfacher) i jeśli chcemy dociekać jego 
pochodzenia, to trzeba pytać o każde znaczenie.

Arystoteles mówi o jednej przyczynie, którą nazywa materią; o pocho
dzeniu tego pojęcia udziela nam dokładnych informacji. Zdobywamy je 
w obliczu zmiany, jaką postrzegamy na obszarze fizycznym i psychicznym, 
jak wtedy, gdy jakieś ciało się porusza albo myśli w duszy zaczynają się 
i kończą. Na podstawie zmieniających się określeń uzmysławiamy sobie, 
że nie jest niemożliwe, aby ciału lub duszy równie dobrze przysługiwało 
takie czy inne określenie. I tak otrzymujemy pojęcie zdolności do tego, co 
przeciwstawne (Fähigkeit zu Entgegengesetztem), i właśnie to jest tym, co 
Arystoteles nazywa przyczyną materialną. Znajduje się ona analogicznie 
w każdym innym rodzaju bytu. Poprzez wskazanie na uzmysłowienie 
sobie (Erkenntnis) tego, że coś nie jest niemożliwe, zostajemy skierowani 
do dziedziny sądu, gdzie znajdują się negacja oraz modalny charakter 
niemożliwości. Pojęcie to więc nie dochodzi do skutku bez użycia tego, 
co oferuje postrzeżenie wewnętrzne.

Jeśli to obowiązuje dla pojęcia przyczyny w sensie materii, to naturalnie 
również dla tego w sensie formy, które stoi z nim w najściślejszym związku. 
Mówi się, że jest niczym innym jak rzeczywistością, poprzez którą ów byt 
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w możliwości jest rzeczywisty; czymś, co - będąc mu właściwe - uzupełnia 
jego stawanie się rzeczywistą rzeczą70.

70 [Brentano używa tu słów Wirklichkeit („rzeczywistość”) i Möglichkeit („możli
wość"). W angielskim przekładzie niniejszej książki mamy wprawdzie actuality 
i potentiality, co mogłoby być jedną z racji za przekładaniem tych słów na język 
polski jako „akt”/„potencja", czego na pewno spodziewa się uważny czytelnik. 
Jednak w języku niemieckim istnieją słowa Akt (Aktualität)/Potenz, więc Brentano 
zapewne by ich tu użył, gdyby tylko chciał (patrz rozdział: Bóstwo Arystotelesa 
w świetle jego nauki o zasadach preferencji). Dodatkowo angielskie actual znaczy 
ni mniej ni więcej, lecz „rzeczywisty”. Ponadto „hurtowe” tłumaczenia jako „po
tencja” takich słów jak „możliwość” (Möglichkeit), „zdolność” (Fähigkeit), „moc”/ 
„bycie w stanie" (Vermögen) wprawdzie na pierwszy rzut oka ułatwiają lekturę, ale 
mogą się okazać sprzeczne z intencją Autora, który rnusiał mieć powód, by zamiast 
jednego, użyć kilku innych określeń. Ponadto z Metafizyki A dowiadujemy się, że 
potencja to źródło ruchu/zmiany w innej rzeczy lub tej samej jako innej, a także, 
że „potencja” ma wiele znaczeń, między innymi zdolność, możliwość, możność, 
etc. Zob. Arystoteles, Metafizyka, 1019 a, b.]

71 [Wyróżnienie S.K.]
72 [Tu Brentano, zamiast słowa Ursache („przyczyna”), używa słowa Prinzip („zasa

da”), a więc mamy wirkendes Prinzip, stosowane później wymiennie z wirkende 
Ursache.]

Z tego, co już usłyszeliśmy na temat niemożliwości tego, żeby część 
jakiejś rzeczywistej rzeczy sama była rzeczywistą rzeczą, wynika, że forma 
jest w tak samo niewielkim stopniu rzeczywista jak materia. Jedynie po
łączenie obu jest71 w rzeczywistości. I tak można by równie dobrze po
wiedzieć, że obie, a więc także ich zestawienie, są właściwie fikcjami, które 
Arystoteles tworzy, idąc za potocznym użyciem języka. Jednakże oprócz 
konkretnych nazw, używamy również abstrakcyjnych, jak na przykład obok 
nazwy „wielki” - nazwy „wielkość” i mówimy, że wielki jest wielki poprzez 
swą wielkość i tak samo, gdy coś wielkiego rośnie lub maleje, przestaje mieć 
jedną, a zaczyna mieć inną wielkość.

Wcale nie trzeba wspominać, że pojęcie, które Arystoteles (w trzecim 
sensie) łączy z przyczyną, a mianowicie pojęcie przyczyny celowej, 
jest tak samo wzięte z dziedziny wewnętrznych postrzeżeń. Ale jak ma się 
ono do pojęcia przyczyny w sensie przyczyny sprawczej72, czwartego 
znaczenia, które Arystoteles łączy z tą nazwą? Dla niego pojęcie to żadną 
miarą nie pokrywa się z totalnością czasowych antecedencji, po których bez
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wyjątku następują konsekwencje w czasie. Wynika to z tego, co wcześniej 
powiedziane. Słyszeliśmy przecież o zdolności (Fähigkeit), która - dana jako 
jedna z antecedencji - nie jest jednak częścią przyczyny sprawczej, tylko 
jest opisywana jako przyczyna materialna. Owa zdolność może wpraw
dzie być, zdaniem Arystotelesa, przyczyną, ale w innym sensie. W żaden 
sposób nie może działać ani współdziałać, tak samo jak coś negatywnego 
i coś prywatywnego jako takie, nawet jeśli zaliczamy całe mnóstwo ne
gatywnych określeń do tego, co opisujemy, jako regularne antecedencje. 
Jeszcze więcej! Według Arystotelesa coś, co raz zadziała i to zadziała jako 
przyczyna sprawcza, może innym razem być tak samo dane, ale bez dzia
łania; dlatego właśnie, że do jego działania może być wymagane spełnienie 
pewnych dodatkowych warunków, które nie są przyczynami sprawczymi. 
Może też oczywiście stać się tak, że to coś znacznie poprzedza działanie 
w czasie. Wtedy też nie jest jeszcze przyczyną sprawczą. Jako taka - zdaniem 
Arystotelesa - nigdy nie poprzedza ona swego skutku (Wirkung73). Dlatego 
byłoby jego zdaniem po prostu błędem postrzegać przyczynę sprawczą jako 
taką również tylko w jednym jedynym przypadku, jako czasową anteceden
cję, nawet jeśli rzecz, która później staje się przyczyną sprawczą, istniała 
wcześniej. A jednocześnie również nie o to chodzi. Raczej, jeśli wszystkie 
warunki dodatkowe są spełnione, kiedy zaczyna istnieć (ins Dasein tritt) 
to, co sprawczo przyczynuje, to wraz z tym pojawia się, zdaniem Arysto
telesa, skutek. I gdyby znowu sam ten skutek mógł, działając, coś spowo
dować i również dla tego skutku nie zabrakłoby żadnego z koniecznych 
warunków dodatkowych, to nawet ten drugi, pośredni skutek zaczynałby 
się w jednym i tym samym momencie z pierwszą, pośrednią przyczyną. 
Widzimy zatem, jak nieznacznie analiza Davida Hume’a da się zastosować 
do tego, co Arystoteles rozumie przez pojęcie swej przyczyny sprawczej, 
a wykazanie się szczególnymi postrzeżeniami (tytułem wyjaśnienia jego 
poglądu), co do których może on wierzyć, że zbudował z nich pojęcie, 
jest w jego przypadku niedopuszczalne, ponieważ nie uważa pojęć ani za 
wrodzone, ani za jakkolwiek inaczej a priori dane.

[Słowo Wirkung znaczy zarówno „działanie” (także: das Wirken), „oddziaływanie", 
jak i „efekt”.]

73
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Czy Arystoteles wierzył w to, że być może mógłby wyprowadzić po
jęcie przyczyny sprawczej po prostu z dziedziny percepcji zewnętrznej? 
W drugiej księdze o duszy wylicza on to, co jest postrzegane przez je
den zmysł, a co przez wszystkie razem. Nie wymienia tam „doznawania” 
i „działania”. Chciałoby się więc przypuszczać, iż wierzy on, że również 
to pojęcie nabywamy jedynie przy pomocy tego, co ukazuje postrzeżenie 
wewnętrzne. Dobrze koresponduje z tym jego stwierdzenie, że myślenie 
prowadzi do pożądania. Jest się przy tym w pełni świadomym motywu. 
Również sposób, w jaki mówi on o konieczności, z jaką wiara w prawo 
kontradykcji narzuca się każdemu, kto je pomyśli, zdaje się wskazywać, 
iż jest on przekonany, że przyczyna sprawcza naszej wiary jako taka może 
być dostrzegana w myśleniu terminów, na podstawie których pojmujemy 
to prawo. Możemy też przypuszczać, że - myśląc o przesłankach, z których 
jasno wypływa wniosek - Stagirytą widział w nich przyczynę sprawczą. 
Jeden z najsłynniejszych perypatetyków średniowiecza, Tomasz z Akwinu, 
w swych komentarzach do Arystotelesa mówi to wprost. 1 jeśli da się utrzy
mać, to zobaczymy też, że tu Arystoteles jest blisko pewnego stanowiska 
z Nouveaux Essais Leibniza.

Cztery wymienione znaczenia terminu „przyczyna” są tymi, których 
Arystoteles używał najczęściej. Ale gdy się lepiej przyjrzeć, oczywiście 
jest czasem mowa o jakimś typie relacji przyczynowej, który z żadnym 
z nich nie pokrywa się w sposób doskonały (vollkommen). Czymś takim 
jest substancja jako podmiot przypadłości i to głównie przez to, że jest 
w stanie - jako materia - leżeć u podstaw zmiany przypadłości. Zatem 
dusza jest podmiotem rozumu, możliwości myślenia, której nieodłącznym 
elementem jest to, że raz ta, raz owa myśl się tam urzeczywistni. Pojęcie 
substancjalnego podmiotu nie jest pojęciem materii dla przypadłości, ale 
warunkiem wstępnym dla nich, a mianowicie: Arystoteles mówi raz, wprost, 
że przyczyny substancji są przyczynami wszystkiego, również przypadłości, 
ponieważ te nie mogłyby istnieć bez substancji.

Inny związek przyczynowy, który - jeśli się odpowiednio dobrze 
przyjrzeć - jest zupełnie inny od materii w sensie ścisłym, to relacja rze
czywistości zawartej w tej materii (aby predysponować ją do powstania 
rzeczywistej rzeczy) do tej rzeczy właśnie. Ogier spłodzi istotnie inne 
zwierzę w zależności od tego, czy sparzy się z klaczą, czy z oślicą. W pro
cesie ogrzewania lub schładzania zastany stopień ciepła nie jest obojętny. 
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Nie chodzi tu o coś takiego, co - niczym materia w ścisłym sensie tego 
słowa - jako niezmienne podlega zmianie form.

I znów mamy jakby przyczynę, która się jednak właściwie nie pokryje 
z żadnym z już wymienionych pojęć. Jest ona tam, gdzie dochodzi do tego 
z ruchów, które Arystoteles - jako naturalne ruchy elementów - odróżnia 
od tych, które zwie wymuszonymi poruszeniami tych samych. I tak na 
przykład grudka Ziemi rzucona siłą w powietrze wróci na dół za sprawą 
ruchu właściwego Ziemi. Jeśli się zapyta o przyczynę sprawczą tego ruchu, 
to Arystoteles rozpozna taką jedynie w tym, co - tworząc ziemię - wraz z jej 
naturą dało jej tendencję do naturalnego miejsca, wskutek której spoczywa, 
kiedy tam jest. Jeśli jednak znajduje się w jakimś innym miejscu i nic nie 
stoi jej na przeszkodzie, kieruje się ku niemu z powrotem. To, że Arysto
teles zdaje się myśleć o tym ruchu bez równoczesnej przyczyny sprawczej 
(a przecież wymaga takiej dla wymuszonego ruchu), przypomina nieco 
sposób, w jaki - w czasie, gdy sformułowano prawo inercji - postrzegało 
się trwanie ruchu74. O przyczynie sprawczej, która na nowo wprawiła to 
ciało w ten ruch, przyjmowano, że ma jakąś skłonność do kontynuowania 
tego ruchu, bez poruszania czegoś innego. Niekiedy mówiono również 
o ciałach elastycznych, że same, dzięki swej naturalnej tendencji, wracają 
do swojej dawnej formy po tym, jak ją siłą zmieniono. To miało jeszcze 
większe podobieństwo do Arystotelesowskiej fizyki, o której mamy teraz 
dziwne wyobrażenie. Jeśli teraz popatrzymy z jej perspektywy, to nie da 
się łatwo zaprzeczyć temu, że musi tu być mowa jeśli nie o jakimś nie
ustannym wkraczaniu równocześnie istniejącej przyczyny sprawczej, to 

74 Niektórzy mogą się teraz skłaniać ku temu, aby myśleć - w przypadku zachowa
nia ruchu zgodnie z prawem bezwładności - o następujących po sobie w czasie 
częściach ruchu jako o poruszających jedna drugą. Według Arystotelesa byłaby to 
rzecz niemożliwa, ponieważ, jak już wyjaśniliśmy, przyczynowanie i bycie przed
miotem oddziaływania są jednoczesne i tak cały ruch od początku do końca nie 
wykazywałby czasowego następstwa (zeitliches Nacheinander). Zapoznany z na
szymi doświadczeniami, musiałby tak wyjaśnić ten proces, jakoby ciało wprawione 
w ruch otrzymywało pewną właściwość hexis) (i zachowywało ją, jeżeli nie 
zadziałałoby na nie coś zmieniającego), z którą powiązana jest stała tendencja 
do prostoliniowego i jednostajnie przyspieszonego ruchu. Jeszcze zobaczymy, 
że podobnie myślał o tym, że z naturą sfer niebieskich powiązana jest tendencja 
jednostajnego ruchu kołowego.
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o nieustannym wpływie natury ciała, z którym ta tendencja się wiąże75. 
Niezaprzeczalne jest też to, że ta tendencja nie utożsamia się po prostu ze 
stosunkiem podmiotu do właściwości, które posiada.

75 Usłyszymy później, że Arystoteles uznawał trwałe istnienie (Bestand) za uwarun
kowane przez ciągły wpływ Bóstwa. Wychodzi na to, że ziemia i wszystkie inne 
elementy otrzymały swą naturę nie jedynie od czegoś, co być może samo już nie 
istnieje, ale też, że są czynnie podtrzymywane w tej naturze (tak długo, jak ją mają) 
przez coś rzeczywiście istniejącego. To stawia tę naukę w nieco innym świetle.

76 [Cudzysłów S.K.]
77 Por. na przykład Met. A, 2 koniec.

Niektórzy mogą się zdziwić, że tak się rozwodzę nad tym przestarzałym 
wyobrażeniem na temat Arystotelesa, ale w toku rozważań stwierdzimy, że 
jego znajomość jest niezbędna dla zrozumienia bardzo ważnego momentu 
Arystotelesowskiej nauki. Nie byłoby trudnym wykazać, że nie chodzi 
tu o pojęcia, które mogłyby być stworzone na podstawie zewnętrznych 
postrzeżeń.

Wspomnę tylko krótko, że Arystoteles stosuje termin „przyczyna” 
do owego ogólnego określenia jakiegoś złożonego pojęcia, z którym coś 
jest połączone jako nieodłączna właściwość. I tak, w przypadku trójkąta 
prostokątnego, określenie, że jest on trójkątem, jest przyczyną tego, że ma 
sumę kątów 2R, podczas gdy określenie, że jest trójkątem prostokątnym, 
jest przyczyną tego, że kwadrat przeciwprostokątnej jest sumą kwadratów 
przyprostokątnych. I podobnie jest z Kajusem, gdzie określenie go jako 
żywego organizmu jest przyczyną tego, że jest śmiertelny, bycie zwierzę
ciem jest przyczyną tego, że pożąda, a bycie człowiekiem - przyczyną tego, 
że ma zdolność wnioskowania. Wraz ze zniknięciem określenia „trójkąt 
prostokątny”76 zniknęłaby również dowiedziona przez Pitagorasa własność 
i dlatego także Arystoteles mówi, że czyj byt (Sein) jest przyczyną bytu, 
tego niebyt (Nichtsein) jest przyczyną niebytu. I tak pozwala sobie kilka 
razy powiedzieć, że brak przyczyny sprawczej dla czegoś skutkuje brakiem 
odpowiedniego skutku. Jest to przypadek, który późniejsi perypatetycy 
odróżniali - jako przypadek causa deficiens - od causa efficiens.

Trzeba jeszcze wspomnieć, że Arystoteles - tak jak materię - również 
prywację opisuje jako zasadę stawania się77 i tym samym nie chce powie
dzieć nic innego, jak to, że gdy to, co jest w możności (das Fähige), byłoby 
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już w rzeczywistości tym, czym jest w możności, to nie mogłoby się stać 
tym samym.

Całe nasze myślenie musi się składać z elementów, które są wzięte 
z doświadczenia; jednak nie wyklucza to tego, że osiągamy poznanie na 
temat tego, że istnieje coś, co samo w sobie jest dla nas niewyobrażalne, 
i że wypowiadamy się o tym prawdziwie i pewnie. To stanie się wkrótce 
jaśniejsze, gdy po tych rozważaniach z dziedziny teorii poznania Arysto
telesa zwrócimy się ku jego ontologicznym dociekaniom.

Transcendencja substancjalnej78 definicji

71 [Należy pamiętać, żeby przymiotnik substanziell rozumieć jako „dotyczący sub
stancji”, „właściwy danej substancji”, a nie jako „istotny”, „ważny”, „materialny”, 
„treściwy”. Chodzi o definicję substancji (kogo? czego?), a nie substancjalną/ 
materialną definicję czegoś innego.]

” [Wyróżnienie S.K.]

Widzieliśmy, że - zdaniem Arystotelesa - pojęcie substancji jest bez
pośrednio dane w naszych oglądach (Anschauungen), że wręcz żadne wy
obrażenie przypadłości nie może bez niego istnieć. Także kiedy pojmujemy 
samych siebie jako odczuwających i myślących, to pojmujemy siebie jako 
odczuwającą i myślącą substancję. Istnienie substancji nie jest dlatego 
żadnym hipotetycznym przypuszczeniem, ale czymś potwierdzonym przez 
bezpośrednią oczywistość. Tak samo pewne wydaje się Arystotelesowi, 
że chwytamy to pojęcie jedynie w maksymalnej ogólności, podczas gdy 
brakuje nam wszystkich różnic gatunkowych dla niego. Przypadłości, 
które przylegają do substancji, nie mogą być jako takie rozpatrywane. 
I choć substancjalne różnice gatunkowe nie ukazują nam się w jakimś 
oglądzie tak samo jak pojęcie rodzaju, to i tak nie możemy wątpić w ich 
istnienie, ponieważ - jak widzieliśmy - rzeczywiste istnienie samego79 
powszechnika nie może być przyjmowane bez sprzeczności. I tak osiągamy 
tu poznanie czegoś transcendentnego. Arystoteles nie zadowala się tym, 
że to ustalił, ale liczy też, że będzie mógł coś jeszcze stwierdzić na temat 
swoistej natury tego czegoś, jako wskazówek używając z jednej strony 
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myśli, że indukcyjnie przez nas konstatowane ogólne prawa natury mają 
swą podstawę w substancjalnych różnicach, a mianowicie, że one (w razie 
gdyby substancja była dla nas jasna) okażą się przypadkami prawa kon- 
tradykcji, a z drugiej strony - analogią do przypadłości. Tak Arystoteles 
doszedł do swojej nauki o definicjach substancjalnych, którą ustanowił 
w sposób dany w ostatnim rozdziale Analityk wtórych, poprzez indukcję. 
Siódma księga Metafizyki tłumaczy uwagi poczynione w Analitykach jako 
niekompletnie i bardziej zagłębia się w tę kwestię"0. Dowiadujemy się stąd, 
że definicja substancjalna to wieloczłonowy ciąg pojęć, które są coraz bar
dziej szczegółowe, przy czym każde następne zawiera różnicę gatunkową 
pojęcia poprzedzającego i tym samym ostatnia różnica równa się całej 
definicji; podobnie jak przy akcydentalnej serii pojęć: jakość zmysłowa, 
barwa, czerwień. Istnieje fragment*1, który wyjaśnia, że w rzeczywistości 
nie mamy przedstawień tych substancjalnych różnic, co Arystoteles wy
powiada z przekonaniem w ostatnim rozdziale Meteorologiki i w księgach 
De partibus animalium. Tak więc w księgach o duszy, gdzie idzie o definicję 
substancjalną, sięga po narzędzie zastępczego charakteryzowania następu
jących po sobie członów poprzez grupy czynności, jakie się z nimi wiążą. 
Mianowicie: wegetatywne, które człowiek ma wspólne z rośliną, zmysłowe, 
które ma on wspólne ze zwierzęciem, i intelektualne, które są właściwe tylko 
jemu. Jak w innych częściach jego teorii, również tutaj nie był Arystoteles 
przeważnie wystarczająco dobrze rozumiany. Sądzono więc, że pomiędzy 
jego nauką o indukcyjnym ustalaniu zasad w Analitykach z jednej strony 
a jego nauką o bezpośredniej oczywistości prawa kontradykcji w Metafizyce 
z drugiej strony zachodzą różnice nie do pogodzenia. Musimy poszukać 
substytutu nie tylko w przypadku definicji substancjalnych, ale także dla. 
wielu definicji przypadłościowych, których przedmioty są dla nas trans
cendentne, ale które zdradzają swą obecność poprzez grupy własności 
łączące się z poszczególnymi członami.

Transcendentne dla nas definicje substancji w jednym punkcie różnią 
się od tych przypadłościowych, które - jak w podanym wyżej przykła
dzie - są dla nas zrozumiałe. Każde akcydentalne pojęcie zawiera, jak już

80 [Patrz: Metafizyka Z, 12, Jedność przedmiotu definiowanego. Rozdział dotyczy 
natury definicji utworzonych metodą podziału.]

" Met. Z, 3,1029 a.
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powiedziano, pojęcie substancji i dlatego jego określenia nie należą bez 
wyjątku do jednego rodzaju. Za to określenia definicji substancjalnych 
zawsze należą do tego samego rodzaju. I dlatego tylko tutaj charakter defi
nicji jest doskonale podtrzymany. Arystoteles nie zaniedbuje podkreślenia 
tego w siódmej księdze Metafizyki (Met. Z).

Przemiany substancjalne. Materia i forma

Pójdźmy za Arystotelesem nieco dalej w tych jego transcendentnych 
dociekaniach! Ponieważ według niego, jak widzieliśmy, tylko wewnętrzna 
percepcja jest oczywista, to - jeśli zamierzał wyłożyć nam tę całą po
średniczącą drogę - rnusiał właściwie wszędzie obrać ją sobie za punkt 
wyjścia. Ponieważ ogólne pojęcie substancji jest zawarte w przedstawieniu 
każdej przypadłości, a więc także tych przypadłości, które pokazuje nam 
wewnętrzna percepcja, to na tej podstawie łatwo było dojść do wniosku 
o istnieniu transcendentnej substancjalnej różnicy. Również, budując 
wyłącznie na jej [wewnętrznej percepcji - przyp. tłum.] podstawie, mógł 
zrazu wywnioskować istnienie dwóch klas substancji, z których jedna jest 
cielesna, a druga duchowa. Jak wynika z pewnych rozważań w księgach 
o duszy, wydaje mu się sprzecznym, że jakaś przypadłość, której trwające 
w czasie części da się wyróżnić, znajduje się w nierozciągłej substancji, 
a jakaś nierozciągła przypadłość znajduje się w rozciągłej substancji jako 
podmiocie. Nasza zmysłowa percepcja, jak na przykład widzenie, ukazuje 
jednak części trwające w czasie, ponieważ każdej jednej części widzianego 
obrazu odpowiada inna część widzenia. Zatem, konkluduje Arystoteles, 
substancjalny podmiot naszego widzenia jest rozciągły. Odwrotnie jest, 
kiedy pomyślę sobie ogólne pojęcie - jak pojęcie rzeczy, negacji, etc. Wte
dy myślenie jest nie bardziej złożone z trwających w czasie części aniżeli 
przedmiot, który mam na myśli. I tym samym podmiot tego’2 myślenia jest 
dla nas duchowy. Sam Arystoteles woli powoływać się od razu na istnienie 
cielesnego świata zewnętrznego jako na coś, czego nikt na poważnie nie

[Wyróżnienie S.K.] 
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zakwestionuje. Przytłaczająca pełnia doświadczeń, jaka za tym przemawia, 
zdaje mu się oddziaływać mocniej niż nasze najlepsze dowody. Z podobnych 
powodów wskazuje - tym, którzy mówią, że nie możemy odróżnić snu od 
jawy - na świadectwo ich własnego zachowania: nikt, kto w Libii śni, że 
jest w Atenach, nie idzie wskutek tego do Odeonu. Tak więc już w nauce 
o substancjalnej definicji używał istnienia przestrzennie rozciągłych sub
stancji poza nami jako czegoś bez zastrzeżeń przyjmowanego i pozostał 
wierny temu postępowaniu również gdzie indziej. Przyznaję również, że 
podlegają one wielorakim, akcydentalnym przemianom: co do miejsca, stop
nia rozciągłości (rosnąc i malejąc) i jakości. Ale także co do substancji, jak 
sądzi, nie możemy rozsądnie wątpić w jakąś zmianę. Różnice substancjalne 
ujawniają się przecież poprzez właściwe im czynności powiązane z każdą 
z nich. A cóż może być potężniejszego od zmiany, która zachodzi wskutek 
przemian chemicznych i - jeszcze jaskrawiej - przy przemianie czegoś 
pozbawionego życia w coś ożywionego, wegetatywnego albo jednocześnie 
wegetatywnego i zmysłowo czynnego, i odwrotnie - przy śmierci - przy 
rozkładzie organizmu”? Teorie atomistów, które chcą wyjaśniać wszystko

Należy tu uwzględnić ograniczenie przemiany do czterech tu podanych kate
gorii. Zapewne znajdzie się też jakaś zmiana dotycząca wszystkich innych, na 
przykład pod względem relacji, kiedy coś jest raz bliżej, raz dalej czegoś innego, 
albo kiedy ktoś zmienia swą pozycję czy ubranie (Kleidung). Do zmiany samych 
owych stosunków miejsca nie dochodzi w jakimś szczególnym procesie przemiany 
(Umwandlung). Raczej wskutek absolutnej zmiany (Änderung), która dokona się 
przynajmniej na jednym z obu ciał, które stoją w stosunku miejsca. Podobne są 
też zwykłe translokacje, które mają za skutek zarazem zmianę pozycji jak i po
siadania (Bekleidung). Widać stąd, że Arystoteles, jest w pełni świadom tego, że 
nie tylko w kategorii, którą zwie on npóę ti (preos ti), ale również w tych innych, 
którym odmawia on jakiejś szczególnej przemiany, chodzi o jakieś wymieszanie 
(Einmengung) określeń relatywnych albo o pewną wielość, która jest po prostu 
dana, gdy dane są jednostki. Te trzy akcydentalne kategorie stoją więc - w opinii 
Arystotelesa - najbliżej tego, co jest bytem (seiend ist) w pierwszym i jednoznacz
nym sensie. To, co podpada pod kategorię doznawania, abstrahując od stosunku 
do tego, co działa, podpada również zawsze jednocześnie pod jedną z wymienio
nych kategorii, jak na przykład ruch do miejsca podpada pod kategorię miejsca. 
A nasze myślenie, które wedle Arystotelesa jest również „doznawaniem”, mogłoby 
być może przy takiej abstrakcji być jeszcze zaliczone do jakości. Przecież myślenie 
nie jest żadnym „doznawaniem” w sensie jakiejś faktycznej przemiany czegoś 
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na podstawie zwykłych zmian miejsca (Umlagerungen), wydają mu się 
więc całkowicie niewystarczające. Nie wystarczy też przyjęcie zwykłych 
zmian (Veränderungen) rozciągłości czy zmiany (Wechsel) przypadłości 
jakościowych. Raczej musimy dojść do wniosku o jakiejś analogicznej 
przemianie (Umwandlung) samej substancji. I tak oto zmiana substancjal
na dochodzi (przy tych ciałach) jako czwarta klasa do trzech podanych 
przemian akcydentalnych.

Kiedy odbywa się przemiana akcydentalna, widzimy, że jedno prze
ciwieństwo (Entgegengesetzte) wchodzi na miejsce drugiego i coś takiego 
zdecydowanie należy przyjąć również przy przemianie substancjalnej. 
Dalej, przy zmianie akcydentalnej widzimy, że coś trwałego (bleibend) jest 
jej podłożem. Tym czymś jest substancja w takim stopniu, w jakim jest 
zdolna (fähig) do przyjmowania do siebie tego czy innego akcydentalnego 
przeciwieństwa. I określa ona indywidualność; ponieważ gdy ciało wchodzi 
na dokładnie to samo miejsce, które inne opuściło, to byt-tu (Hierseiendes) 
jest indywidualnie jakimś innym bytem-tu. A jeśli dwaj myślą dokładnie 
to samo, to przecież - jako myślący - nie są indywidualnie tym samym. 
Podłożem zmiany substancjalnej nie może naturalnie być znowu jakaś 
rzeczywista substancja (jako trwały podmiot). Przecież nawet tu będziemy 
mogli powiedzieć, że zdolność do obu przeciwieństw jest niezmiennie 
dana jako zdolność do tych indywidualnych84 przeciwieństw; po
nieważ kiedy woda zostanie przemieniona w ogień, a ogień na powrót 
w wodę, to otrzymujemy indywidualnie tę samą wodę, którą mieliśmy 
wcześniej, podczas gdy z jakiejś podobnej wody, która tak samo zostałaby 
przemieniona w ogień, przy odwrotnej przemianie mielibyśmy znowu 
tę indywidualną wodę, z której powstał ten ogień. I nie jest możliwym, 
aby do tego doprowadziła przemiana owego pierwszego ognia. Zatem tu, 
jak i tam mamy zdolność, o której mówimy, że pozostaje w stosunku do 
pewnego szczególnego kręgu indywiduacji85. Pozostaje zdolnością do tych

rzeczywistego w coś rzeczywistego, ale w sensie trwałego przyjmowania jakiegoś 
wpływu, który przerabia coś, co jest w możliwości, w coś rzeczywistego. Por. De 
an., II, 5, 417 b. Wkrótce do tego powrócimy.
(Wyróżnienie S.K.]
Pewien akcydens może również stać się jakimś innym, nie zmieniając swego 
gatunku, ale stając się indywidualnie innym. To będzie przypadek, w którym
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samych indywiduów i dlatego można mówić o jakimś dalszym istnieniu 
(Fortbestand) zdolności in individuo. Oczywiście w bardzo niejednoznacz
nym sensie istnienia (Bestand), w jakim może ono przysługiwać zwykłej 
zdolności, która przecież nie jest niczym w rzeczywistości. Przypominam 
o tym, że - jak już powiedzieliśmy - chodzi tu właściwie jedynie o fik
cje, które są „zasugerowane"86 przez naturę rzeczy. Opinię tak wyrażoną 
moglibyśmy oddać w sposób niezafałszowany, gdybyśmy powiedzieli, że 
Arystoteles, chociaż nie myśli o substancji (jak atomiści) jako o trwałym 
podłożu przemiany, to (tak samo jak oni) wierzy w ograniczenie przemian 
do pewnego kręgu indywiduacji, w którym zawarta jest wiara w dalsze 
istnienie pewnej równomierności masy. Gdyby w tym punkcie nie myślał 
tak samo jak atomiści, to mógłby dojść do tego, że gdy z ognia powstaje 
pewna indywidualna woda, a jakiś inny ogień staje się tą samą indywidualną 
wodą, to jedno i to samo indywiduum istnieje dwa razy87.

substancja niszczeje, ponieważ indywidualność przypadłości jest uwarunkowana 
przez podmiot. Co się tyczy substancji, to mogłoby się wbrew temu wydawać, że 
nie ma w jej przypadku żadnego zniszczalnego podmiotu, lecz mogą zachodzić 
jedynie specyficzne przemiany. I w rzeczywistości właśnie tego Arystoteles się tu 
spodziewa. Ale co powinniśmy powiedzieć, gdy jakieś jednolite rzeczywiste ciało 
zostanie podzielone na dwie części, które będą należeć do tego samego gatunku, co 
wcześniej owo podzielone ciało, jak na przykład, kiedy zwierzę lub roślina zostanie 
rozkrojone na dwie [części] tego samego rodzaju, co - według Arystotelesa - może 
się zdarzyć? - Tu ujawnia się luka w teorii Arystotelesa. Zwróciliśmy już uwagę 
na ten wątpliwy punkt jego nauki o jedności i wielości przy kontinuum.

“ [Cudzysłów S.K.]
87 Natomiast krytycy mogliby bez trudu wykazać, że - aby zachować tę zdolność 

w odniesieniu do szczególnego kręgu indywiduacji - trzeba przyjąć jakąś szczególną 
klasę rzeczywistych, transcendentnych określeń, które odnośnie do swych różnic 
gatunkowych muszą być pomyślane tak wielorako, jak różne mogą być kręgi indy
widuacji. Zatem indywiduum byłoby wynikiem połączenia dwóch krzyżujących 
się, skrajnych różnic gatunkowych, które by się - jedna przez drugą - indywidua
lizowały. To byłoby podobne do posiadania dwóch równie czerwonych punktów 
w naszym polu widzenia, które jednak poprzez różnicę stanowisk w polu widzenia 
jawią się jako dwa, podczas gdy niebieska plamka, która wkracza na miejsce jednej 
czerwonej, jest dlatego inna, że inny jest gatunek barwy. Stwierdzenie takiego 
skrzyżowania różnic, z których przecież obie byłyby substancjalne, wymusiłoby
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Brak ciągłych przemian substancjalnych

Choć Arystoteles tak zdecydowanie wypowiada się za przemianą 
w dziedzinie substancji, to myśli on o niej jednak jako o innej w stosunku 
do trzech wymienionych przemian akcydentalnych88. Te, jak na przy
kład zmiana miejsca, zachodzą bez przerwy; podczas gdy w dziedzinie 
substancji ciągła przemiana nie występuje. Zachodzi raczej nagle, w jed
nym lub w ciągu następujących po sobie momentów, przygotowywana 
przez leżące pomiędzy nimi ciągłe przemiany akcydentalne. Nietrudno 
rozpoznać, co doprowadziło Arystotelesa do tej teorii. Gdyby istniała 
ciągła substancjalna przemiana, tak jak istnieje ciągła zmiana miejsca, 
to liczba rodzajów substancji byłaby nieograniczona. Wręcz nie można 
by oczekiwać, aby doświadczenie kiedykolwiek pokazało nam dwa sub
stancjalne indywidua tego samego gatunku. Podobnie jest dziś w chemii, 
gdzie widzimy, jak dochodzi do połączeń dokładnie tego samego rodzaju, 
ponieważ elementy mieszają się jedynie w określonych, a nie w dowolnych 
(leżących pomiędzy) proporcjach. Odnośnie tego Whewell89 powiedział, 
iż można było dojść do wniosku, przed eksperymentalnym ustaleniem, że 
liczba kombinacji prowadzących do tak głębokich zmian jest ograniczona 
i że nie ma nieograniczonej różnorodności mieszanin. Interesujące jest 
teraz spostrzeżenie, że - w nauce Arystotelesa o dyskretnej, momentalnej 
przemianie substancjalnej - ujawnia się, że naprawdę zastosował on to 
rozumowanie, które Whewell opisywał jako a priori możliwe. Jego uczeń 
Teofrast, który nie pozostał mu tu wierny, nie rozpoznał najwyraźniej 
doniosłości tego momentu.

(potrzebę] głębokiej przebudowy całej nauki o kategoriach. Myśl tę możemy tu 
jedynie zasygnalizować, ale nie możemy jej skrupulatnie opracować.

M Są to: zmiana co do miejsca, rozciągłości i jakości.
[William Whewell (1794-1866), angielski naukowiec i filozof.)
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Nie ma powstawania z niczego 
ani przechodzenia w nicość

To, że Arystoteles nie przyjmuje po prostu powtarzania się podobnych 
warunków - kiedy ocenia transcendentną dziedzinę substancji w analogii 
do tej przypadłościowej dostępnej w doświadczeniu - widać na podstawie 
jeszcze jednego przykładu. Filozof znajduje w dziedzinie przypadłości 
przypadki stawania się, które nie są przypadkami przemiany w węższym 
sensie90. Jest to raczej sytuacja, w której albo jakaś rzeczywista przypad
łość po prostu przemija tak, że w podmiocie nadal istnieje zdolność do jej 
przyjęcia, albo po prostu pojawia się, przy czym wcześniej w podmiocie nie 
istniała żadna przeciwna rzeczywista przypadłość, lecz tylko odpowiednia 
zdolność akcydentalna. Tak jest na przykład wtedy, gdy następuje cisza po 
tym, jak coś usłyszeliśmy, albo jakiś dźwięk tę ciszę przerywa. I nie tylko 
w tym wypadku, ale też w żadnym innym, gdzie słyszenie następuje po 
słyszeniu, nie mamy - jeśli się dobrze przyjrzeć - do czynienia z przemianą 
czegoś rzeczywistego w coś rzeczywistego. To drugie słyszenie pojawiłoby 
się dokładnie tak samo, gdyby nie było tego poprzedzającego. A to i tak by 
ustało, gdyby owo po nim nie następowało. Arystoteles nazywa te przypadki 
przypadkami prostej aktualizacji (Vollendung) i urzeczywistnienia (Ver
wirklichung) tego, co było dane w możliwości (Möglichkeit) oraz zwykłej 
prywacji. Kategorycznie kwestionuje to, aby mógł w dziedzinie substancji 
znaleźć jakiś analogon dla tych procesów. Co by pozostało po wystąpieniu 
zwykłej substancjalnej prywacji? Nie zostałby żaden akcydens, bo jego wa
runkiem wstępnym jest substancja; zatem jakieś czyste Nic, ale jak z tym 
powiązać jakąkolwiek zdolność do jednego kręgu indywiduacji bardziej 
niż do innego? Z tą prostą utratą każdej rzeczywistej substancji mielibyś
my zupełne stawanie-się-niczym, jak też odwrotnie - wraz z prostym 
początkiem substancji - całkowite powstawanie-z-niczego. Są to jednak 
wydarzenia, za którymi nasze doświadczenia nie przemawiają tak, jak za 
substancjalnymi przemianami. I wkrótce pojmiemy, dlaczego Arystoteles 
rnusiał je uważać za kategorycznie wykluczone.

Por. przyp. 114, s. 91-92.90
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Prawo synonimiczności

W dziedzinie akcydentalnej zauważamy jeszcze coś innego. Widzi
my, że coś zimnego staje się ciepłym poprzez wpływ czegoś, co samo 
jest ciepłe. Tak samo coś ciepłego staje się zimnym przez oddziaływanie 
czegoś zimnego, coś suchego poprzez wpływ wilgotnego - wilgotnym, coś 
wilgotnego w styczności z suchym - suchym. To, co działa, jest więc tutaj 
synonimiczne względem tego, na co działa. Przy grupach przypadłości 
charakterystycznych dla pewnego rodzaju żywych substancji zauważamy 
teraz też, że - poprzez swe oddziaływanie - powodują powstanie tej samej 
charakterystycznej grupy w ciele, które jej dotąd nie wykazywało. I musimy 
stąd wnioskować, że również te substancje wytwarzają substancje sobie 
synonimiczne; koń wytwarza konia, lew - lwa.

Obok tego typu synonimiczności pomiędzy tym, co działa, a tym, na 
co się działa, znajdujemy w doświadczeniu jeszcze inne procesy, gdzie 
Arystoteles odróżnia to (już rozpatrywane) stawanie się poprzez sztukę 
lub rozum od stawania się poprzez naturę, jak na przykład wtedy, kiedy 
budowniczy buduje dom w zgodzie z ideą, którą ma „w rozumie”. Wtedy 
też w pewnym sensie tworzy dom, który jest „w umyśle” artysty, taki 
sam, rzeczywisty dom. Podobnie jest też, gdy ktoś celowo wznieca ogień. 
Oczywiście pomiędzy synonimicznością przy powstawaniu przez naturę 
i poprzez rozum zachodzą znaczące różnice. Czym innym jest przecież 
istnieć jako ogólne pojęcie w rozumie, czym innym natomiast podpadać 
pod to pojęcie jako rzeczywiste indywiduum. Wielką różnicę robi też to, 
czy ten, kto ma w rozumie pojęcie zdrowia, podaruje jakiemuś choremu 
ciału zdrowie, czy może innym razem raczej odbierze zdrowie komuś 
zdrowemu. Zarówno jedno jak i drugie zależy od wyboru działającego. 
Może jednak do tego dojść, ponieważ my, wiedząc, na czym polega bycie 
zdrowym - poprzez tę wiedzę - wiemy również, na czym polega bycie 
pozbawionym zdrowia. I również to ostatnie oddziaływanie zachodzi 
poprzez wytworzenie pewnej synonimiczności.

Arystoteles wypowiada się często tak, jak gdyby wierzył, że jest ona po
wszechnym prawem. Jeśli się dobrze przyjrzeć, to zobaczymy, że obowiązuje 
ona już w samych tych przypadkach, gdzie nie mówimy ani o naturalnym, 
ani o sztucznym stawaniu się, ale o powstawaniu przez przypadek czy za 



Arystoteles i jego światopogląd 99

sprawą szczęśliwego trafu. I tak mówimy na przykład, gdy chory zdrowieje 
dzięki dobrej pogodzie, że wyzdrowiał przypadkowo bądź przez szczęśliwe 
zrządzenie, ponieważ stało się to bez udziału lekarza. Jednak tym, czego 
brakowało mu do zdrowia, było pewne ciepło i ono zostało mu podarowa
ne poprzez wytworzenie synonimiczności. Tak jest też ze skrzyżowaniem 
sił, które daje rezultat niepodobny do żadnego z obu czynników, że nawet 
wtedy dochodzi do pewnego podobieństwa. W ostateczności okazuje się, 
że jest to przypadek albo naturalnego, albo sztucznego działania. Co do
znaje działania przez przypadek bądź szczęśliwy traf, to doznaje działania 
per accidens. U podstaw wszystkiego, co doznaje działania per accidens, 
leży jednak działanie per se. I tak oto zawsze mamy do czynienia z jakimś 
działaniem poprzez naturę albo rozum.

Zgodnie z tym, co wcześniej powiedziane, jest jednak oczywiste, że 
również w przypadku najwyższego upodobnienia się działania z przyczyną 
sprawczą dochodzi tylko do specyficznej równości (Gleichheit), a nie do 
indywidualnej nieodróżnialności. Człowiek wytwarza człowieka, a nie 
Sokrates Sokratesa, jako że przy każdej zmianie, której podlega substancja, 
nie opuszcza ona swego kręgu indywiduacji czy - aby posłużyć się Ary- 
stotelesowskim sformułowaniem - materia substancji pozostaje ta sama. 
I to jest właśnie powodem tego, że - gdy ogień przemienia dwa kawałki 
drewna w ogień - to wyprodukowane przezeń substancje nie są jedną i tą 
samą, ale są dwoma indywiduami tego samego gatunku. Nie przekształca
jąca przyczyna sprawcza, lecz doznająca substancjalna zdolność, materia, 
jest zasadą indywiduacji’1. Mimo to Arystoteles nie uważa za nieistotne 
podkreślenia tego, że z powodu równości formy w tym, co działa, i w tym, 
na co się działa, zamiast o czterech zasadach, które należą do przemiany 
(obu przeciwieństwach, pomiędzy którymi zachodzi zmiana, materii, któ
ra jako zdolność do obu leży u podstaw zmiany, i przyczynie sprawczej),

Wydaje się mocnym ciosem zadanym jego nauce o materii jako zasadzie indywidua- 
cji, gdy Arystoteles w księgach o duszy (De an. II) mówi, jak gdyby to przemiana 
materii w procesach odżywiania i wzrostu umożliwiała substancji organizmu 
pozostawanie jedną i tą samą. Trzymając się tu języka potocznego, niepostrzeżenie 
staje się niewierny swym naukom o materii i formie, mówiąc o organizmie jako 
o jakiejś indywidualnej jedności, tak jak się mówi o jakiejś rzece. 
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można też w pewien sposób mówić o trzech przyczynach, traktując formę 
w przyczynie sprawczej i w tym, na co się działa, jako jedno.

Mówiliśmy powyżej o specyficznym sposobie, w jaki Arystoteles wzbra
niał się przed opisaniem tak przez niego zwanego naturalnego ruchu jakiegoś 
elementu do jego naturalnego miejsca jako spowodowanego (bewirkt) przez 
jego własną substancję. Być może wiąże się to z myślą o prawie synonimicz- 
ności. Bo jakie podobieństwo mogłoby być wykryte pomiędzy tym rodzajem 
substancji a tym rodzajem miejsca? Natomiast nie narusza się prawa synoni- 
miczności, kiedy - skoro ogień wytwarza ogień - pozwala się jakiejś substan
cji z tendencją „ku górze”’2 wytwarzać substancję z taką samą tendencją. 
Tymczasem prawo synonimiczności i tak nie wydaje się całkiem jednolite, 
a to z powodu istotnej różnicy w przypadkach naturalnego i sztucznego 
stawania się. Ponadto nie można powszechnie utrzymywać, że prawo to 
jest aplikowalne w każdym przypadku działania czy łańcucha oddziaływań. 
Nawet gdyby mogło znaleźć zastosowanie do pierwszego członu w relacji 
z ostatnim, to niekoniecznie przecież do każdego bezpośrednio poprze
dzającego w relacji do bezpośrednio następującego. Roślina nie wytwarza 
bezpośrednio rośliny, ale najpierw zarodek, który - jak przyznaję Arysto
teles - nie ma jeszcze tej samej natury. Słyszymy też, że przemiana jakiejś 
substancji zostaje przygotowana przez zmiany miejsca i zmiany jakościowe. 
Jak można to zrozumieć, jeśli się nie przypuszcza, że również jakości biorą 
czynny udział w przemianie substancji? Teraz, ponieważ zdolność do bycia 
substancją jest inna od zdolności do bycia przypadłością, to wynika stąd, 
iż jakości - że tak powiem - instrumentalnie powodują coś, co nie jest 
z nimi synonimiczne. Dosyć uderzające są również przypadki takie jak 
te, z których, jak widzieliśmy, pojęcie działania jest wyprowadzone, jak 
na przykład wtedy, kiedy jesteśmy świadomi, że jesteśmy przez taką czy 
inną myśl zdeterminowani, by poszukiwać lub uciekać. To poszukiwanie 
czy uciekanie samo nie jest myśleniem i nie jest też, w przeciwieństwie do 
wspomnianej rzeczywistości”, synonimiczne z przedmiotem myśli. Ale 
można by chyba powiedzieć, że pośredniczy w synonimiczności pomiędzy 
myślą a tym, co zdziała poruszona przez nią wola. Można by podnieść

[Cudzysłów S.K. Patrz: rozdział Ten rozum jest przyczyną nie tylko całego porządku, 
ale i wszystkich bytów, tam: natura ognia jako przyczyna ruchu w górę.] 
[Por. dom w głowie artysty, dom w głowie budowniczego i dom rzeczywisty.] 



Arystoteles i jego światopogląd 101

jeszcze inny zarzut. Stojąc na stanowisku Arystotelesowskiej teorii, na
potykamy jeszcze jeden wyjątkowo ważny przypadek, gdzie subs ancja 
powoduje jakąś substancjalną przemianę, która ani sztucznie (ponieważ 
nie ma żadnej świadomości), ani naturalnie (ponieważ działająca sub
stancja jest niezniszczalna, zaś ta, na którą się działa, jeśli jest zdolna do 
powstawania, to musi też być zdolna do ginięcia) nie może - poprzez 
synonimiczność - prowadzić do jednorodności. Mam tu na myśli wpływ 
słońca przemieniający substancje. Prawdą jest, że Arystoteles również 
tutaj wierzy w pewne upodobnienie doznającego i oddziałującego, ale do 
właściwej synonimiczności nie może przecież dojść. I tak w Metafizyce A 
mówi on wyraźnie, że słońce jest przyczyną jako przyczyna sprawcza, ale 
nie jest przyczyną synonimiczną. Kiedy więc Arystoteles mimo to znowu 
mówi o prawie synonimiczności jako ściśle powszechnym, to u podstaw 
tego leży myśl, że przypadki, w których z początku brakuje synonimicz
ności, służą - w ramach uniwersalnego porządku - wytworzeniu takiej. 
Pośredniczą, niczym wola artysty pomiędzy jego ideami a ukończonym 
dziełem oraz jak nasienie i zarodek, pomiędzy płodzącym a płodzonym 
organizmem. Tak więc możemy, gdy przy jakimś działaniu z początku 
nie ujawnia się synonimiczność, ciągle śmiało wnioskować, że jest jakaś 
wcześniejsza zasada, w odniesieniu do której prawo to obowiązuje, co jest 
wyraźnie podkreślane w drugiej księdze Fizyki94.

Nie bez znaczenia są uwagi Aleksandra z Afrodyzji o przypadkach, w których 
prawo synonimiczności doznaje wyjątku. Por. Freudenthal, Die uns von Averroes 
erhaltenen Fregmente Alexanders von Aphrodisias zur Met. A, rozdz. 4, koniec.

Istnienie bytu absolutnie koniecznego

Zwróćmy teraz naszą uwagę ku owym badaniom, które doprowa
dziły Arystotelesa do innego transcendentnego założenia, a mianowicie 
do samego z siebie koniecznego, nieskończenie doskonałego, myślącego 
ducha jako pierwszej podstawy wszystkiego, co realne! Zobaczymy, że jest 
ukazany jako przyczyna sprawcza (wtrkendes Prinzip), a że jest to pierw
sza ze wszystkich zasad, to może chodzić jedynie o jakieś działanie per 
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se, a nie o jakieś działanie per accidens, i że prawo synonimiczności musi 
w tym przypadku najwyraźniej obowiązywać. Arystoteles podkreśla to 
również stanowczo, kiedy w czwartym rozdziale dwunastej księgi Metafi
zyki* wysławia prawo synonimiczności i wskazuje na to równie wyraźnie 
w dziesiątym rozdziale95 96 97, jak też w drugiej księdze Fizyki”, gdzie mówi 
o szczęściu98 i przypadku, zdecydowanie zakładając obowiązywanie prawa 
synonimiczności przy pierwszej przyczynie wszystkiego.

95 Met. A, 4, 1070 b [rozdział ten nosi w przekładzie K. Leśniaka tytuł Tożsamość 
przyczyn wszystkich bytów],

96 Met. A, 10, 1075 b.
97 Phys. II, 6, 198 a.
” [Por.: „szczęśliwy traf’’/„szczęśliwy przypadek” w rozdziale Prawo synonimiczności.]
99 [Dos allerste Bewegende.]
100 Instruktywne dla sposobu, w jaki Arystoteles dochodzi do tego przekonania, są 

w szczególności ostatnie rozdziały pierwszej księgi De coelo, gdzie argumentuje 
on przeciwko tym, którzy nauczają, że świat miał jakiś początek. Wskazuje tu 
na nieskończenie wysokie nieprawdopodobieństwo tego, że już się było wyda
rzyło to, co - zdaniem tych filozofów - dzieje się dopiero po tym, jak, moment 
za momentem, upłynął nieskończenie długi czas, a co mogło się równie dobrze 
było nie wydarzyć w żadnym z tych nieskończenie wielu momentów, które są do 
wyróżnienia w tym przedziale czasowym.

Naturalnie w tym ukazanym przez analogię przypadku sposób, w jaki 
ona obowiązuje (a był on inny w empirycznych przypadkach działania po
przez rozum aniżeli przy działaniu natury), znów objawia swoją osobliwość. 
I tak mówi on wtedy, po tym jak omówił sposób obowiązywania synoni
miczności przy działaniu poprzez naturę i poprzez twórczy intelekt: „Do 
tego dochodzi też sposób, w jaki Pierwszy Poruszyciel wszystkiego99 jest”.

Następujące rozważanie ma tu szczególną ważność. Kiedy coś jest, ale 
nie jest samo z siebie konieczne, to musi ono mieć swoją podstawę w czymś 
innym100. Bez tego nie mogłoby dojść do żadnego regularnego przebiegu 
wydarzeń, ponieważ kiedy to, co w sobie i dla siebie może zarówno właś
ciwie być jak i nie być, byłoby albo nie było bez owej dalszej określającej 
przyczyny, to mogłoby samo z siebie zaczynać i samo z siebie przestawać 
i nie doszłoby ani do stałego, całkowicie niezmiennego stanu, ani do cią
głego przebiegu, raczej wskutek zakłócania przez to, co samo z siebie staje 
się i przestaje być (wird und aufhdrt) dochodziłoby raz na czas do nagłej, 



Arystoteles i jego światopogląd 103

skokowej zmiany. Jednak w otaczającym nas świecie fizycznym jest wiele 
rzeczy, które zgodnie ze swoją naturą mogą zarówno być, jak i nie być, 
widzimy przecież jak powstają i przemijają. A więc to wszystko musi mieć 
swą określającą przyczynę w czymś innym. Przyjmijmy, że i ta przyczyna 
jest zdolna zarówno do bycia (Sein), jak i niebycia (Nichtsein), a skieruje 
nas to wstecz do jakiejś wcześniejszej przyczyny, a jej, jeśli ta nie będzie 
konieczna, będzie dotyczyło to samo. Jeśli jednak pozwolilibyśmy biec nawet 
nieskończenie wstecz szeregowi przyczyn, z których każda w sobie i dla 
siebie będzie mogła zarówno być, jak i nie być, to nie byłoby to w żaden 
sposób wystarczające. Jak jeden człon, tak i wielość następujących po sobie 
członów wydaje się być czymś, co może zarówno być, jak i nie być, a tym 
samym również cały nieskończony szereg. W swej totalności wydawałby 
się czymś oczywistym, ale nie koniecznym. Nie byłoby absurdem, gdyby 
nie istniał. Więc jeśli mimo to istnieje, to w czym innym należy szukać 
określającej podstawy. A ponieważ, jeśli pewnym jest, że jest jakaś rzeczy
wista rzecz, która zgodnie ze swoją naturą może być albo nie być, to jest 
też pewne, że ma przyczynę, która jest absolutnie konieczna sama z siebie.

Jest nieporuszony

Jak mamy sobie pomyśleć owo absolutnie Konieczne? Czy jako jakiś 
wiecznie jednostajny ruch? Czy jako substancję, która ma taką samą jak 
on naturę? Niektórzy doradzaliby tę myśl. Zmiana miejsca jest współdana 
przy każdym procesie transformacji (Umwandlungsprozeß); jest z pewnoś
cią pierwotna w świecie cielesnym. W przypadku ciał niebieskich jest ona 
jedyną, jaką da się dostrzec. Gwiazdy stałe (der Fixsternhimmel) wydają się 
naprawdę obracać w sposób jednostajny i - zgodnie z uznanymi astrono
mami epoki Arystotelesa - ruch pozostałych gwiazd powinien dać się pojąć 
na podstawie kombinacji jednostajnie obracających się sfer. Wpływ gwiazd 
mógł jednak wprowadzić w ruch elementy, które w przeciwnym razie spo
czywałyby w swoich naturalnych miejscach, i doprowadzić do wielorakich 
jakościowych, ilościowych i substancjalnych przemian (Umwandlung). 
Dochodzi do tego to, że Arystoteles naprawdę, w analogii do naturalnego 
ruchu, który według niego przysługuje elementom, przypisuje ruch natu
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ralny sferom niebieskim i przyjmuje, iż jest to ruch obrotowy. Wskazana 
wydaje się hipoteza, że sfery niebieskie jako będące same z siebie w sobie 
naturalnym, jednostajnym ruchu, są pierwszą przyczyną całego powsta
wania i ginięcia w świecie podksiężycowym.

Tak czy inaczej, Arystoteles zdecydowanie ją odrzuca z następującego 
powodu. O ile jakiś ruch jest rzeczywisty, to jest niedoskonały. Da się w nim 
zawsze wyróżnić części, w których nie jest, lecz był albo będzie. Tak długo jak 
istnieje, istnieje w jednym ze swoich momentów, raz w tym, raz w tamtym. 
A że w żadnej ze swoich części i w żadnym ze swoich momentów nie jest 
absolutnie konieczny, to w ogóle nie może być absolutnie konieczny. Musiał- 
by, aby być absolutnie konieczny, być absolutnie konieczny we wszystkich 
swoich częściach i momentach, podczas gdy jasne jest, że w żadnym nie jest 
konieczny i - z wyjątkiem jednego jedynego - w żadnym nie jest choćby 
rzeczywisty. Żaden ruch nie może zatem być tym absolutnie koniecznym 
czymś, z czego jako z pierwszej przyczyny wywodzi się całe powstawanie 
i ginięcie; raczej każdy ruch musi sam mieć swoją przyczynę sprawczą.

Zobrazujmy to sobie jeszcze specjalnie na przykładzie pustej kuli, 
której przysługuje naturalny ruch obrotowy (Drehbewegung). Pewien 
punkt A na jej równiku ciągle zmienia swoje położenie. Może zatem być 
tutaj, jak i nie tutaj. Dlaczego więc jest on właśnie tu? Mówi się: ponieważ 
wcześniej był tam. I tak wraca pytanie: dlaczego był tam? I jeżeli będę też 
przy tym w nieskończoność podawać coraz to wcześniejsze pozycje jako 
podstawę, to i tak okażą się one, zarówno każda z osobna, jak i razem wzię
te, tak samo niewyjaśnione. Mielibyśmy coś rzeczywistego, co nie byłoby 
ani bezpośrednio konieczne, ani nie przestawałoby wydawać się czymś 
bezpodstawnym (grundlos) w odniesieniu do czegoś innego. Pierwszej 
wyjaśniającej przyczyny tego należy zatem szukać w czymś innym aniżeli 
w samej poruszającej się kuli. To samo oczywiście powszechnie dotyczy 
każdego ciała w ruchu. Tak oto widzimy, że pierwsza przyczyna przemiany, 
jaką podziwiamy w świecie cielesnym, nie może tkwić w czymś takim i że 
powinniśmy jej raczej szukać w czymś w pełni nieporuszonym.

Arystoteles robi tu jeszcze taką uwagę, iż doświadczenie pokazuje nam, 
że są rzeczy, które raz spoczywają, a raz się poruszają oraz - poza nimi - 
inne rzeczy, a ma tu na myśli gwiazdy, które są ciągle w ruchu. Dlaczego nie 
miałyby też z tego powodu zostać przyjęte jako trzecia klasa rzeczy, które 
są ciągle zgodnie ze swoją naturą nieporuszone? Naturalnie nikt raczej nie 
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jest skłonny przyjmować jakiegoś z natury koniecznego wiecznie nieporu- 
szonego ciała101. Bo nawet jeśli spoczynek należałby do jego natury, jak do 
natury innych ciał należy ruch, to mogłoby ono przecież być wprawione 
w ruch przez coś innego niczym bryła ziemi, która może być poruszona 
w górę, a ogień w dół, a jedna sfera niebieska może podlegać wpływowi 
drugiej. I tak też się dowiadujemy, że Arystoteles uważa swą z natury 
konieczną nieporuszoną substancję za duchową. Argument, jaki przed
stawia na poparcie tego, mógłby stać się bardziej zrozumiały w połączeniu 
ze zrobionym tu przez nas spostrzeżeniem. Wieczna niezmienność wraz 
z wpływem, który okazuje się być nieskończenie (endlos) silny, wskazują 
jakąś nieskończenie (unendlich) przewyższającą siłę. Ale taka [siła] nie 
może przysługiwać żadnemu ograniczonemu ciału w stosunku do jakiegoś 
innego, ale też żadnemu nieograniczonemu, bo prawdziwa rozciągłość bez 
końca, podobnie jak jakaś prawdziwie nieskończona liczba, jest czymś, co 
jest samo w sobie niemożliwe.

101 [Wyróżnienie S.K.]
102 Met. A, początek, zazwyczaj źle interpretowany. Zaniedbano porównania go 

z trzecią księgą o duszy i - w szczególności - z Etyką nikomachejską II i VI, 5, 
skąd wynika, że, zdaniem Arystotelesa, zachodzi zarówno jeden jak i drugi przy
padek, ten, w którym to, co uznawane za dobre jest miarą pożądania i ten, gdzie

Istnieje jednolity, celowy rozum, 
który jest pierwszą przyczyną całego porządku świata

Jeżeli przyjrzymy się teraz doświadczeniu i zapytamy, gdzie ukazuje się 
coś, co w sposób nieporuszony porusza, to napotkamy taką jedną jedyną 
rzecz w przypadku, gdy jakiś przedmiot myśli jest uznany za dobry i pożądany 
ze względu na samego siebie. Przy czym ów przedmiot myśli i pożądania 
jest jeden i ten sam. I mamy tu dwoisty przypadek, w którym albo czegoś 
pożądamy, ponieważ wydaje nam się lepsze, albo wydaje nam się lepsze, 
ponieważ tego pożądamy. Ale i w tym przypadku musi to być przede wszyst
kim pomyślane. I tak myślenie jest zawsze pierwszą zasadą102. Staje się ono 
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przyczyną doboru środków, które potem, jeden po drugim, będą realizowane 
w działaniu. Tym samym zostajemy doprowadzeni do przypuszczenia, że 
owo nieporuszone, które jest wymagane jako pierwsza przyczyna ruchu, 
istnieje w sposób analogiczny do myślenia, jako coś myślącego, co uważa 
coś za dobre i pożąda tego ze względu na to coś103.

pożądanie jest miarą dla tego, co uznawane za dobre. Ηδονή (hedone) wchodzi 
przecież w zakres δρεξις (oreksis) w najszerszym sensie tego słowa.

105 Por. tu metafizyczny fragment Teofrasta.

To, co według Arystotelesa powinniśmy przypuszczać, znajduje według 
niego najlepsze potwierdzenie, gdy z bliska przebadamy to, co pokazuje 
nam doświadczenie. Wydaje mu się trudną do pojęcia ślepotą, że spośród 
filozofów przed Anaksagorasem żaden nie rozpoznał tego, że piękno 
i porządek wszechświata, nie tak inne od piękna i porządku dzieła sztuki, 
które tworzy ludzki rozum, wskazują na jakiś rozum porządkujący. I owo 
podobieństwo do tego, co znajdujemy w dziełach sztuki wytworzonych 
przez człowieka rzuca się w oczy szczególnie na gruncie przyrody ożywionej. 
Tak więc budowa organizmu, krok po kroku aż do osiągnięcia spełnienia 
(Vollendung), które potem wydaje się rozwiązaniem zadania, do którego 
się dążyło, jak gotowy dom, dla którego powstania przeprowadzono cały 
szereg prac, które mają wartość i znaczenie jedynie w odniesieniu od efektu 
końcowego. Roślina z pewnością nie przyporządkowuje niczego żadnemu 
celowi w sposób rozumny, ponieważ brakuje jej wszelkiej świadomości. 
Naturalnie to, co jest osiągnięte na szczytach jej rozwoju, nie jest dobre 
samo w sobie. To jednak dotyczy także budowy domu, ale gdy tylko mamy 
pewne oznaki podporządkowania choćby podrzędnemu celowi, to z taką 
samą pewnością wskazują one na dążenie do ostatecznego celu, do czegoś, 
co jest kochane ze względu na siebie samo, jest dobre lub przynajmniej się 
takim wydaje. Pożądanie, które nie pożądałoby czegoś tylko ze względu na 
to coś, lecz ze względu na coś innego, zmierzałoby całkowicie wniwecz jako 
bezpodstawne. Wydawałoby się zupełnie nieumotywowane. To na odparcie 
zarzutu, jakoby owe tak wyraźnie teleologiczne zjawiska (Erscheinungen) 
w dziedzinie natury nie były użyteczne w naszym przypadku, gdzie idzie 
o wykazanie czegoś kochanego ze względu na siebie samo jako pierwszej 
podstawy (Grund) ruchu. Również instynkt zwierząt da się wyjaśnić jedy
nie w odniesieniu do rozumowej kalkulacji potrzeb, której zwierzę samo 
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zupełnie nie jest w stanie wykonać. Dlatego Arystoteles w drugiej księdze 
Fizyki, gdzie omawia kwestię celowego uporządkowania natury, zagłębia 
się w rozważania, które rozjaśniają podobieństwo porządku natury do 
jakiegoś rozumnego celowego porządku. A w dziesiątym rozdziale dwu
nastej księgi Metafizyki mówi, że nie tylko w jednostkowym organizmie 
jeden człon wydaje się dopasowany do innego, ale też że różne rodzaje 
organizmów stoją wobec siebie w teleologicznym stosunku, że przecież 
wszystko w świecie jest powiązane ze wszystkim celowymi relacjami. I tak 
oto hipoteza, że nieporuszony poruszyciel, którego cały ruch w świecie 
wymaga jako pierwszej przyczyny, jest jakimś rozumem, zostaje w sposób 
wieloraki i jaskrawy potwierdzona.

Ostatnio wzmiankowany fakt, a mianowicie, że wręcz wszystko stoi 
do wszystkiego w teleologicznej relacji, pozwala nam zarazem także roz
poznać, że myśląca zasada, z której jako ostatecznej podstawy wywodzi 
się porządek świata, jest jednolita. Chyba że można by wierzyć, pomimo 
jednolitości porządku, w jakąś wielość pierwszych poruszających zasad? 
Na pewno nie, bo wtedy nie mogłyby być ani różne jedna od drugiej, ani 
całkowicie nieodróżnialne. Nie różniące się od siebie, bo to prowadziłoby 
do zakłóceń; nie nieodróżnialne, bo nie może w ogóle być wielości całko
wicie nieodróżnialnych rzeczy.

Również jeśli rozważymy prawo synonimiczności, które, jak powie
dziano, dotyczy każdego stawania się (Werden), okaże się, że przyjmujemy 
za wykazane istnienie jakiegoś rozumu jako pierwszej podstawy. Zgod
nie z tym prawem, w indywiduum możliwość (Möglichkeit) poprzedza 
rzeczywistość (Wirklichkeit); coś, co jest najpierw jedynie zdolne stać się 
koniem, ale nie jest nim rzeczywiście, staje się prawdziwym koniem; ale 
jego stawanie się wymaga uprzedniego istnienia (Vorbestand) jakiegoś 
innego prawdziwego konia, który to, co tylko w możliwości jest koniem, 
przekształci w rzeczywistego (wirklich) konia. A ponieważ samo to wcześniej 
było koniem w możliwości a nie w rzeczywistości, to nie dochodzimy, o ile 
pozostajemy w obrębie łańcucha naturalnego płodzenia, do zrozumienia 
właściwej podstawy faktu, że konie istnieją. To może nastąpić jedynie 
w odniesieniu do przypadku synonimiczności, w którym to rzeczywistość 
konia wydaje się definitywnie wcześniejsza od jego możliwości. I tak też 
jest, kiedy pomyślimy o tym jako o części myśli o porządku świata zawartej 
w pierwszym poruszającym wszystko rozumie. Wynikałoby z tego, że - 
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nawet jeśli w łańcuchu naturalnego płodzenia - w indywiduum możliwość 
poprzedza rzeczywistość, to ogólnie rzecz biorąc i mówiąc absolutnie, 
rzeczywistość poprzedza możliwość.

Konieczność tego przypuszczenia staje się bardziej uchwytna, gdy my- 
ślimy o przypadkach tak zwanego spontanicznego płodzenia. Arystoteles 
był zdania, że takie płodzenie jest nam jeszcze dziś dane w doświadczeniu 
przy niższych roślinach i gatunkach zwierząt i uznawał też opinię innych, 
którzy uważali, że nawet najwyższe rodzaje organizmów wzrastały w ten 
sposób w przeszłości. Nawet jeśli zostawimy to na boku, to czy najniższe 
organizmy nie mają w swej budowie czegoś, co udaremnia wszelkie po
równanie do dzieł sztuki (Kunstwerke)? Na pewno nie można tłumaczyć 
rzeczy tego typu w terminach zwykłego przypadku, sprowadzać do ślepego 
spotkania wzajemnie hamujących się sił. Prawo synonimiczności musi 
w pełni obowiązywać. W pełni zachowane wydaje się jednak jedynie wtedy, 
gdy w naszych myślach odejdziemy od najbliższych przyczyn sprawczych, 
które pełnią - by tak rzec - jedynie funkcję pomocniczą, ku planowi w ro
zumie104 wiecznego budowniczego, na którego zlecenie pracują.

104 [Dosł.: In dem Geiste des ewigen Baumeisters, czyli „w duchu”/„w duszy”.]
105 De coelo, 1,2,2668 b.

Ten rozum jest pierwszą przyczyną 
nie tylko całego porządku, ale i wszystkich bytów

Łatwo sobie jednak uświadamiamy, że Arystoteles pomyślał tę pierwszą, 
nieporuszoną zasadę ruchu również jako pierwszą bezprzyczynową przy
czynę substancji poruszanych ciał i że rnusiał ją tak pomyśleć. Tak długo, 
jak dotyczy to zniszczalnych ciał, jest to już dlatego poza wątpliwością, 
ponieważ ten sam argument, który dotyczy zmiany miejsca, daje się również 
zastosować wprost do substancjalnej przemiany. Dla tych niezniszczalnych 
(a za takie uważał ciała niebieskie) jest to przecież równie jasne. Ich ruch 
powinien dla nich być, zgodnie z jednoznacznym ustaleniem Arystotelesa, 
tak samo naturalny, jak dla niższych elementów ruch do ich naturalnego 
miejsca105. Tym samym jest powiedziane, że nie ma on [ruch - przyp. tłum.] 



Arystoteles i jego światopogląd 109

żadnej innej przyczyny sprawczej (wirkende Ursache) aniżeli przyczyna 
substancji. Tylko to, co daje ciału naturę ognia, powinno być - według 
Arystotelesa - przyczyną sprawczą jego naturalnego ruchu w górę; i tak 
też tylko to, co nadaje naturę ciału niebieskiemu, może on postrzegać jako 
przyczynę jego naturalnego ruchu. Dlatego zupełnie nie możemy - wraz 
ze Schweglerem106 i innymi nowoczesnymi interpretatorami - dziwić się, 
gdy Arystoteles najbardziej jednoznacznymi słowy wypowiada to, że gdyby 
nie było jakiejś substancji duchowej, nie byłoby żadnych ciał niebieskich107, 
jak też potem mówi w innym miejscu108 - zaliczając tu też te zniszczalne 
substancje - że, gdyby nie było owej nieporuszonej zasady, to nie byłoby 
niczego. Jest też zatem całkowicie niedopuszczalne, kiedy słowa, które 
Arystoteles odnosi do swojego Pierwszego Poruszyciela: „Pierwsza zasada 
albo byt pierwotny”109, chce się interpretować inaczej niż w ich oczywistym 
sensie, w ten sposób, że się powie, że Filozof ma tu na myśli jedynie zasadę 
ruchu oraz porządku rzeczy i mówi o pierwszej rzeczy tylko z powodu 
pewnego pierwszeństwa, jakie ma ona wobec innych rzeczy.

106 [Albert Schwegler (1819-1857) - niemiecki filozof, historyk i teolog.]
107 Met. E, 1, 1026 a.

Met. A, 6.
IM Met. A, 8, 1073 a [dosłownie: Das Prinzip und das erste der Dinge, co znaczy 

„zasada i pierwsza spośród rzeczy”].
110 Por. wyżej, s. 85.

Słuszne jest jednak to, że Arystoteles myśli o substancji sfer niebieskich 
jako o istniejącej bez początku. Trudno mi wszakże pojąć, jak można uważać 
to za nie do pogodzenia z tym, że ta substancja jest ich przyczyną. W prze
ciwnym razie z tego samego powodu ich ruch musiałby być do pomyślenia 
jako nieposiadający przyczyny; przecież również on powinien być zgodnie 
z Arystotelesem pozbawiony początku. Gdyby zatem nie uruchamiać tego 
właśnie przeprowadzonego, prostego rozważania, zgodnie z którym ciała 
niebieskie mogły były wziąć swój naturalny ruch tylko od tego, co nadaje 
im ich naturę, nie miałoby się najmniejszego powodu, by - z uwagi na 
wieczny byt sfer niebieskich - uważać za wykluczone, że mają swą substancję 
za przyczynę. Przypominamy sobie to, co powiedziano wcześniej. Trzeba 
uważać, aby nie nakładać na Arystotelesa tego pojęcia przyczyny sprawczej, 
jakie w nowożytności Hume wiązał z tą nazwą110. Według Arystotelesa po
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jęcie przyczyny sprawczej nie zawiera pojęcia jakiejś czasowej antecedencji 
i dlatego nie ma według niego sprzeczności w tym, że działanie trwa tak 
długo, jak to, co owo działanie wytwarza. Tam, gdzie nie brakuje żadnego 
z wymaganych (poza warunkiem przyczyny sprawczej) warunków, musi 
według niego być tak, że skoro tylko wkroczy ta przyczyna sprawcza, jed
nocześnie wkracza działanie. Jednak tam, gdzie nie jest wymagany żaden 
dodatkowy warunek (Mitbedingung), konieczne jest, skoro tylko pojawia się 
przyczyna sprawcza, aby obecne było już wszystko to, co jest konieczne do 
działania; zatem może ono [działanie - przyp. tłum.] w takich przypadkach, 
przy wiecznej i niezmiennej przyczynie sprawczej, powstawać nie inaczej 
jak bez początku. Jest tak samo z wieczności jak ona.

Można z tego wyczytać, jak płytko wniknęli w jego myśl ci, którzy 
uważają rozum - opisywany przez Arystotelesa jako pierwsza zasada - 
jedynie za przyczynę ruchu i porządku, ale nie chcą go uznać za przyczy
nę bytu (des Seins) substancji. Jeżeli sfery niebieskie istnieją niezależnie 
od rozumu, ale jego wpływ nadaje im porządek, jak również - i przede 
wszystkim - przyporządkowane miejsce, to muszą one, tęskniąc za przy
porządkowanym miejscem w sobie i dla siebie, być przeniesione ze stanu 
nieuporządkowania do stanu porządku. Sfery niebieskie, które są regularnie 
poukładane jedna w drugą, byłyby przez niego z jakiegokolwiek innego, 
gorszego111 położenia przeniesione do tego położenia. Ale jak mogłoby 
to nastąpić? Każda sfera jest zamknięta. Jak mniejsza sfera, kiedy jest na 
zewnątrz, mogłaby dostać się do wewnątrz? Nigdy więc nie mogłoby dojść 
do tego porządku, gdyby jedna substancja nie miała przyczyny w innej sub
stancji. Wystarczy przecież jeszcze prostsze rozważanie. Jasne jest w końcu, 
że to przejście od położenia nieuporządkowanego do uporządkowanego 
musiało albo mieć miejsce w jakimś szczególnym określonym momencie, 
albo znajdować się nieustannie gdzieś w wieczności. Ale w pierwszym 
przypadku porządek nie byłby z wieczności, co jest w sprzeczności z jed
noznaczną nauką Arystotelesa. To drugie oznaczałoby, jak Stagirytą sam 
raz podkreśla112, przyjmowanie oczywistego absurdu; przecież sfery mu- 
siałyby wtedy być co i rusz jednocześnie obecne w nieuporządkowanym 
i uporządkowanym położeniu.

111 [Dosi.: wenigerguten - „mniej dobrego”.]
112 Por. z tym De coelo 1,10 280 a.
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W owym jednolitym rozumie, co do którego Arystoteles wierzy, iż 
udowodnił, że jest on pierwszą zasadą ruchu i porządku w świecie, mu
simy rozpoznać niewątpliwie również pierwszą przyczynę sprawczą dla 
substancji wszystkich przynależnych jej ciał i wszystkich jej przynależnych 
rzeczy, czy mają początek w czasie, czy też nie113. W ostatnim przypadku 
jednak Arystoteles odmówi im powstawania (bo w to pojęcie wliczone 
jest zaczynanie), w żadnym jednak wypadku nie zaprzeczy temu, że mają 
jakąś przyczynę. W pewnych przypadkach mówimy zgodnie z Arystote
lesem o bycie wskutek przyczynowania (ein Sein infolge Verursachung), 
szczególnie wtedy, gdy nie idzie o rzeczywistość bytu, ale o przynależną mu 
formę albo o związaną z nim zdolność do bycia rzeczywistym (Fähigkeit 
zu Wirklichem).

113 W bardziej wyczerpujący sposób przedstawiłem ostatnio Arystotelesowskie Bóstwo 
jako pierwszą twórczą przyczynę wszystkich rzeczy w moim piśmie Arystotelesowska 
teoria pochodzenia ludzkiego ducha (Lipsk, Veit & Co., 1911).

Rozpoznajemy więc w rozumie, który jest pierwszą przyczyną wszel
kiego dziania się i całego porządku w świecie, istotę będącą pierwszą 
przyczyną wszystkiego, co poza nią jest rzeczywiste, a także, że również 
zupełnie nic poza nią nie jest do pomyślenia, co nie byłoby przez nią jako 
pierwszą przyczynę wydane na świat (hervorgebracht zu sein). Każda inna 
pozytywna prawda jest nieodłączna - jako skutek - od jej egzystencji jako 
pierwszej, bezpośrednio koniecznej, pozytywnej prawdy i dlatego mogłaby 
być przez nas poznana a priori, gdyby jej istota była dla nas zrozumiała, 
a nasz rozum byłby zdolny do najdalej idącego wyciągania konsekwencji 
zawartych w zasadzie. Ale najwyraźniej nawet pierwszy z tych warunków nie 
jest faktycznie spełniony, a myśl o apriorycznym poznaniu wszystkich bytów 
z ich pierwszej zasady jest dla nas z tego powodu całkowicie wykluczona.
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Kontemplując samego siebie, jest wszechwiedzący
i doskonale (vollkommen) święty (selig),

i jego istota jest jego mądrością a jego mądrość
- jego szczęśliwością (Seligkeifj

Ale co dla nas jest niemożliwe, jest - zdaniem Arystotelesa - w naj
doskonalszy sposób możliwe w odniesieniu do samego rozumu przyczy- 
nującego świat114; jego myślenia nie da się inaczej rozumieć. Bo - z jednej 
strony - rozum musi, według niego, posiadać jakiś przedmiot, który istnieje 
w rzeczywistości. Tylko to, co rzeczywiste, jest rozpoznawalne samo przez 
się, podczas gdy to, co nierzeczywiste, może być poznawane jedynie przez coś 
innego. A ponieważ teraz ten rozum przyczynujący świat wydaje się wobec 
wszystkiego innego, co rzeczywiste, zgodnie z naturą wcześniejszy, to też nic 
innego - poza nim samym - nie może być jego przedmiotem. Tylko on może 
być bezpośrednio poznany przez samego siebie. Jednak równie jasne jest 
to, że musi on w najdoskonalszy sposób poznawać nie tylko samego siebie, 
ale i wszechświat. W przeciwnym razie nie można by, jak jest wymagane, 
wywodzić całego porządku świata z jego myślenia jako pierwszej, determi
nującej zasady. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak przyjąć, że, poznając 
bezpośrednio samego siebie, poznaje wszystko inne z siebie jako pierwszej 
podstawy. Dlatego Arystoteles opisuje go jako „mądry” w najpełniejszym 
sensie tego słowa; ponieważ mądrość polega na poznaniu pierwszej za
sady i - z niej, jako ich pierwszej podstawy - uwarunkowanych przez nią 
prawd drugorzędnych. I stąd jest ona [mądrość - przyp. tłum], jak mówi 
Arystoteles w Etyce, νοΰς και επιστήμη115.

114 [Niem. in bezug auf den weltursdchlichen Verstand. W przekładzie na język an
gielski, co ciekawe, mamy world-creating intellect, a więc „rozum tworzący (!) 
świat". Słówko „przyczynujący" jest słabsze, ale myślę, że intencja Brentano była 
taka, jak ją oddano po angielsku, ponieważ wierzył on, że świat został w pewien 
sposób stworzony przez Boga. Kwestia ta będzie rozwinięta w rozdziale Elementy 
zniszczalne oraz to, co prowadzi do rzeczywistego rozwoju ich mocy i dyspozycji 
(Anlagen).]

115 [Nous kai episteme, „rozum i wiedza”.]
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Ponieważ w przypadku rozumu przyczynującego świat idzie o pozna
nie pewnej zasady, która jest jedyną, pierwszą zasadą wszystkich rzeczy, 
to jego mądrość oznacza wszechwiedzę w najwyższym i najpełniejszym 
sensie tego słowa.

Kiedy słyszymy, że poznanie pierwszego rozumu jest mądrością i że ta 
mądrość z poznaniem bezpośredniej prawdy łączy też poznanie pośredniej 
prawdy, to dlatego tylko nie wolno nam wierzyć, że w tym przypadku choćby 
to drugie jest poznaniem nabytym. Jest ono całkowicie koniecznie i bez po
czątku w czasie, dane wraz z poznaniem prawdy bezpośredniej. O rozumie 
przyczynującym świat nie wolno jednak myśleć jako o zdolności do myślenia, 
która przyjmuje do siebie myśli. Jest on raczej jakąś czystą rzeczywistością 
myślenia. I ta okoliczność pokazuje jeszcze wyraźniej przemożny dystans 
pomiędzy naszym myśleniem, nawet na jego wyżynach, a myśleniem pierw
szej zasady.

Momenty, w których wznosimy się ku naszemu najwyższemu po
znaniu, to chwile błogosławione (selige Augenblicke). A mieć w udziale 
takie błogosławione szczęście, nie tylko na krótki czas, ale na zawsze, 
wydaje się czymś godnym podziwu; jednak jeszcze bardziej jest takim 
cieszenie się nieporównanie doskonalszym poznaniem w wieczności. 
Poznanie jednak jest życiem, tak więc musimy przypisać pierwszej 
zasadzie wiecznie błogosławione życie, zatem można by rzec, że polega 
ona na tym na wskroś koniecznym wiecznie błogosławionym życiu.

O przyjemności, jaka towarzyszy naszemu poznaniu, gdy jest ono do
skonałe, naucza Arystoteles w Etyce"6, iż nie jest ona sama myśleniem; ze 
wszech miar bardziej jest, jako wciąż związana wewnętrznie z myśleniem, 
jakąś psychiczną czynnością innego rodzaju. Jest ona oczywiście analogiczna 
do wyobrażeń o przyjemności na poziomie zmysłowym, które Arystoteles 
zalicza WTaz z innymi afektami do jednej klasy, którą nazywa „pożądaniem” 
(ópe^ię* 117) i mamy tu jasny (do tego nie jednorazowy) dowód na to, czemu 
niektórzy interpretatorzy po dziś dzień zaprzeczają, a mianowicie, że Ary
stoteles również na poziomie intelektualnego życia duszy obok myślenia 
(Denktatigkeit) przyjął jakąś czynność emocjonalną (Gemiitstdtigkeit). 
Jednak mówiąc o jakimś pierwszym przyczynującym rozumie w analogii do 

1,6 Eth. nic. X, 5,1175 b.
117 [Orefcsis.J



114 Franz Brentano

naszego rozumu i przypisując mu zarówno myślenie, jak i z tym myśleniem 
związaną błogość (Seligkeit), utożsamia je; tak jak utożsamia w jego przy
padku również substancję i myślenie, które u nas nie są tym samym. Byłaby 
to sprzeczność, gdyby pojęcia myślenia i usposobienia (Gemütstätigkeit) 
były utrzymywane w dokładnie tym samym sensie. Zamiast tego zastępuje 
go sensem jedynie analogicznym, który w przewyższający sposób obejmuje 
ich doskonałość. O samym pojęciu substancji należy powiedzieć, że na 
pierwszą zasadę można je przenosić jedynie w sensie analogicznym a nie 
dosłownym; w przeciwnym razie należałoby, podchodząc do niej, myśleć 
również o różnicy gatunkowej, podczas gdy Arystoteles wyraźnie zaprzecza 
temu, żeby pojęcie owej istoty przyczynującej świat miało być złożone z ro
dzaju i różnicy gatunkowej. Sądzi, że jest to dla nas w pełni nieintuicyjne 
i można [ją] charakteryzować jedynie poprzez negatywne i analogiczne 
określenia. W zachowanym do naszych czasów fragmencie metafizycznym 
Teofrast poświęca dużo czasu i uwagi temu sposobowi określania. Dlatego 
też nie możemy się dalej gorszyć tym, że Arystoteles - chociaż przypisuje 
pierwszej zasadzie substancję, myślenie i przyjemność (w takim stopniu, 
w jakim ona myśli), bezpośrednie poznanie i wiedzę - jednocześnie mówi 
o niej jako o czymś prostym, jakiejś w pełni jednolitej czynności. Zachodzi 
naprzemienne przenikanie wszystkich jej przynależnych atrybutów. Jej 
poznawanie świata przynależy z konieczności do jej poznawania samej 
siebie, wręcz do samej jej istoty i jest rozpoznane poprzez jej [istoty - przyp. 
tłum.] poznanie. I nawet jeśli nie jest w posiadaniu świata jako przedmiotu, 
to jej aprioryczne poznanie świata jest jej11“ dane jako przedmiot, co też 
musi być powiedziane o jej istocie.

Być może do zrozumienia bezsprzeczności takiego naprzemiennego 
przenikania nie będzie całkiem nieprzydatne, jeśli wskażę na to, co dane 
jest nam samym w pewnych przypadkach wewnętrznego doznawania. 
Postrzegamy, że coś nas boli, a nie bolałoby nas, gdybyśmy tego bólu nie 
doznawali; jednak - odwrotnie - naturalnie nie doznawalibyśmy go, gdyby 
go nie było. Ta zależność nie jest tu jednak taka, jak kiedy dowiadujemy

[Tu pada zaimek osobowy ihn, który jest biernikiem od er („on"). Zastanawiające 
jest to, że w zdaniu tym nie ma żadnego rzeczownika rodzaju męskiego. Czy jest 
to zwykła literówka, czy może Brentano pod słowo „istota" (das Wesen) podstawił 
odruchowo „Bóg'7„rozum” (der Gott/der Verstand)?] 
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się, że ktoś umarł, i opłakujemy jego śmierć, gdzie do rozpoznania tego 
wydarzenia, do którego konkretne cierpienie jest czymś dodanym, mogłoby 
równie dobrze bez sprzeczności dojść, gdyby go [cierpienia - przyp. tłum,] 
nie było. Podobnie Arystoteles chciałby widzieć przyjemność towarzyszącą 
wiedzy, czyli - w naszym przypadku - jako drugą, dodatkową czynność 
innego rodzaju. Ale z tego powodu nie powinniśmy przypuszczać, że nie 
miał pojęcia o radości samej i naszej radosnej świadomości tejże jako prze
nikających się nawzajem, a przez to będących jedną i tą samą czynnością.

Jest miłością wszelkiego dobra i wszechmocną wolą, 
która chce tego, co najlepsze

To rozważanie przygotowuje nas do zrozumienia także i dalszych 
momentów Arystotelesowskiej nauki o Bogu (Gotteslehre). W taki sposób, 
w jaki Filozof widzi również wszystkie pośrednie prawdy powiązane w bo
skim rozumie z poznaniem tej pierwszej, bezpośrednio koniecznej prawdy; 
tak samo widzi, że z miłością, którą pierwsza zasada darzy samą siebie, 
powiązana jest miłość do całego pozostałego dobra. A ta musi tak samo 
poruszać każde pojedyncze dobro w świecie, jak poznanie dotyczy każdego 
pojedynczego bytu i musi się tak samo odnosić do miłości pierwszej zasady 
do siebie, jak coś pośredniego wobec bezpośredniego, niczym poznanie 
wszystkich drugorzędnych prawd do wglądu tej pierwszej i bezpośredniej 
prawdy. Nie wolno rozumieć tego tak, jak gdyby coś spośród tego, czego 
pierwsza zasada chce i co wybiera, było chciane i wybierane ze względu 
na jakąś zaletę, która sama w nim wzrosła, ani że w ten sposób staje się to 
dopiero rzeczywiste. Jedno i drugie byłoby absurdem. Ale przecież to, co 
Bóg - poza sobą - kocha, jest przez niego kochane jedynie proporcjonal
nie do podobieństwa tego czegoś do niego. To, co bardziej doń podobne, 
jest bardziej kochane, to, co najbardziej podobne - najbardziej kochane 
i dlatego stawiane przed wszystkim innym119.

1,9 Por. Eth. nic. X, 9.
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Wydaje się to nie tylko zgodne z jego postępowaniem w sferze myślenia, 
ale było też koniecznie wymagane, aby jego rozum przyczynujący świat 
mógł się jakkolwiek wykazać jako efektywny. Przypominamy sobie, że gdy 
Arystoteles kontrastował przypadek działania przez naturę z przypadkiem 
działania poprzez rozum, to cechą charakterystyczną dla tego drugiego 
było to, że to samo myślenie może stać się zasadą dla przeciwstawnych 
oddziaływań. Na podstawie jednego i tego samego pojęcia zdrowia le
karz może zarówno podarować, jak i odebrać zdrowie, podczas gdy przy 
naturalnym wytwarzaniu (Erzeugung) koń wytwarzający innego zawsze 
tylko obdarowuje go naturą konia, a nie ją odbiera. Od woli myślącego 
zależy to, który przypadek zajdzie przy działaniu przez rozum. Tak więc 
bez woli w takim czy innym sensie nigdy nie mogłoby dojść do działania 
jakiegoś rozumu jako rozumu. Kategorycznie zatem należało przypisać 
owej pierwszej myślącej zasadzie wolę i wybór w analogii do naszej woli 
i powiedzieć, że musi ona kochać nie tylko samą siebie i oddziaływać sama 
na siebie w wielkiej radości, ale musi też z miłością do samej siebie łączyć 
słuszną ocenę wszystkiego innego, do czego odnosi się jej myślenie; przy 
czym jedno będzie preferowane nad drugie, a to, co okaże się być najlep
szym, będzie chciane.

Tak jak w naszym przypadku istnieje słuszne i niesłuszne myślenie, 
tak też istnieją słuszna i niesłuszna miłość, i wola. Przy owym pierwszym 
rozumie mamy jednak zarówno myślenie bez błędu, jak i miłość i wolę 
bez skazy. Przecież słuszność na polu działalności emocjonalnej jest ściśle 
związana z tą na polu myślenia120. Wszechwiedzącej istocie, która się nie 
myli, dobrym nie może się wydawać nic innego, aniżeli to, co naprawdę jest 
dobre. Uznanie czegoś za dobre i pożądanie tego odpowiadają sobie, tak 
że pierwsze dla drugiego lub drugie dla pierwszego może być miarodajne. 
Z konieczności zatem miłość pierwszego rozumu do wszystkiego innego, 
co on kocha, jest skierowana na prawdziwe dobro. Zawsze preferuje on 
to, co lepsze, od tego mniej dobrego, a jego wola jest zawsze zdecydowana 
na związek z tym, co najlepsze. Znajdujemy to w jasnym sformułowaniu 
u Teofrasta, kiedy opisuje on pierwszy rozum jako to, co „pierwsze, naj
bardziej boskie (Göttlichste), pragnące wszystkich najlepszych rzeczy” (ró 

120 Eth. nic. VII, 5.
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πρώτον θειότατον πάντα τά άριστα βουλόμενον121). A przy zwalczaniu teorii 
współczesnych platoników odrzuca on pewną opinię, ponieważ wynika 
z niej coś, czego z pewnością rozum przyczynujący świat „by nie preferował” 
(προείλοιτο122). A więc jest to jedyna podstawa, z której - jak zobaczymy - 
wynika niezachwiane dla Arystotelesa przekonanie, że porządek świata jest 
nieskazitelnie doskonały i żaden inny nie dorówna mu pod względem per
fekcji. Wyjaśnia się także, dlaczego Arystoteles w Topikach, gdzie powiada, 
że nie sama moc czynienia złego, tylko rzeczywiste złe postępowanie jest 
czymś złym, nie ugruntowuje tego jedynie w cnotliwym ludzkim władcy, 
ale także w Bóstwie. Moc czynienia zła, powiada, ma zarówno Bóg, jak 
i cnotliwy człowiek, ale nie są oni źli. Aby być złymi, musieliby mieć nie 
tylko moc, ale i wolę do złego. Ponieważ kiedy nazywa się kogoś złym, to 
odnosi się to do jego preferencji (Vorziehen). Odpowiada to w pełni temu, 
co mówi on o owym działaniu rozumu. Ta sama myśl może być zasadą dla 
rzeczy przeciwstawnych i jedynie od woli zależy, czy wydarzy się jedno, 
czy drugie. Dzisiejsi interpretatorzy Arystotelesa nie cofają się przed przyj
mowaniem i tu, i w wielu innych miejscach, iż Stagirytą mówi coś, w co 
sam nie wierzy, ponieważ jego teoria dotycząca absolutnej konieczności 
pierwszych zasad stoi z tym w sprzeczności. A przecież Leibniz twierdzi 
dokładnie tak samo jak Arystoteles, że Bóstwo jest absolutnie konieczne, 
i przecież też naucza tak samo, jak robi to tutaj Arystoteles, że Bóg nie 
czyni niczego złego nie dlatego, że nie mieści się to w obrębie jego mocy 
i wolności, ale jedynie z powodu swej doskonałej dobroci. Okoliczność, że 
ci dwaj filozofowie ze swojej nauki o Bogu wywodzą naukę o najlepszym 
z możliwych światów, zwiększyła - jak można by sądzić - ich zgodność 
również w innych punktach i powinna była uchronić nas przed tym, abyśmy 
w przypadku jednego twierdzili, iż nie wierzy w to, co mówi, a w przypadku 
drugiego, który mówi to samo, nikt nie kwestionowałby jego dobrej wia
ry. Jeżeli ta byłaby niemożliwa u jednego, to także u drugiego i to z tego 
samego powodu. Jednak ta jawi się jako możliwa, skoro tylko wyjaśni się 
prawdziwe znaczenie ich wypowiedzi.

121 [To proton theiotaton panta ta arista boulomenon.]
122 [Proeiloito.]
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Jest nieskończenie dobry 
i - jako taki - jest zasadą

Pierwsza zasada wydaje się nieskończoną doskonałością dopiero 
jako absolutnie konieczna, zawierająca całą prawdę w swym poznaniu 
i całe dobro w swej miłości, wszystko, co realne i poza nią do pomyślenia 
w swej mocy oraz szczęśliwa (beseligt) dzięki świadomości samej siebie. 
I gdybyśmy powiedzieli, że ocenia wszystko według miary własnej dobroci, 
to nie oznaczałoby to niczego innego jak to, że ocenia wszystko według 
miary podobieństwa do samej siebie, uosobienia (Inbegriff) wszelkiej 
doskonałości. I tak jej miłość do samej siebie wydaje się miarodajna dla 
miłości do wszystkiego innego, co ona kocha, jak poznanie samej siebie 
wydaje się podstawą poznania wszystkich prawd pośrednich. Z powodu 
tego stosunku całej jej woli do miłości samej siebie jako [miłości do] 
nieskończonego dobra okazuje się, że dzięki swej dobroci porusza ona 
wszystko; myśl, której Arystoteles daje wyraz tymi słowy: „Jest abso
lutnie konieczna i w takim stopniu, w jakim jest konieczna, jest dobra 
i - jako taka - jest zasadą”. Jest przyczyną wszystkiego, co poza nią, tego, 
co nieruchome, jak i tego w ruchu, tego, co wieczne, jak i tego, co ma 
początek i koniec, w sensie celu, to znaczy w sensie dobra, ze względu 
na które wszystko jest.

Jednak i przeciw temu można by wytoczyć zarzut i Arystoteles nie 
omieszkał tego uwzględnić. Jak w czymś absolutnie niezmiennym może 
leżeć podstawa tego, dlaczego coś się dzieje? Jak coś może być ze względu na 
to pożądane? To, co całkowicie niezmienne, nie może niczego zdziałać. Tak 
więc może się wydawać, że cokolwiek się dzieje, to podstawa tego nie może 
w nim tkwić. Arystoteles zajmuje się tą kwestią, jak to często czyni, z taką 
zwięzłością, że rodzi się zagrożenie, że będzie niezrozumiały. Są, jak mówi, 
dwa sensy tego, że coś może być przyczyną (Weswegen'23) pożądania: „po 
co” i „czego”* 124 się pragnie. W tym pierwszym sensie przyczyna nie może 
tkwić w tym, co całkowicie niezmienne. Kiedy coś raz na zawsze jest, jakie 

[Dosł.: „dlaczego".]
[Cudzysłowy S.K.]
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jest, nic nie może mu być ani dane, ani odebrane. Na pewno jednak może 
w nim tkwić przyczyna w drugim sensie, w sensie tego, czego się pragnie.

Postarajmy się nieco bardziej rozjaśnić to, jaki użytek Arystoteles chce 
zrobić z tego rozróżnienia. Można by zrazu uznać, że wystarczy wskazać 
człowieka, który chce wyświadczyć przyjacielowi dobro poprzez bezintere
sowną miłość. W takim przypadku tym, na którego korzyść on działa, jest 
przyjaciel poza nim; w samym działającym jednak jest myśl o szczęściu, 
jakie zgotuje przyjacielowi, i zostaje ona określona jako cel, do którego 
osiągnięcia się dąży. Jeśli zaaplikujemy to do pierwszej nieporuszonej za
sady świata, powinniśmy pomyśleć o porządku świata o tyle, o ile istnieje 
on jako zamiar w nieskończenie doskonałym duchu, jako o przyczynie 
celowej jego [porządku - przyp. tłum.] urzeczywistnienia. Przecież gdy 
Arystoteles wierzy w pierwszy rozum jako ostateczną podstawę świata, 
która - jako dobra - staje się jego przyczyną, to zdaje się, że ma na myśli nie 
tylko dobroć porządku świata, ale również nieporównanie większe dobro, 
jako które ta pierwsza realność się przejawia. Jako pomyślane przez tego, 
co bezinteresownie dąży do szczęścia przyjaciela istnieje nie tylko szczęś
cie przyjaciela, do którego się dąży, ale też przyjaciel, dla którego się do 
tego szczęścia dąży. W tej relacji nie mielibyśmy żadnej różnicy pomiędzy 
przyczyną (Weshalb) w sensie „po co”, a przyczyną w sensie przedmiotu 
pożądania. Aby ta się pojawiła, musimy wykazać, jak coś niezmiennie realnie 
danego, a nie tylko coś, co istnieje w nim jako pomyślane, lecz pomyślane 
jako zmienne, może być potraktowane jako coś, dla czego coś jest albo się 
wydarza; więc nie w sensie tego, „po co” się dąży, dużo bardziej w sensie 
tego, „do czego” się dąży.

Z początku również i to wydaje się wykluczone; to, co całkowicie nie
zmienne i wiecznie konieczne, nie jest dobrem, które można osiągnąć poprzez 
działanie czy zręczność. Jednakże może się zdarzyć, że ostateczna podstawa 
działania leży w miłości do czegoś, co nie może być urzeczywistnione. Ary
stoteles w swojej Etyce mówi o szczęśliwości (Glückseligkeit) jako o czymś, co 
dla każdego jest celem dążenia; ale skoro dla każdego, to oczywiście również 
dla tych, dla których jest niemożliwe stać się jego częścią. Ponieważ nie 
w każdym położeniu (Arystoteles dodaje to w pozycji do stoików) może
my stać się szczęśliwymi ludźmi. Wydaje mu się śmiesznym, aby cnotliwy 
człowiek mógł uchodzić za szczęśliwego pośród największego cierpienia. 
Ale może taki człowiek nie ma żadnego sposobu na uniknięcie tego bólu.
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I jeżeli również on ma przed oczami wizję szczęśliwości jako ostatecznego 
celu dążenia, to zapewne dlatego, że próbuje on osiągnąć stan możliwie 
najbliższy szczęściu. Pozostaje całkiem poprawne, że ostatecznym motywem 
jego działania jest nie miłość do stanu, który chce osiągnąć, lecz miłość do 
tej szczęśliwości pomyślanej jako nieosiągalna. Jeśli tak jest, to oczywiście 
to samo może obowiązywać dla jakiegoś dobra, którego urzeczywistnienie 
dlatego jest wykluczone, że - będąc absolutnie konieczne - jest rzeczywi
ście dane z wieczności. Ponieważ ze względu na to dobro może być tak, że 
wszystko, co do niego bardziej lub mniej podobne, jest - wedle miary tego 
podobieństwa - uważane za lepsze albo gorsze125 i kochane, a to, co do niego 
najbardziej podobne, jest cenione wyżej od wszystkiego mniej podobnego. 
A jeśli tak jest, to skutkiem tego będzie, że jakieś takie dobro, gdy ukazuje 
się jako osiągalne, zostaje również doprowadzone do urzeczywistnienia, i że 
w tym przypadku ostateczną podstawą nie jest ono samo, ale coś z wieczności 
i coś koniecznie rzeczywistego jako umiłowana przyczyna tego dzieła. To 
przeprowadzone przez nas właśnie rozważanie na temat miłości Boga do 
samego siebie i do wszystkich innych dóbr zgodnie z miarą ich podobieństwa 
do niego ściąga z nas trud dalszego rozwijania tej kwestii.

125 [Dosł.: mehr oder minder gut gefunden - „uznawane za bardziej lub mniej do
bre”. Jak już wiemy, przymiotnik „dobry" nie stopniuje się w języku niemieckim 
opisowo. Mówiąc (nie po raz pierwszy zresztą, patrz: rozdział Aksjomaty·, ani nie 
po raz ostatni, patrzy rozdział Ten świat jako przygotowanie...) o czymś mniej 
lub bardziej dobrym, Brentano stara się zapewne wprowadzić jakąś hierarchię 
w obrębie samych dóbr, a nie rzeczy dobrych i złych.)
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Bóstwo

Jaki jest więc wynik tych wszystkich rozważań? Widzimy, że Arystoteles 
dochodzi do wniosku, że istnienie absolutnie doskonałej pierwszej zasady 
wszystkich bytów jest niewątpliwie dowiedzione. Jest ona myśleniem, 
które jest myśleniem myślenia; ponieważ jest przedmiotem samej siebie. 
Poznając samą siebie, poznaje wszystko; ponieważ to myślenie nie jest 
równe myśleniu jakiejś ograniczonej głowy, która, będąc w posiadaniu 
zasady, nie przeczuwa, jakie konsekwencje koniecznie z niej wypływają, 
ale raczej [myśleniu] jakiegoś mędrca w pełnym sensie tego słowa. Ary
stoteles nazywa ją νοήσεως νόησις126, ale gdzie indziej mówi, że jest to 
νόησις σοφία127, zatem mamy prawo wyjaśnić pierwszą definicję (.Bestim
mung) poprzez σοφίας νόησις128. Dla niego jest to nie tylko myślenie, ale 
również radość (Freude). I uważa, że jest to jedynym przedmiotem jej 
[zasady - przyp. tłum.] myślenia i jej radości; i w tym samym czasie jest 
ona wszechwiedząca i ogarniająca wszelkie dobro swoją miłością, preferując 
to, co w sobie lepsze, nad to, co w sobie gorsze, wybierając wszystko to, 
co bardziej pożyteczne, wobec tego, co mniej pożyteczne, decydując się 
w swej woli na to, co najlepsze spośród wszystkich wytworów, które są do 
pomyślenia. Przy czym, pomimo całej pełni poznania i miłości, wszystko 
to jest jedną jednolitą czynnością. Zasada ta jest absolutnie konieczna, ale 
nie jak coś, co nazywamy koniecznym, ponieważ jest wymagane do czegoś 
innego albo jest czymś wręcz wymuszonym. Jej absolutna konieczność jest 
raczej jednocześnie najdoskonalszą wolnością. Tak jak jest sama w sobie 
w pełni niepohamowana i wolna, tak jest też w swej woli wszechmocna. 
Jej miłość do samej siebie jako do nieskończenie doskonałego dobra de
terminuje całe jej działanie. I tak zatem jest ona uosobieniem (Inbegriff) 
wszelkiego dobra i - jako dobra - jest pierwszą zasadą wszystkich rzeczy, 
a wręcz wszystkich bytów w jednoznacznym i niejednoznacznym sensie. 
To, że jej moc jest nieskończona, dowodzi tego, że nie jest ona cielesna. 
I to, jak również inne negatywne określenia, na przykład niezmienność, 

126 [Noeseos noesis.]
127 [Noesis sophia.]

[Sophias noesis.]
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brak początku, przysługują jej w sensie jednoznacznym. Natomiast żadna 
z nazw, przy użyciu których ją określamy, nawet sama nazwa substancji, 
nie może być wobec niej zastosowana w sensie jednoznacznym; raczej 
tylko w sensie analogicznym. Ponieważ dla naszego oglądu (Anschauung) 
jest ona całkowicie transcendentna i żadne z naszych pojęć, które przecież 
pochodzą z doświadczenia (Anschauung'29), nie może jej w sobie zawrzeć. 
I to jest źródło pozornych sprzeczności w nazwach, które jej nadajemy. Bez 
wątpienia sprzeczności te byłyby obecne, gdybyśmy używali słów w ich 
właściwym sensie, ale nie przy ich analogicznym użyciu. Owa pierwsza 
zasada jest jedyną rzeczą, którą Arystoteles ma za godną nazwy „Bóstwo”* 130, 
kiedy to używa tej nazwy w jej najwznioślejszym znaczeniu.

[Dosł.: „ogląd”, por. wyżej.)
130 [Cudzysłów S.K.]
151 [Dosi.: „bardziej dobre”, mehrgut.]
132 Por. Eth. nic. I, 4.

Bóstwo Arystotelesa i Platońska idea dobra. 
„Pożądanie" materii

Bóstwo (Gottheit) według Arystotelesa jawi się jako istota idealna, ale 
(i Arystoteles wyraźnie się temu sprzeciwia) nie może być zamienne z przed
miotem ogólnego pojęcia dobra. To jest urzeczywistnione we wszystkich 
dobrach, podczas gdy [pojęcie] Bóstwa może przysługiwać tylko Jedne
mu (nur Einem). I jego przedmiot istnieje dla siebie, co jest niemożliwe 
w przypadku pojęcia dobra. Gdyby nawet istniało jakieś ogólne dobro dla 
siebie, to już dlatego nie byłoby lepsze131 od pojedynczych prawdziwych 
dóbr; jak też koło w ogóle, gdyby istniało w sobie, nie byłoby okrąglejsze 
aniżeli każde pojedyncze prawdziwe koło, które znajdowałoby się tu lub 
tam w określonym rozmiarze. Nawet gdyby się przyjęło, że owo [koło jest] 
wieczne i konieczne, a inne czasowe i zniszczalne, to nie uczyniłoby go to 
bardziej okrągłym od nich132.
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I tak Arystoteles sprzeciwia się utożsamieniu jego Bóstwa (które - jako 
dobre - jest przyczyną wszystkich bytów) z Platońską ideą dobra.

To dementi nie mogłoby uchodzić za zbędne, ponieważ również Platon 
uważał swoją ideę dobra za najlepsze, co można pomyśleć, i za to, przez 
co wszystko inne jest przyczynowo przyciągane poprzez upodabnianie się. 
I Arystoteles nie zadowala się pokazaniem, że nie ma takiego ogólnego 
pojęcia jak rzecz dla siebie, a gdyby takowe było, to nie przysługiwałoby mu 
żadne pierwszeństwo, tylko zarazem podkreśla, że dlatego też nie mogłoby 
służyć za pierwszą przyczynę dla wyjaśnienia bytów, ponieważ brakuje mu 
wszelkiej siły sprawczej (wirkende Kraft) oraz możliwości wprawiania w ruch 
(Betätigung)·, ponieważ tylko indywiduum działa, jak też jest przedmiotem 
oddziaływań (gewirkt wird). Dlatego jest zdumiewające, gdy nowsi interpre
tatorzy Arystotelesowskiej nauki o Bogu przedstawiają to samo, jak gdyby 
to nie miłość Bóstwa do siebie samego i jego wszechmocna wola były tymi, 
które powodują upodabnianie się do niego rzeczy, ale jak gdyby - według 
Arystotelesa - dana spoza niego [Bóstwa - przyp. tłum.] zwykła zdolność do 
bycia zrodzoną z miłości do Bóstwa samorzutnie (spontan) dążyła do tego, 
aby się do niego upodobnić i - poprzez to dążenie - osiągała prawdziwe 
bycie. Zgodnie z tym Bóstwo pełniłoby w rzeczywistości rolę Platońskiej 
idealnej przyczyny. Byłoby czymś dobrym, do czego w miarę możliwości 
zbliżałyby się poprzez naśladowanie podobne mu rzeczy. Arystoteles mówi 
wyraźnie, że wyrażenie „uczestniczyć”, które Platon wstawił na miejsce 
Pitagorejskiego „naśladowania”, nie zmieniło nic co do sensu. I tak dziś 
protest Arystotelesa przeciw pomyleniu wykładanego przezeń boskiego 
wpływu z tym, co Platon przypisywał swoim ideom, wydaje się być w pełni 
wartościowym sądem potępiającym te nowoczesne błędne interpretacje.

Jednak nasi współcześni interpretatorzy odrzekną, że ignoruję pewną 
różnicę, jaka istnieje pomiędzy przyczynowością przypisywaną przez nich 
Arystotelesowskiemu Bóstwu, a tą liczb Pitagorejskich i tą Platońskich idei. 
Ponieważ, gdy Pitagorejczycy mówili o pipr|ou;133, a Platon o peOe^ię134, 
Arystoteles nauczał, iż rzeczy upodabniają się do Bóstwa wskutek ope^ię135, 
pewnego pożądania, jakie żywią względem Bóstwa. Ale ci sami nie dostrze

133 [Mimesis.]
134 [Methexis.]
135 [Orexis.]
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gają, że tutaj znowu jedynie niejasne wyrażenie jest wstawione w miejsce 
innego niejasnego, o ile nie jest jeszcze gorzej. Ponieważ jeśli się sądzi, 
że materia cielesna osiąga urzeczywistnienie poprzez jakieś konkret
ne pożądanie Bóstwa, to trzeba przyjąć, że przede wszystkim myśli ona 
o Bóstwie, a myśląc o nim, uważa za dobre bycie mu podobnym i stąd go 
pożąda; ponieważ w ten sposób prezentuje się - wedle Arystotelesa - każdy 
przypadek pożądania we właściwym sensie tego słowa. Wystarczy sobie 
tylko to przypomnieć, by móc pojąć, jak niemożliwa jest ta cała wykładnia. 
W końcu, według Arystotelesa, materii pierwotnej w ogóle nie przysługuje 
myślenie, nie o rzeczach zmysłowych, a co dopiero o jakiejś rzeczy inteli- 
gibilnej, jaką jest Bóstwo. Mówi wręcz wyraźnie, że pożądanie we właści
wym sensie tego słowa może wystąpić dopiero na poziomie zwierzęcego 
życia w korelacji z odczuwaniem, a nie począwszy od poziomu przyrody 
nieożywionej czy świata roślin.

Skoro jest już jasne, że Arystoteles nie mógł mieć na myśli żadnego 
pożądania we właściwym sensie, kiedy w Fizyce przypisywał je materii 
i kiedy gdzie indziej przypisywał pragnienie Bóstwa i upodabniania się do 
niego rzeczom, które nawet nie mogą go pojąć, to musimy dać temu słowu 
[pożądanie - przyp. tłum.] sens jedynie metaforyczny, o którym mówi Teo- 
frast, w przywoływanym już kilkakrotnie fragmencie metafizycznym, jeśli 
nie chcemy dotrzeć do czegoś tak pozbawionego sensu jak w przypadku 
wyrażeń pipqoi<; i pćOeftc;. W tym sensie mówimy o jakiejś woli i dążeniu, 
czyli o czymś, co jest przez pewien rozum przyporządkowane jakiemuś 
celowi. Zamiast mówić, że strzelec, który wystrzelił strzałę, dążył do tra
fienia w tarczę, mówimy, że wystrzelona przezeń strzała dąży do tego celu 
albo zmierza do tego, by trafić w tarczę. I zamiast mówić, że kołodziej, aby 
zmniejszyć tarcie kół, musi posmarować je pewną tłustą masą, mówimy, 
że naniesiony na nie smar stara się zmniejszyć tarcie. To metaforyczne 
użycie wskazuje zatem jasno na coś innego, czemu przysługuje dążenie 
w jednoznacznym sensie, a w przypadku, w którym chodzi o dążenie do 
upodobnienia się do Boga, może to być - zgodnie z naszą wykładnią Ary- 
stotelesowskiej nauki - jedynie wola Boga porządkującego całą naturę. 
Jednak owi nowocześni interpretatorzy nie dopuszczają ani tego, ani czegoś 
innego jako pożądającego we właściwym sensie, tak więc wydaje się, że - jak 
powiedziano - cała ta gadanina o ópef tę jest tak samo pusta, jak ta o peOe^ię 
i piprptę, którą Arystoteles z tego powodu (Grund) odrzuca.
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Bóstwo Arystotelesa i Anaksagorejski Νονς

Arystoteles spoglądał krytycznie nie tylko na Platońską naukę o ide
ach, ale także na naukę o rozumie, który Anaksagoras uznawał za zasadę 
tworzącą świat136. A i ten jest szczególnie ważny dla oceny poprawności 
panującej w nowoczesnych czasach wykładni Arystotelesowskiej nauki 
o Bogu137; mianowicie zarówno przez to, co Arystoteles tu krytykuje, jak 
i przez to, co pozostawia niezakwestionowane.

136 Met. A, 10.
137 [Można by tu, jak i w innych miejscach, zastosować zasadę ekonomii i zamiast 

„nauka o Bogu”, pisać „teologia” (tak robią Chisholm i George), jednak Brentano 
nie piszę tutaj Theologie, ale Gotteslehre. Na przykład w Dziejach filozofii Zachodu 
Russella nie ma nawet rozdziału pt. Teologia Arystotelesa, podczas, gdy są Metafi
zyka, Etyka i Polityka tegoż. Cytuję: „Teologia Arystotelesa jest ciekawa i związana 
jest ściśle z resztą jego metafizyki - w istocie «teologia» jest jedną z nazw, jakich 
używa on na określenie tego, co my nazywamy «metafizyką». Zob. B. Russell, 
Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od 
czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, tłum. T. Baszniak, A. Lipszyc, 
M. Szczubiałka, Warszawa 2000, s. 206.]

131 [„Filia” i „Neikos” są zazwyczaj w polskiej literaturze przekładane jako „miłość” 
i „waśń" (zob. na przykład G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Filozofiaprzed- 
sokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami, tłum. J. Lang, Warszawa 

Zgodnie z naszymi nowoczesnymi interpretatorami myślenie Arysto- 
telesowskiego Boga powinno być ograniczone do samego siebie; powinien 
on wiedzieć jak najmniej o tym, co poza nim, czy to o czymś, co jest, czy 
to o czymś, co było lub będzie. To ustawiłoby go w najostrzejszej opozycji 
do Anaksagorejskiego νους; Anaksagoras powiedział przecież: wszystko, 
co było, jest i będzie, rozum rozpoznał. Przeciwko temu przede wszystkim 
- powinno się zatem sądzić - musiałaby się skierować Arystotelesowska 
krytyka. Ale patrzcie oto! Arystoteles nie kwestionuje tego punktu choćby 
jednym słowem.

I jeśli owo milczenie musi się wydać wysoce osobliwe, skoro tylko posta
wimy się na miejscu naszych nowoczesnych interpretatorów, to co dopiero 
zarzut, który Arystoteles robi Anaksagorasowi naprawdę. Gani mianowicie 
to, że Anaksagoras nie przeciwstawił swojemu νοϋς jakiejś innej zasady, 
tak jak Empedokles swej Przyjaźni przeciwstawił Spór138. Musi się to zrazu 
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wydać osobliwe, jako że również Arystoteles nie przeciwstawia swojemu 
νους żadnej innej zasady, tylko nieraz zaprzecza istnieniu jakiejś takiej 
zasady i to w sposób kategoryczny. Wydaje się zatem, iż mamy doskonały 
dowód na przypisywaną mu przywarę, że robi innym zarzut z tego, do 
czego ma takie samo jak oni przekonanie. A tu właśnie mamy obok siebie 
pobłażanie względem tego, co - zgodnie z nowymi interpretatorami - na
prawdę uznałby za błąd i energiczną naganę dla tego, co dokładnie tak jak 
Anaksagoras uważa za poprawne! Bardziej groteskowego przedstawienia 
nie można by sobie pomyśleć.

Jednak cała niezwykłość znika jak ręką odjął, kiedy skoryguje się nie 
tylko w jednym, ale w dwóch istotnych punktach ten obecnie przyjęty 
pogląd na temat Arystotelesowskiej nauki o Bogu zgodnie z daną przez 
nas wykładnią. Pokazaliśmy mianowicie nie tylko [to], że niesprawiedliwie 
odmawia się Arystotelesowskiemu Bogu wszechwiedzy (Allwissenheit), ale 
też, że popełnia się błąd, kiedy nie traktuje się go jako jedynej, pierwszej 
zasady świata, ale raczej jako jedynie poruszyciela i organizatora (Ordner) 
[dla] niezależnie od niego danych substancji (Stoffe). I tak oto dało się jego 
rozumowi (νοΰς) podobieństwo do Anaksagorejskiego, którego on nie 
posiada, podczas gdy obrabowało się go z jednego podobieństwa, które 
ma, i zmieniło naukę Arystotelesa o pierwszych zasadach w taki sposób, 
że potrzeba jakiejś sprawczej zasady przeciwstawnej wobec νούς dla niego 
samego okazałaby się wymogiem. Jeżeli ktoś ma przed sobą jakieś rzeczy 
(etwas) do uporządkowania, to rzeczy te muszą mu być dane w konfiguracji 
innej aniżeli ta, którą on im zada. Powiedzieliśmy już, że Arystotelesowski 
Bóg jedynie poukładał sfery niebieskie (jedna w drugą), a więc musiały 
one niezależnie od niego być w innym stanie, z którego zostały przenie
sione do stanu bardziej odpowiadającego dobru. Do tego momentu rów
nież Anaksagoras słusznie rozumował, przyjmując doskonałą mieszaninę 
nieskończenie małych cząsteczek (które nazywał nasionami) za punkt 
wyjścia do czynności porządkującej świat. Ale dlaczego były one [nasiona 
- przyp. tłum.] zmieszane, skoro można je też było oddzielić? Tu brakuje 
Anaksagorasowi podstawy, w oparciu o którą można by to wyjaśnić, i tak

1999); jednak słowa, których używa na ich oddanie Brentano (Freundschaft i Streit) 
można by jedynie siłą uzgadniać z polską wersją, więc rezygnuję z tego zabiegu.]
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Empedokles wydaje się mieć przewagę wraz ze swoją jednoczącą wszystko 
Przyjaźnią. Teraz Arystoteles wydaje się nie obawiać zarzutu z braku ja
kiegoś przeciwieństwa dla rozumu, ponieważ jego rozum nie ma właśnie 
przed sobą żadnych nieuporządkowanych rzeczy do poukładania. Raczej, 
jak pokazaliśmy, sam jest jedyną pierwszą przyczyną świata, zarówno pod 
względem ruchu i porządku, jak i pod względem substancjalnego bytu 
(das substanzielle Sein).

Arystoteles robi Anaksagorejskiej nauce o Bogu jeszcze jeden zarzut, 
a mianowicie taki, że ogranicza Bóstwo jedynie do poruszania i porząd
kowania czegoś, co już dane. Anaksagorejska nauka o Bogu wprawdzie 
przedstawia zasadę porządkującą świat jako (ze swojej natury) rozum, ale 
nie taki, który od początku myśli naprawdę. Ponieważ aby uporządkować 
to, co istnieje niezależnie od niego i poza nim, musi on najpierw prze
de wszystkim to pojąć, a zatem rozum musi być poruszony przez swój 
przedmiot. Więc ani porządkujący rozum, ani rzeczy do porządkowania 
nie wydają się być jakąś absolutnie niezmienną zasadą. Inaczej jest z rozu
mem Arystotelesa, któremu jako jedynej pierwszej przyczynie wystarczy 
oglądanie jedynie samego siebie, aby (roz)poznać wszystko z pierwszej 
podstawy tego wszystkiego.

Mamy zatem pewne - jak sądzę - zniewalające dowody na to, że no
wocześni interpretatorzy Arystotelesa sami doprowadzili do kompletnego 
nieporozumienia, już wykładając jego najbardziej podstawową naukę: 
potępiając go, jak gdyby dopuścił się największego nonsensu, a jako krytyk 
- popełnił poważne nieprzyzwoitości. Można by tu z powodzeniem sparo
diować passus, w którym Horacy mówi o szaleństwie greckich władców: 
autor cierpi z powodu szaleństwa interpretatora139.

139 [Interpres quidquid delirat, plectitur auctor, na podstawie: Horacy, Listy I, 2, 14, 
Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.]
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Bóstwo Arystotelesa w świetle jego nauki 
o zasadach preferencji

Dowody te mogłyby być mnożone w nieskończoność; ni zamierzam 
jednak dłużej się nad tym rozwodzić, ponieważ te już zaprezentowa
ne są więcej niż wystarczające. Wydaje się jednak niezbędne odpar
cie argumentów, którymi nowocześni interpretatorzy wspierają swą 
opinię, i wykazanie, jak to naprawdę jest z tą ich rzekomo zniewala
jącą siłą.

Przede wszystkim biorą oni za dowód nieskończoną doskonałość 
Arystotelesowskiego Bóstwa, która zarówno przez nich, jak i przez Ary
stotelesa jest wprost uznawana. A ta wymaga, jak on sam podkreśla, żeby 
jego przedmiot nie był czymś małej wartości, ale najdoskonalszą istotą, 
jaką można pomyśleć. I tak oto Stagirytą naucza - jak mówią - i musi tak 
nauczać zgodnie z zasadami jego teorii wartości, że jego Bóg nie poznaje 
nic innego jak samego siebie.

Tutaj należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że Arystoteles 
odróżnia to, co poznawane samo przez się, i to, co poznawane przez coś 
innego. W tym ostatnim przypadku przedmiotem jest nie ono samo, ale 
owo inne. I tak w szóstym rozdziale trzeciej księgi o duszy słyszymy, 
że tego, co negatywne, nie poznajemy przez nie samo, ale w pewnym 
stopniu przez jego przeciwieństwo. To, co pozytywne, jest tu dla nas 
przedmiotem, jego forma trafia do naszego umysłu, jednocześnie jednak 
dochodzimy do poznania tego, czemu tej formy brakuje. Nasi nowo
cześni interpretatorzy powinni byli zwrócić na to nieco większą uwagę 
i powinni byli zadać sobie pytanie, czy nie jest tak, że skoro, przyswa
jając pozytywne formy, myślimy i poznajemy wraz z tym jeszcze inne 
rzeczy, to może również Bóstwo - poprzez czystą rzeczywistość (reine 
Wirklichkeit), którą samo jest - wraz z sobą może myśleć i poznawać 
inne rzeczy. Powód tego jest taki, iż te [inne rzeczy - przyp. tłum.] są 
z nim jako swą pierwszą podstawą w relacji koniecznościowej, tak że 
jedno bez drugiego nie może w ogóle być bezsprzecznie pomyślane. Jeśli 
tak jest, to wszystko to, co drugorzędne i pozytywne, jak i oczywiście 
to, co negatywne, będzie mu wiadome bez konieczności posiadania za 
przedmiot czegokolwiek poza nim samym.



Arystoteles i jego światopogląd 129

Tych rozważań można się było spodziewać, tym bardziej że Arystoteles 
w dyskutowanym miejscu140, jak i wielorako w innych miejscach w księgach 
o duszy, kiedy mówi o naszym myśleniu, spogląda porównawczo w kie
runku myślenia boskiego, które się niekiedy od naszego tak istotnie różni. 
Rozum boski nie może tak jak nasz, poprzez przyswajanie pozytywnych 
form i spoglądając także na pozytywne przedmioty poza sobą, poznać 
przeciwstawionego mu tego, co negatywne. Jak zatem poznaje on to, co 
negatywne? Arystoteles udziela odpowiedzi poprzez wskazanie na to, że jest 
on pierwszą zasadą wszystkiego i - jako taka - sam jest dla siebie przed
miotem w swej czystej aktualności (Aktualität). Jednak nasi nowocześni 
interpretatorzy w tak niewielkim stopniu pojęli intencję tej uwagi, która 
- pomimo całej zwięzłości wyrazu - jest w pełni zrozumiała w kontekście, 
że raczej uważają, iż Arystoteles chce tu zaprzeczyć temu, jakoby Bóg miał 
wiedzę o czymś negatywnym. Ale skąd brałoby się to zaprzeczenie? Prze
cież zapewne nie stąd, że mówi on, że pierwsza zasada ma samą siebie za 
przedmiot; ponieważ tym samym byłoby już powiedziane, że skoro Bóg 
nie ma w ogóle wiedzy negatywnej, to to samo byłoby wykluczone rów
nież i dla nas, jako że my, jak już wcześniej nauczał Arystoteles, mamy za 
przedmiot ciągle jedynie to, co pozytywne. I tak tutaj dali się oni jedynie 
zwieść jakiemuś gotowemu już przesądowi. Wyczytali z tego fragmentu coś, 
czego tam w ogóle nie ma. Można było to wykorzystać, aby naprawić błąd 
popełniony w interpretacji Arystotelesowskiej nauki o Bogu. Jest to jednak 
raczej wykorzystywane, aby na nowo potwierdzić poprawność koncepcji, 
która wyrosła z dezinterpretacji innych fragmentów.

140 De an„ III, 6 do końca.
141 [Słowo ais można na język polski tłumaczyć zarówno jako „niż”, jak i „jako”. 

W angielskiej wersji niniejszej książki jest than, czyli „niż”, co ukierunkowuje 
interpretację zupełnie inaczej aniżeli robiłoby to przyjęcie „jako”. Jeżeli Bóg ma za 
przedmiot co innego niż owo Allervollkommenste, to znaczy, że jego przedmiot może 

Jednak to wskazanie na różnicę, jaka zdaniem Arystotelesa istnieje 
pomiędzy „byciem poznanym” (Erkanntsein) a „byciem przedmiotem 
poznania” (Gegenstand einer Erkenntnis sein), może nie być dla każdego 
zadowalające. Ktoś raczej wołałby rzec, że zgodnie z zasadami Arystote
lesowskiej teorii wartości nie tylko nie sprzeciwiałoby się to doskonałości 
Boga, gdyby miał za przedmiot co innego niż141 to-co-ze-wszystkiego- 
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-najdoskonalsze (das Allervollkommenste), ale też gdyby w inny sposób roz
poznał coś jako to-co-ze-wszystkiego-najdoskonalsze. A dla uzasadnienia 
sądu, że nie jest obojętne, co najdoskonalszy rozum ma za swój przedmiot, 
mówi on [Arystoteles - przyp. tłum.], że jest na pewno nie mniej niż inni 
przekonany, że również lepiej jest nie posiadać żadnej wiedzy na temat 
tego, co jest niemiłe, niezależnie od tego, jak ona jest nabywana142. I tak 
wiedza o czymś jakkolwiek złym byłaby nie do pogodzenia z jego dosko
nałą szczęśliwością; a ponieważ - poza dobrem - mamy również zło, to 
Arystoteles rnusiał odmówić swemu Bogu wszechwiedzy. Skoro każda rzecz 
mająca mniej dobra musi być - w porównaniu z tym, co lepsze - nazwana 
złą, to Arystoteles zgodnie z zasadami swej teorii wartości, aby zachować 
boskie myślenie i boską szczęśliwość w najwyższej czystości i doskonałości, 
rnusiał wykluczyć wszelkie poznanie czegokolwiek innego poza nim.

być niedoskonały. A jeśli ma coś innego jako Allervollkommenste, to doskonałość 
zostaje, tylko podstawiamy pod nią co innego. Ze względu na dalszą część zdania 
można przyjąć „niż”, choć to przedziwne, żeby Bóg miał niedoskonały przedmiot.]

142 Por. Eth. nic. IX, 4, 1166 b; IX, 11, 1171 b.
143 Met. B, 4, 1000 b; De an. I, 5,410 b.

Tym samym jednak dwa punkty143, w których Arystoteles wierzy, iż 
sprowadził do absurdu teorię poznania Empedoklesa, ponieważ zgodnie 
z nią „najszczęśliwszy z Bogów” (alłergliickseligster Gott) nie może mieć 
żadnej wiedzy o Sporze (któremu u Empedoklesa przypada rola złej zasady), 
zdają się teraz stać w sprzeczności. Ale tak samo przecież komentatorzy 
w starożytności łamali sobie głowę nad tym, by pogodzić jeden punkt 
z drugim.

Poprawne rozwiązanie tej trudności jest niewątpliwie takie: tak samo 
przeciwstawne doskonałości Boga byłoby to, ażeby jakakolwiek prawda była 
wykluczona z jego wiedzy, jak i to, że cokolwiek z tego, co poznaje, byłoby 
mu niemiłe. I tak też Bóg Empedoklesa zgodnie z Arystotelesowską oceną 
nie mógłby być w żadnym razie całkowicie doskonały, ani gdyby wiedział 
o niemiłej mu egzystencji Sporu, ani gdyby ją ignorował. Zgodnie z samym 
tylko poglądem Arystotelesa nie ma po prostu takiej zasady zła stojącej 
naprzeciw zasady dobra; raczej nic więcej nie wydaje się być najdosko
nalsze z możliwych do pomyślenia dzieł, aniżeli Bóg i świat, który został 
ukształtowany jako całość przy użyciu nieskończonej mądrości. Coś, co 
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przysługuje mu jako część, może się wydawać ułomne (tadelnswert), gdy 
zostanie pomyślane jako odłączone od całości; rozpatrywane w powiązaniu 
z całością wydaje się najzupełniej uzasadnione. Jednak tylko w taki sposób, 
który jako jedyny odpowiada prawdzie, może to być pomyślane przez 
tego z konieczności Wszechwiedzącego. Jest więc niepoprawne uważać, 
że Bóg - skoro jest wszechwiedzący - musi poznawać również to, co mu 
niemiłe, ponieważ raczej jego wszechwiedza wyklucza to, aby cokolwiek 
zdawałoby się być mu przyporządkowane w sposób inny aniżeli ten naj
bardziej godny pożądania.

Jednak gdy się mówi, że zgodnie z Arystotelesowskimi zasadami każde 
mniejsze dobro wydaje się złe w porównaniu z większym, a gdy się je doda 
do tego ostatniego, to całość wydaje się gorsza od jednej ze swoich części, 
to jest to po prostu sprzeczne z tym, czego w rzeczywistości nauczał Ary
stoteles. Zasada sumowania dóbr w jakieś większe dobro powinna raczej, 
zgodnie z jego przekonaniem wyrażonym i uczynionym obowiązującym 
w Topikach, Retoryce i poza tym w wielu innych miejscach, działać tak, aby 
zawsze wytwarzać jakiejś większe dobro, nawet jeśli jeden ze składników 
jest bardzo duży, a drugi bardzo mały. I oto widzimy, że tak jak z pewnością 
świat, a wskutek tego i poznanie świata są pomyślane przez Arystotelesa 
jako coś dobrego, zapewne też poznanie Boga przez samego siebie, gdyby 
nie było poznaniem jakiejś mądrości obejmującej całe poznanie świata, nie 
mogłoby się liczyć jako najlepsze poznanie ze wszystkich. Zatem jak ktoś 
może zaprzeczyć temu, że o Bóstwie też miałby pewną relatywnie niedo
skonałą wiedzę, gdyby nie wiedział, że jako istotna własność przysługuje 
mu bycie pierwszą zasadą wszystkich rzeczy i nadawanie im najdoskonal
szego porządku? Poznanie, które Bóstwo miałoby na temat samego siebie, 
wydawałoby się pod pewnymi względami nawet poniżej tego, jakie my 
mamy na jego temat. Zatem refleksja nad Arystotelesowskimi zasadami 
preferencji celuje wprost w przeciwieństwo tego, co nowocześni interpre
tatorzy chcieliby z tych zasad wywnioskować.

I tak w tym punkcie, jak i w każdym innym, zasady te wydają się być 
w zgodzie z tym, co powiedzieliśmy o nauce Arystotelesa o Bogu, podczas 
gdy każde odstępstwo od tego, co powiedzieliśmy, sprzeciwiałoby się im. 
I tak na przykład ograniczenie poznania do samego Bóstwa nie byłoby 
jedynie brakiem, ale jako brak jawiłoby się również, gdyby (co jest oczy
wiście wykluczone również z innego powodu) świat był pojmowany jako 
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przedmiot Boga, zamiast być poznawanym przez niego w taki sposób, że 
on sam jest swoim przedmiotem. Ponieważ tylko poznając świat w taki 
sposób, Bóg poznaje go na tej podstawie i tak, że zgodnie z naturą jest 
Pierszwy i jest też Pierwszy w porządku jego poznania. Arystoteles miał 
więc najmocniej uzasadnioną podstawę, aby jak najenergiczniej podkreślać, 
że nie Bóg i świat, ale sam Bóg jest przedmiotem boskiego poznania; nie 
tylko dlatego, że świat uwarunkowany przez jego poznanie nie może być 
jego przedmiotem, ale też żeby ukazać doskonałość boskiego poznania 
we właściwym świetle. W przeciwnym wypadku jego poznanie, w takim 
stopniu, w jakim dotyczy ono świata, spoczywałoby na uchwyceniu zwy
kłego „że” (Daß); a przecież jest to aprioryczne poznanie z podstawy (aus 
dem Grunde), które, jak mówi Arystoteles, jest - w porównaniu z owym 
- czymś godnym czci144 (ri|iiov145).

144 Met. A., 1, 981 a; Anal. post. I, 31,88 a.
145 [Timion.]

Tak samo kategorycznie wypowiada się Arystoteles co do tego, że każda 
moc należy do dobra, i tym samym jego Bóg nie byłby nieskończenie dobry, 
gdyby nie był wszechmocny. Oklaskuje pewnego razu poetę Agatona, kiedy 
ten mówi, że jedno jest dla Bóstwa niemożliwe: sprawić, aby odstało się to, 
co już zaszło. Jeżeli po tych słowach ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości co 
do tego, że nie myślał o mocy Bóstwa gorzej niźli ten poeta, temu niech 
posłużą słowa jego ucznia Teofrasta z zachowanego do naszych czasów 
skrawka jego Metafizyki: „Nie będziemy przecież o mocy Bóstwa myśleć 
gorzej aniżeli chwalący się Zeus w wersach Homera: O, gdybym tylko 
chciał, dźwignąłbym w górę morze i całą ziemię z głębokości”.

Do mocy należą jednak wola i wolność, i tym samym, gdyby Arystoteles 
nie przyznał ich swemu Bóstwu, zaistniałby znowu dysonans pomiędzy jego 
zasadami określania tego, co dobre i lepsze, a jego nauką o nieskończonej 
doskonałości Boga.
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Jednolita czynność Boga, jego czysto teoretyczne życie

Owi nowocześni interpretatorzy powołują się jeszcze w szczególności 
na pewne wypowiedzi, w których - jak im się wydaje - Bóstwo jest pozba
wione wszelkiej działalności wytwórczej. Ważkość tej kwestii zmusza nas 
do tego, aby nie zlekceważyć żadnego z tych punktów.

Jeden może się spokojnie od razu liczyć jako załatwiony: Arystoteles 
mówi mianowicie, że Bóstwu przysługuje jedna jedyna czynność144. Chcia
łoby się stąd wyciągnąć wniosek, że Arystoteles, ponieważ przypisuje swo
jemu Bóstwu myślenie, nie mógł był przypisać mu w równym stopniu woli. 
Z tego, co wyłożyliśmy wcześniej, wynika, iż gdyby ten argument był trafny, 
dowodziłoby to tego, że Arystotelesowskiemu Bogu wraz z myśleniem nie 
wolno by było przypisać radości (Freuen); ponieważ w naszym przypadku 
jest tak, jak explicite naucza Arystoteles, że radość (Freude) z myślenia jest 
inną czynnością aniżeli myślenie samo146 147. Pokazaliśmy jednak, że jednoli
tość, niemożliwa w zrozumiałym dla nas empirycznym sensie, przy użyciu 
pojęć myślenia i radości, nie jest nie do pomyślenia w przypadku swego 
transcendentnego analogonu; i takie też nie jest połączenie woli i myślenia 
w jakiejś zdecydowanie jednolitej czynności, jak kategorycznie twierdzi 
Arystoteles (ale również inni wielcy teiści).

146 [De coel. II, 12. Tam jednostajny ruch najwyższego nieba zostaje porównany 
z czynnością Boga. Por. też Etyka nikomachejska, X, 5,1175 b.]

147 Eth. nic. X, 5, 1175 b.
144 [Od gr. noićaj (poieo), „czynię”, „robię", „wytwarzam”. IIoir|ai<; (poiesis) to dziedzina 

ludzkiej (wy-)twórczości.j
149 Eth. nic. X, 8, 1178 b.
150 /bidem; por. też De coel. II, 12, 292 b.

Zwróćmy się więc ku innym punktom, które są przywoływane. Ary
stoteles mówi o Bóstwie, że:
1. nie prowadzi „pojetycznego”148 życia, to znaczy żadnego takiego, które 

stawiałoby sobie za cel wytwarzanie14’;
2. nie prowadzi również żadnego praktycznego życia, podobnego do 

[życia] polityka oraz tego, kto ćwiczy się w cnotach sprawiedliwości, 
odwagi, wstrzemięźliwości150;
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3. ono, jak i wszechświat, nie uczestniczą w żadnej działalności prowa
dzącej na zewnątrz151;

4. jego życie jest raczej teoretyczne, to znaczy całe uszczęśliwiające je 
dobro polega na poznaniu i z nim związaną przyjemnością152.

151 Pol. VII, 3, 1325 b.
152 Eth. nic. X, 8,1178 b.

Takie wypowiedzi wydają im się być tak zniewalającym dowodem na to, 
że Bóstwu nie może przysługiwać nic podobnego do naszego dobrowolnego 
działania (Handeln) i oddziaływania (Wirken) na zewnątrz, że nie dadzą 
się oni [tak zwani nowocześni interpretatorzy - przyp. tłum.] wyprowadzić 
z błędu poprzez tak liczne sprzeczne z tym passusy. Gdy im się to wskażę, 
podtrzymują znów hipotezę, że Arystoteles częstokroć myślał co innego 
niż mówił. Ale jeśli ktoś choć trochę wniknął w ogólnego ducha Arysto- 
telesowskiej nauki lub też wystarczająco uwzględnił najbliższy kontekst 
tych punktów, to musi on niebawem spostrzec, jak cała trudność znika.

Jeżeli na przykład (1) oznacza, że Bóg nie prowadzi pojetycznego życia, 
to Arystoteles nie przeczy odnośnie Bóstwa niczemu, czemu by również 
nie przeczył odnośnie każdego człowieka, a mianowicie każdego, który 
żyje jakkolwiek rozważnie (vernunftig). Przecież także dla nas nie może być 
słuszne to, abyśmy szukali naszej szczęśliwości w jakimś wytworze leżącym 
poza nami. Zdaniem Arystotelesa posiadanie jakiegoś takiego wytworu 
nie może nas uszczęśliwić, ale mogą to uczynić nasze własne szlachetne 
czynności, czy będzie to rozważanie (Betrachtung) czy sprawiedliwość 
w najszerszym sensie tego słowa. Jest oczywiste, że Arystoteles nie może 
przyjmować czegoś takiego w odniesieniu do Bóstwa. W jego przypadku 
jest to wręcz bardziej wykluczone, jako że tutaj niemożliwe jest zwrotne 
oddziaływanie dzieła na wytwórcę.

Kiedy Arystoteles jednak dalej (2) mówi, że Bóstwo nie prowadzi także 
żadnego praktycznego życia, to musimy sobie od razu w pełni wyjaśnić to, 
co przez to rozumie. Chce on powiedzieć, że jego życie nie jest podobne 
do życia człowieka, który znajduje swą szczęśliwość w dokonywaniu etycz
nych i politycznych aktów cnoty. Rozsądek (Klugheit) przy analizowaniu 
kwestii praktycznych, które są do rozwiązania, i odwaga w obliczu niebez
pieczeństwa, która objawia się najpiękniej, gdy ktoś jest skłonny poświęcić 
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własne życie dla czegoś, co jest szlachetne i piękne; wstrzemięźliwość, która 
wystawia sobie najznakomitsze świadectwo, kiedy - z miłości do tego, 
co szlachetne - powstrzymujemy się przed najpotężniejszymi pokusami 
pożądania; sprawiedliwość, która objawia się najpiękniej, kiedy w mocy 
kogoś biednego leży bezkarne wyrządzenie szkody komuś innemu, aby się 
wzbogacić ponad miarę; szczodrość, która ukazuje się najpiękniej, gdy ktoś 
dla dobra drugiego składa największą ofiarę ze wszystkich pomniejszych 
dóbr: to i podobne są tymi szlachetnymi uczynkami, w których praktyczne 
życie odnajduje swą szczęśliwość. Arystoteles uważa próby utożsamiania 
szczęśliwości Bóstwa i życia praktycznego za śmiechu warte. Przypisując 
Bóstwu odwagę, mówilibyśmy zarazem, że czyhają na nie niebezpieczeń
stwa; przypisując mu wstrzemięźliwość, mówiłoby się, że są dla niego 
zachcianki, które skłaniają je do złego; przypisując mu sprawiedliwość, że 
do jego szczęśliwości przyczyniają się rzeczy zewnętrzne i że ono - jako że 
nie wszystkie do niego należą - próbuje przekroczyć granicę prawa, pod
czas gdy ono, nie odczuwając działania zwrotnego żadnego spośród swych 
wytworów, pod postacią żadnego z nich nie posiada niczego podobnego 
do naszej własności. A z drugiej strony, ponieważ wszystko poza nim jest 
jego dziełem, jawi się ono jako niekwestionowanie nieograniczony władca 
wszystkiego. Również nazywanie go szczodrym byłoby, zdaniem Arysto
telesa, śmiechu warte. Uzasadnia on to słowami, które w swej zwięzłości 
wydają się pewnie zagadkowe. Mówi mianowicie: komu więc powinno 
dawać? Ktoś mógłby się poczuć skuszony, aby wskazać samego siebie jako 
tego, który chciałby je prosić o pewne z wyższych i niższych dóbr; i czyż nie 
mówi Arystoteles w tej samej Etyce o darze Boga (θεού δώρημα153 * 155)? I czyż 
nie naucza tym samym, że za wszystkie szlachetne dobra, jak również za 
te pomniejsze, a także za samo istnienie (Existenz), jesteśmy zobowiązani 
składać Bóstwu dzięki? Więc zagadka rozwiązuje się od razu, kiedy roz
ważymy, że wszystko to, co otrzymujemy od Bóstwa, nie da się porównać 

153 [Theou dorema. W przekładzie D. Gromskiej tam, gdzie Brentano powiedziałby
„Bóg”, mamy słowo „bogowie”. Por. przyp. 1, dot. Etyki nikomachejskiej, X, 8, 
1178 b, we Wprowadzeniu. Brentano mówi „działalność Boga” a Gromska - 
„czynność właściwa bogom”. W przypadku „podarunku Boga” należałoby się
jednak skłonić ku rozwiązaniu Brentano, bo forma theou to genetivus singularis 
(II deklinacja).]



136 Franz Brentano

z dobrami, o które chodzi w przypadku szczodrości. Te są bowiem takimi, 
które dotąd należały jako dobra do człowieka szczodrego, a których się on 
zrzeka, darując je innym. Czym większa przy tym ofiara i osobista strata, 
tym piękniejszy akt szczodrości. Jakkolwiek Bóg jest dla nas źródłem naj
wyższych dóbr, to i tak jest niemożliwym, aby coś z tego, co konstytuuje jego 
dobro, zstąpiło na nas, zarówno dlatego, że nie może on niczego stracić, jak 
i dlatego (i to podkreśla Arystoteles), że my nie jesteśmy w stanie stać się 
częścią boskiej istoty, która składa się z całego dobra Boga, jego myślenia 
i jego szlachetnej miłości, i jego szczęśliwości. A co musi być powiedziane 
o nas, musi być powiedziane o wszystkim, co istnieje, poza Bogiem. A więc 
w przypadku Arystotelesowskiego Boga całkowicie odpada możliwość 
życia takiego jak nasze życie praktyczne, jak również szczęśliwości takiej 
jak ta, której doświadczamy w naszej ofiarności.

Ale nie można mu też przypisać tego, że się zastanawia. Przecież każde 
zastanawianie się odnosi się do zwykłych faktów, a nie do tego, co koniecz
ne i - jak mówi Arystoteles w swojej Fizyce - ten, który zna wszystko, co 
najlepsze, nie musi się zastanawiać nawet w kwestiach sztuki. Zobaczyliśmy 
właśnie, że Arystotelesowski Bóg, który w swym koniecznym myśleniu 
o sobie, myśli wszystko z konieczności, w swej koniecznej miłości do 
samego siebie z konieczności kocha wszystko w miarę podobieństwa do 
siebie samego i eo ipso z konieczności najbardziej kocha to, co najlepsze 
z możliwych, jako najlepsze z możliwych. I zatem bez wszelkiego wstępnego 
zastanawiania się woli najlepszy z możliwych światów od każdego innego 
i jest nań odwiecznie zdecydowany. Jego czynność poznawcza jest zatem 
zupełnie niepodobna do naszego zastanawiania się. Jest doskonała i w każ
dym jednym stosunku - by wyrazić się nowocześnie - tak apodyktyczna, 
jak w odniesieniu do swego własnego przedmiotu, a mianowicie do samego 
boskiego myślenia. Kiedy Arystoteles mówi, że o życiu Bóstwa nie należy 
myśleć jako o analogicznym do naszego życia praktycznego, to nie stoi to 
w żaden sposób w sprzeczności z tym, że jak myślenie, tak i miłość Boga, 
która jest z nim identyczna, rozciąga się na wszystko i - jako wszechmocna 
wola - jest przyczyną wszystkich dóbr poza nim.

O ile ten zarzut wymagał nieco dłuższego objaśnienia, to o tyle ła
twiejszy do zrozumienia wydaje się (3) passus z Polityki, gdzie Arystoteles 
mówi, że Bóg i świat nie działają na zewnątrz. Robi tę właśnie uwagę, aby 
zilustrować myśl, że jakieś państwo może być w pełni samowystarczalne 
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również bez komunikacji z innymi państwami, jak na przykład kiedy jest 
odcięte, bo leży na wyspie. Porównuje on teraz to państwo z wszechświa
tem rządzonym przez Bóstwo. Wszechświat nie pozostaje w komunikacji 
z jakimś innym wszechświatem, z którym jego książę nawiązał stosunki. 
Działania, których odmawia się tu Bogu, to takie, które wykraczałyby poza 
granice jego królestwa. To porównanie z księciem jakiejś odizolowanej wy
spy nie tylko nie jest sprzeczne z poglądem, że Bóg - ze świadomością i wolą 
- rządzi światem, ale jest też czymś, co wystawia tej teorii świadectwo154.

154 Nie chcę zaniedbać tego, aby zwrócić uwagę na to, że przy έξωτερικαί πράξεις 
(exoterikai praxeis), o których mówi ten passus, chodzi o intratne przedsięwzięcia, 
korzystne stosunki wymiany a takie nie przysługują Bogu ani jako księciu świata 
w odniesieniu do jakiegoś innego świata, który nie byłby pod jego panowaniem, 
ani Bogu jako takiemu w odniesieniu do jego własnego świata, tak, że przy takim 
sformułowaniu passus ten nie może wyrażać żadnego zarzutu. Również działal
ność Boga (Wirksamkeit Gottes) wobec świata nie jest żadnym przedsięwzięciem 
ukierunkowanym na zaspokojenie własnych potrzeb, o czym mówi też De coel. 
II, 12, 292 b 5: οϋθέν δεϊ πράξεως (outhen dei praxeos).

155 Polit. VII, 4, 1326 a 3.
156 [ Theias dynameos ergon. ]

Świadectwo to staje się jeszcze bardziej czytelne i niewątpliwe poprzez 
to, co następuje zaraz po nim. Tam bowiem słyszymy, jak Arystoteles mówi 
o najodpowiedniejszej dla państwa wielkości. Nie może ono być za małe, 
sądzi on, ale nie może też przecież być zbyt wielkie, ponieważ wtedy ludzka 
siła nie wystarczyłaby, by nad nim panować w odpowiednio uporządkowany 
sposób. Gdybyśmy mieli moc Bóstwa, nie byłoby oczywiście nic więcej 
do powiedzenia przeciw rozciągnięciu jakiegoś państwa na całą ziemię; 
i rzeczywiście, boska siła, panując nad niebem i ziemią, w najdoskonalszy 
sposób porządkuje królestwo o najszerszym zasięgu. Żadne słowa nie 
dadzą jaśniejszego wyrazu boskiej czynności wytwórczej (Werktatigkeit 
Gottes) aniżeli te, których Arystoteles tu używa, mówiąc o ustalonym 
przez Boga porządku świata, że jest on: „Dziełem boskiej mocy”155 (θείας 
δυνάμεως έργον156).

Kiedy przywoływany przez naszych przeciwników passus rozważy 
się w kontekście i do tego uwzględni się jego bezpośrednie konsekwencje, 
to nie tylko przestanie on przemawiać na ich korzyść, ale wręcz zacznie 
świadczyć przeciwko nim. To samo (4) dotyczy owego passusu, gdzie Ary
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stoteles mówi o Bóstwie, że jego życie jest życiem teoretycznym. Chce się 
stąd wnioskować, że Arystotelesowski Bóg niczego nie wytwarza (nichts 
wirkt) albo (ponieważ to jednak zbyt jaskrawo sprzeciwia się jego najbardziej 
zdecydowanym wypowiedziom również w samej księdze A Metafizyki, 
która traktuje o Bogu najbardziej gruntownie), że można mu przynajmniej 
odmówić opatrzności i opieki nad czymś przynależnym światu. A przecież 
kontekst tego passusu jest taki: Arystoteles chce wykazać przewagę życia 
teoretycznego nad praktycznym i zmierza do tego, że jest ono najbardziej 
podobne do życia Bóstwa. A stąd wypływa mu podwójnie ważny wniosek. 
Po pierwsze: to, co najbardziej podobne temu, co najdoskonalsze, samo jest 
czymś doskonalszym. Po drugie: Bóstwo niewątpliwie, tak samo jak my to 
czynimy, najbardziej kocha to, co do niego najbardziej podobne. I stąd ci, 
którzy prowadzą życie teoretyczne, otrzymają więcej jego miłującej opieki. 
Ów drugi wniosek płynący z sądu, że życie Bóstwa jest teoretyczne, jest tego 
typu, że - jak chciałbym sądzić - musi otworzyć oczy każdemu, kto chce 
tłumaczyć naukę teoretycznego życia Bóstwa tak, jak gdyby wykluczała 
ona boską opiekę. Arystoteles uważa go za w tak niewielkim stopniu z tym 
niezgodny, że argumentuje stąd wręcz na jego korzyść. Niektórzy byli oczy
wiście na tyle zuchwali, by twierdzić, że w tym rozumowaniu przesłankę 
należy wziąć na poważnie, ale wniosek nie. Jest on jedynie popularnym 
dopasowaniem się do zdania tych, którzy nie mają jasności co do tego, iż 
życie Bóstwa jest czysto teoretyczne. Ale cóż bardziej oczywistego niż to, że 
Arystoteles mówi - w tym wniosku - do tych, których sam - w przesłance 
- tak samo zaznajomił ze swoją teorią, że życie Bóstwa jest teoretyczne? 
I musi on zakładać, że mają oni tę tezę ciągle w świadomości, kiedy pozwala 
im na tej podstawie wyciągnąć samodzielny wniosek.

Powyżej wyłożyłem już prawdziwy sens tak energicznie przez Ary
stotelesa aprobowanego twierdzenia, że życie Boga jest teoretyczne, a nie 
praktyczne czy pojetyczne. Chciałbym go jednak raz jeszcze powtórzyć 
i dogłębniej wyjaśnić, ponieważ od jego zrozumienia jest istotnie uwa
runkowane zrozumienie całej nauki o Bogu. Arystoteles nazywa jakieś 
życie teoretycznym, praktycznym albo pojetycznym w zależności od tego, 
w czym dostrzega ono swe najwyższe dobro, ze względu na które pożąda 
się wszystkiego innego: w poznaniu lub w ćwiczeniu się w cnocie etycznej 
czy w dziełach będących wytworami sztuki. Gdyby życie Boga było poje
tyczne, to jego najwyższe dobro tkwiłoby w dziełach, które on wytwarza, 
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a te musiałyby być lepsze aniżeli sama boska czynność. To jednak jawi się 
Arystotelesowi jako oczywisty absurd. Gdyby życie Boga było praktycz
ne, to jego najwyższe dobro polegałoby zapewne na pewnej wewnętrznej 
szczęśliwości, ale takiej, która co do swej istoty byłaby pojmowalna jako 
jakaś piękna ofiarność, jakiej możemy doświadczyć w przypadku szla
chetnego wyrzeczenia się kuszącej przyjemności, odważnego stawienia 
czoła największemu niebezpieczeństwu, oddania i poświęcenia tego, co 
mamy i kim jesteśmy. Ale również to byłoby absurdem. Żadne dobro 
Bóstwa nie może być zbywalne, a pokusy i niebezpieczeństwa nie mogą 
dla niego istnieć. Kiedy się w opozycji do tego powie, że życie Boga jest 
teoretyczne, a jego największym dobrem jest poznanie, to powie się coś, 
co się całkowicie (vollkommen) zgadza z tym, że on sam jest swym naj
wyższym dobrem. Ponieważ jest on przecież, jak słyszeliśmy, poznaniem 
i w nim posiada nieskończoną szczęśliwość. Jego przedmiotem jest on 
sam i tylko on sam; co jednak, jak widzieliśmy, nie wyklucza, ale - z powo
du doskonałości (Vollkommenheit) swego rozumienia (Erkennen) - wręcz 
zawiera to, że jego poznaniu (Erkenntnis) niczego nie brakuje, raczej, że 
wszystko jest poznane w najdoskonalszy ze wszystkich sposób w swej 
pierwszej podstawie (Grund). VI odniesieniu do swojej wszechmocy, 
poznaje on wszystko, co możliwe, i kocha to mniej lub bardziej w miarę 
podobieństwa tego czegoś do niego samego oraz wybiera i odwiecznie chce 
z tego względu najlepszego z możliwych światów, i jest przez to pierwszą 
i totalną zasadą (Prinzip) swego bytu (Seins). Pomimo tego, że najwyższe 
z możliwych podobieństwo do niego jest tu miarodajne, to jego działanie 
jawi się jako zupełnie bezinteresowne, ponieważ niczego on dzięki niemu 
nie zyskuje; jedynie daje, nie otrzymując z powrotem. Istnienie świata nie 
konstytuuje żadnej części jego życiowego dobra. I gdy - zapewne - poznaje 
go z przyjemnością, to przecież przyjemność ta jest, jak samo poznanie, 
aprioryczna. I jak poznanie świata jest współdane z poznaniem samego 
siebie, tak przyjemność z poznania świata jest współdana ze szczęśliwością, 
jaką odczuwa w samoświadomości. Tak więc szczęśliwość boskiego życia 
jest porównywalna jedynie ze szczęśliwością naszego życia teoretycznego, 
chociaż ono jest też skończone i ograniczone, a szczęśliwość boskiego życia 
przeciwnie: jest nieskończona.

A podobieństwo to nie polega jedynie na tym, że jego szczęśliwość 
jest radością rozumienia (Freude am Erkennen), ale radością takiego 
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rozumienia, które jest bliższe naszemu teoretycznemu rozumieniu aniżeli 
praktycznemu. Ponieważ Bóg poznaje to, co poznaje, jako konieczne; nie 
tylko siebie, ale także wszystko inne, co się urzeczywistnia jako dzieło jego 
wolnej woli. Bo niemożliwe jest, aby nieskończenie doskonała istota chciała 
czegoś innego niż to, co najlepsze z możliwych; i kto poznaje coś z niej jako 
ostatecznej podstawy, poznaje to jako konieczne. I dlatego Arystoteles nie 
opisuje poznania Boga jako τέχνη albo φρόνησις, albo επιστήμη πρακτική, 
ale jako σοφία157. Ta skierowana jest nie ku temu, co kontyngentne, ale ku 
temu, co wiecznie konieczne. I nasza σοφία w równym stopniu kieruje się 
ku temu, co boska σοφία; jest filozofią rzeczy boskich oraz filozofią i na
uką, które przypisuje się samemu Bóstwu15“. Jak zatem można by jeszcze 
wątpić w to, że ten, który odnajduje swą szczęśliwość w jej rozważaniu, żyje 
na sposób bardziej podobny Bóstwu niż ten, który widzi swe najwyższe 
dobro w filozofii rzeczy ludzkich i jej zastosowaniu w życiu praktycznym?

157 [Kolejno: techne, phronesis, episteme praktike, sophia.]
Por. Met. A, 2.

159 [Słowo der Segen tłumaczę zarówno jako „dobrodziejstwo”, jak i „błogosławieństwo”. ]

To, że człowiek żyjący na sposób teoretyczny nie ma żadnego dobro
czynnego wpływu na innych, nie jest opinią Arystotelesa. Może on innych 
pouczać i tak stać się ich dobroczyńcą. Jeśli Bóstwo, pomimo swego czysto 
teoretycznego życia, jest źródłem wszystkich dobrodziejstw dla świata, to 
można to nazwać jedynie jakimś nowym podobieństwem. Ale najwięk
szym błogosławieństwem159 pośród całego dobra, którym obdarowuje, 
jest - według Arystotelesa - owa mądrość, którą cieszą się ci najbardziej 
umiłowani przez Boga. I jak cały świat podksiężycowy istnieje ze względu 
na człowieka, który zajmuje zaszczytne miejsce niczym ziemski bóg, tak 
- jak naucza Arystoteles w Polityce - całe ludzkie społeczeństwo powinno 
mieć za cel mądre życie (Leben der Weisheit), aby cały porządek niższej 
natury miał swe ukoronowanie w życiu mędrca.

I tym samym, choć musi to wydawać się bardzo znaczące, nie powie
dziano jeszcze wszystkiego, przez co można pokazać, iż porównanie Bóstwa 
z człowiekiem wiodącym teoretyczne życie jest - zgodnie ze światopo
glądem Arystotelesa - najwłaściwsze do pomyślenia. Aby to rozpoznać, 
trzeba rozważyć tak ten doczesny (das Diesseits), jak i tamten świat (das 
Jenseits). Możemy to zrobić dopiero za jakiś czas i dlatego do tego wrócimy.
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Załóżmy, że odkrywamy, że nie tylko cały świat nieorganiczny oraz całe 
królestwo niższych istot żywych istnieją ze względu na człowieka, ale też 
całe życie doczesne jest ze względu na życie po śmierci1“ i to drugie życie 
jest czysto teoretyczne i samo jest częścią poznania Boga: dopiero wtedy 
będzie to dla nas jednocześnie w pełni zrozumiałe, jak zamysł wszechświa
ta ukierunkowany jest na największe możliwe podobieństwo do Bóstwa 
i jak działanie Boga na zewnątrz w rzeczywistości nie jest porównywalne 
z działaniem twórcy czy polityka, ale chyba tylko jakiegoś nauczyciela, 
który to, co sam poznaje (erkennt), przekazuje innym jako wiedzę* 161. To, 
co Bóg poza tym zdziała, jawi się w bardzo podobnym świetle jak to, gdy 
nauczyciel wywołuje swym głosem poruszenia powietrza lub zapisuje kre
dą na tablicy słowa wykładu. W końcu, jak powiedziano, może to jeszcze 
w tym miejscu brzmieć zagadkowo i dopiero później będzie w pełni (voll
kommen) wyjaśnione. Ale to, co już wyłuszczone, w zupełności wystarczy, 
aby usprawiedliwić te, jak i pewne inne wypowiedzi Arystotelesa, które 
można by nazwać nieszczęśliwie wybranymi, ponieważ były przyczyną tak 
wielkich nieporozumień.

[Dosi.: „ze względu na życie na tamtym świecie” (um des jenseitigen Leben willen).]
161 [Dosł.: „poznanie” (Erkenntnis).]

Bóstwo i rzekoma niemożliwość 
bezinteresownej woli

Napotykam tu jednak jeszcze jeden inny zarzut i muszę pokazać, że on 
również wypływa jedynie stąd, że przy rozjaśnianiu jakiegoś pojedynczego 
punktu nie ma się w stopniu wystarczającym przed oczami całej nauki 
Arystotelesa. Zeller uważa, że - ponieważ Arystotelesowski Bóg nic a nic 
nie zyskuje na istnieniu świata - nieuniknioną konsekwencją Arystotele- 
sowskich zasad jest to, że nie może on go chcieć, ponieważ taka wola nie 
ma żadnego motywu. Człowiek nie może - według Arystotelesa - niczego 
bezinteresownie kochać ani chcieć, chyba, że o tyle, o ile zwiększa to jego 
własną szczęśliwość. Czytelnik musi się jednak zdziwić, kiedy u uczonego 
znawcy Arystotelesa czyta takie słowa, które stoją w sprzeczności z jego 
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jednoznacznymi wyjaśnieniami w Etyce, a w szczególności w księgach 
o przyjaźni. Tam naucza, że kiedy człowiek kocha, może i siebie samego 
najbardziej, ale przecież też innych ze względu na nich, to bezinteresownie 
dąży do ich szczęścia, co jest szczególnie oczywiste w przypadku miłości 
matczynej. Nie jest - jego zdaniem - prawdziwym przyjacielem ten, kto 
działa tylko ze względu na własną korzyść a nie chce (zupełnie bezintere
sownie) dobra przyjaciela i mu nie służy. Jeżeli ta bezinteresowna miłość 
do przyjaciela może być uwarunkowana również tym, że jest on do nas 
podobny, a przez to - w pewnym stopniu - można go nazwać naszym 
drugim „ja”, to nie zmienia to tego, że nie chcemy dobra dla siebie, ale dla 
niego. Raczej po prostu dlatego pełnoprawnie nazywamy go naszym drugim 
„ja”, że chcemy jego dobra jako takiego niczym naszego dobra jako takiego. 
Widzieliśmy, że także w przypadku Boga zachodzi takie podobieństwo do 
dzieła, które jest przezeń kochane, preferowane i obdarowywane dobrami. 
Na podstawie tego, co powiedziano, nie jest ono [podobieństwo - przyp. 
tłum.] żadnym powodem (Grund), aby nazywać jego dary nie w pełni bez
interesownymi. Podobieństwo to czyni jego bezinteresowność zrozumiałą 
w zgodzie, a wręcz w intymnej jedności, z jego miłością do samego siebie.

Widzieliśmy zresztą, jak Arystoteles stanowczo odpowiedział na za
rzut, że dla niego Bóg nie mógł mieć żadnego racjonalnego motywu dla 
wyprodukowania jakiegoś dzieła. Odparł go, wskazując na to, że zdarza 
się tak, że dążymy do celu bezinteresownie. W ten sposób zwracamy się 
ku temu, co powiedziano wcześniej.

Aporie teodycei

Bóg jest nieskończenie doskonały (unendlich vollkommen). Jest jedyną 
determinującą wszystko przyczyną świata. Dlatego świat musi być nieska
zitelnie doskonały (tadellos vollkommen), jakiś równie dobry albo lepszy 
nie może być do pomyślenia. Ale jak z tym wymogiem pogodzić to, co 
pokazuje nam doświadczenie? Czyż koncepcja najlepszego z możliwych 
światów nie jest z góry wykluczona na podstawie zasady sprzeczności? 
Arystoteles uznaje nieskończoną rozciągłość, tak jak nieskończoną wielość 
za coś sprzecznego. Lecz wydaje się, że dla każdej skończonej granicy może 
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być coś większego. I dlaczego nie miałoby być tak, gdy idzie o dobro, że 
każde Więcej (Afe/ir) znaczy Lepiej (Besser)?

O ile to daje trudność a priori, to pojawiają się też inne, oparte na 
faktach danych w miarę doświadczenia albo przynajmniej na tych, które 
Arystoteles za takie uważa. O tym, co należy do najlepszego z możliwych 
światów, powinno się sądzić, że każda rzecz - rozważana sama w sobie - 
musi być dobra, przy czym dobro się sumuje. Albo, jeśli jakaś rzecz ma 
wartość tylko ze względu na swą użyteczność, należałoby uważać, że zakres 
tego, co dobre samo w sobie, powinien być nie mniejszy niż tego, co tylko 
użyteczne. Ale wydaje się, że w rzeczywistości znajdujemy coś przeciwnego. 
Coś dobrego w sobie mamy tylko tam, gdzie jest świadomość162 163, a szczegól
nie tam, gdzie osiąga ona swoje wyższe poziomy. Z tego powodu tym, co 
w człowieku jako takim ma dla Arystotelesa wartość, jest jedynie wyższe 
życie duchowe człowieka mądrego i sprawiedliwego. Lecz gdy spoglądamy 
na świat, to obok tego, co pozbawione życia, to, co ożywione, wydaje się 
być dane w nieporównanie mniejszym stopniu. W szczególności rodzaj 
ludzki, któremu jako jedynemu dana jest zdolność do jakiegoś wyższego 
życia w cnocie i nauce, ma ją słabo rozpowszechnioną. I znowu, jak nie
wielu udaje się odpowiednio rozwinąć ich duchowe dary i być szczęśliwymi 
używając ich! Gdy dostrzegamy w rzeczach naturalne tendencje, to jest 
kiedy wydaje się, że - zgodnie ze swą naturą - są stworzone przez jakiś 
rozum i przezeń czemuś przyporządkowane, jak gdyby wyznaczono im 
jakieś zadanie; to wydaje się jednak, że tendencje te się co i rusz krzyżują. 
I tak oto w najczęstszych przypadkach dochodzi, przynajmniej w świecie 
podksiężycowym, do deformacji. I te muszą się wydać bardzo osobliwe, 
nawet jeśli znajdują się przy owych - jak powiedziano - bardzo nielicznych 
istotach, które same w swej działalności prezentują nam coś w sobie dobrego. 
Bo gdy tu i ówdzie człowiek wykaże się w swej działalności jako piękny i do
bry, i wzniesie się do uszczęśliwiającej kontemplacji (Betrachtung) Bóstwa, 
to u większości widzimy raczej brak cnoty (Untugend'63) i głupotę. A do 
tego dochodzi jeszcze mnóstwo cierpienia i przygnębienia, przed którymi 

162 Por. na przykład Met. A, 9 i Eth. nic. X, 6 i 8,1178 b.
163 [Dosi, „nie-cnota”, co okazuje się ciekawym złożeniem w świetle wykładu nauki 

Stagiryty. Dlatego też pozwoliłam sobie tak niestandardowo przełożyć rzeczownik, 
który słownikowo znaczy po prostu „wada”.]



144 Franz Brentano

nawet ci najlepsi nie zostają ochronieni. Gdzie tu jest panowanie sprawied
liwości? Gdzie obowiązuje sąd, że Bóg w swej opatrzności ze szczególną 
miłością „matkuje”164 tym najbardziej do niego podobnym? Jak wyjaśnić 
to całe mnóstwo błędów? Czyżby na podstawie wolności woli? Ale jeśli ta 
stawia granice, to w jaki sposób Bóstwo może determinować wszystko? 
Ale jeśli nie stawia żadnych, to jak wtedy możemy w ogóle jeszcze mówić 
o wolności? I czy - zamiast człowieka - Bóg nie wydaje się być winnym?

IH [Cudzysłów S.K.]

Czy, po wykazaniu tych trudności w świecie podksiężycowym, przy
najmniej rzut oka na ten niebieski będzie bardziej zadowalający? Kiedy 
spojrzy się nań oczami Arystotelesa, to nie widać tu owych tak częstych 
i wyraźnych zakłóceń jednej naturalnej tendencji przez drugą. O niebie 
gwiazd stałych myśli on w nawiązaniu do najsławniejszych astronomów 
swego czasu, Eudoksosa i Kallipposa, jako o pustej sferze, która ogarnia 
całą przestrzeń świata i - poprzez swój zawsze jednostajny ruch obrotowy
- daje nam miarę czasu. Ponieważ obraca się ona regularnie wokół własnej 
osi, to można ją sobie wyobrazić - jak gdyby pozostawała w spoczynku
- jako sposób ustalania miejsca: wystarczy tylko jednocześnie wziąć pod 
uwagę czas, a to samo położenie powtórzy się po dwudziestu czterech 
godzinach. Ale ci astronomowie wierzyli, że są w stanie wyjaśnić także 
pozornie nieregularny ruch planet jako kombinację licznych, poukładanych 
jedna w drugą pustych sfer, z których każda obracałaby się regularnie, a te 
niższe byłyby zarazem współokreślane przez rotację tych wyższych; co 
Arystoteles przyjmuje na mocy ich autorytetu, dodając jeszcze kilka sfer 
pomocniczych, aby prawo, że każda wyższa sfera współokreśla te niższe, 
obowiązywało uniwersalnie. Świat ziemski miał nie mieć żadnego wpływu 
na ten niebieski. Ale nawet jeśli niebo nie przejawiało niczego podobnego 
do deformacji i nieregularności świata podksiężycowego, to czy dzięki temu 
można już było nazwać to zadowalającym pod względem teleologicznym? 
Żadną miarą. Rotacje pustych sfer, które różnią się tylko w swym kierunku 
i prędkości kątowej, są raczej całkiem monotonnym widowiskiem. I czy jest 
z tym powiązana jakakolwiek świadomość? Arystoteles przypisał niegdyś 
gwiazdom - w swych dialogach - wzrok i słuch, ale w swoim dojrzalszym 
okresie całkowicie od tego odszedł. I o ile najpierw myślał o nich jako 
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o ożywionych (beseelt165) - z powodu wpływu wywieranego na każdą przez 
ducha, który nadaje im naturę i ruch - to również tę wypowiedź poprawia 
w dwunastej księdze Metafizyki166 i obok ψυχή167 umieszcza poprawione 
wyrażenie νους και όρεζις168. Ten poruszający rozum, jako pozbawiony 
czucia, nie może nic zyskać poprzez to, co wytwarza, podczas gdy świat 
ciał niebieskich sam w sobie wydaje się - jako nieświadomy - pozbawiony 
wartości. Nie pozostawałoby zatem nic na usprawiedliwienie tej wielkiej 
niebiańskiej machiny poza wpływem, jaki wywiera ona na świat podksię- 
życowy. Widzieliśmy już jednak, jak to jest z tym wpływem, a znikomość 
wyniku wydaje się jeszcze bardziej mizerna w obliczu kolosalnego nakładu 
środków.

165 [Należy tu zwrócić uwagę na to, że słowo to pochodzi od rzeczownika die Seele 
(dusza), więc może także oznaczać „natchniony duszą”, „uduchowiony”. Jest to 
o tyle ciekawe, że przecież w wielu antycznych, (ale nie tylko) koncepcjach dusza 
oznacza życie. Warto mieć to w pamięci podczas lektury następujących rozdzia
łów: Poziomy życia. Przewaga człowieka dzięki jego częściowo duchowej naturze, 
Wzajemne oddziaływanie między duchem a ciałem. Współdziałanie Bóstwa przy 
powstawaniu człowieka.]
Ponieważ księga A Metafizyki została napisana znacznie później aniżeli księgi De 
coelo, to widać na tej podstawie, jak już wcześniej zauważono (s. 59), że w tych 
[księgach De coelo] powołuje się na Eudoksosa oraz jego ucznia Kallipposa.

167 [Psyche.]
*“ [Nous kai oreksis.]

W zwięzłym szkicu całej Arystotelesowskiej nauki o mądrości, jaki daje 
nam Metafizyka A, na temat większej części tych trudności nie znajdujemy 
nic; inne są napomknięte paroma słowy. Wspomnianą już różnicę pomię
dzy niebem a ziemią wyjaśnia tu Arystoteles przez porównanie z różnicą 
pomiędzy wolnym a zniewolonym, jak na przykład niewolnicy i zwierzęta 
w gospodarstwie domowym: „wszystko bowiem jest uporządkowane dla 
jednego celu. W świecie jest tak, jak w domu, gdzie ludzie wolni nie mogą 
dowolnie postępować bez określonego celu, lecz wszystkie funkcje bądź 
większa ich część są uregulowane, natomiast niewolnicy i zwierzęta niewiele 
się przyczyniają do wspólnego dobra i najczęściej żyją bez określonego 
celu; taka jest bowiem zasada, która konstytuuje naturę każdego z nich. 
Rozumiem przez to na przykład, że wszystko musi w końcu rozłożyć się 
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na elementy i że istnieją inne funkcje tego rodzaju, które się przyczyniają 
dla dobra całości”16’.

Teofrast, w swym metafizycznym fragmencie, bardziej zagłębia się 
w te jawne aporie; i jak mamy uwierzyć w to, że pozostały one nieznane 
wnikliwemu duchowi Arystotelesa, który - w piśmie o niebie169 170 - raz nawet 
konstruuje zarzut przeciw teodycei, o jakim nie pomyślał ani sam Leibniz, 
ani jego przenikliwy oponent Bayle171? Gdyby Arystoteles stworzył jakąś 
bardziej szczegółową metafizykę, to o ile bogatszymi rozważaniami byśmy 
tu dysponowali!

169 [Por. Arystoteles, Metafizyka, A, 10,1075. Brentano korzysta tu najpewniej z włas
nego przekładu, który nie do końca niestety da się uzgodnić z tym polskim. Oba 
fragmenty kończą się niemal tak samo, za to u Leśniaka „brakuje” przedostatniego 
zdania wersji Brentano, w którym jest mowa o tym, że jedne byty w pełni rozwijają 
swą naturę, za to inne tylko do pewnego stopnia, co jednak wpisuje się w sens 
zacytowanego powyżej fragmentu polskiego przekładu.]

170 [Dosł.: in der Schrift von der Himmel. Chodzi tu o De coelo.]
171 W istocie sprowadza się to do pytania, czy świat nie byłby dokładnie tak dosko

nały, jak jest, gdyby wszystko w nim przebiegało tak, jak gdyby przedstawiało się 
w lustrzanym odbiciu. Oczywiście Arystoteles nie może znaleźć żadnej podstawy 
przewyższającej dobroci i wyraźnie wyczuwa, jak mało satysfakcjonujące są jego 
próby w tym względzie. Jednak przypisuje to niepowodzenie, tak jak zrobiłby to 
Leibniz, jedynie swojej niezdolności wyjaśnienia wszystkiego. Jego optymistyczne 
przekonanie nie jest przy tym ani trochę zachwiane. Nie może być nic bardziej 
charakterystycznego dla głębokiego pokrewieństwa tych obu systemów.

Zapewne też usłyszeliby, jak - w zgodzie z Teofrastem - podkreśla, 
że - z uwagi na naszą wielką niewiedzę - nie mamy prawa wymagać 
podania wyjaśnienia (des Warum) wszystkiego. To, że nie możemy tego 
zrobić, nie jest, jak trafnie powiedział Leibniz, sprzeczne z optymizmem. 
Nawet jeśli nie wszystko, to przynajmniej niektóre rzeczy dają się pojąć 
w swym teleologicznym znaczeniu, a używając wielorakich okazjonalnych 
uwag, chcemy pokazać, jak Arystoteles - we własnym mniemaniu - do 
tego doszedł.
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Teleologia świata niebieskiego

Co się tyczy świata niebieskiego, to Arystoteles uważał jego sfery, 
na podstawie niezmiennego od zarania dziejów doświadczenia, za 
niezniszczalne i żadną miarą niezdolne do jakiejkolwiek innej zmia
ny niż zmiana miejsca. W jego języku brzmiałoby to tak, że co do 
substancji są immaterialne, mają jedynie materię lokalną. Wierzył 
i często wspominał, że dla każdej sfery pewna rotacja jest natural
na i że impuls do niej otrzymują z samym bytem (Sein). Arystoteles 
wierzył w ich przyczynowanie w wieczności. To wydawało mu się nie 
tylko teleoiogicznie lepsze, ale też jawiło mu się jako prosta logiczna 
konsekwencja tego, że ich przyczyna jest wieczna i - jeśli wszystkie 
konieczne warunki dodatkowe są spełnione - to działanie jest dane 
jednocześnie z przyczyną sprawczą. Być może pytał sam siebie, czy 
jest prawdopodobne przyjmować, że Bóstwo dało sferom niebieskim 
naturalny ruch bezpośrednio czy pośrednio, a może częściowo pośred
nio, częściowo bezpośrednio. I zdecydował się na to ostatnie przypusz
czenie jako na najbardziej prawdopodobne. Najwyższe niebo, które 
wyróżniało się przez tak wiele rzeczy a w szczególności przez mnogość 
słońc, jakie nosiło, oraz poprzez absolutną niezależność swego ruchu 
od wszystkich innych, powinno być poruszane bezpośrednio przez 
Bóstwo. Inne jednak powinny być poruszane przez substancje drugo
rzędne, które również - i to z tego samego powodu - są produktami 
wieczności (ewige Produkte) i wiecznie produkują (ewig produzieren). 
Są to w pełni nieporuszone inteligencje, takie jak Bóstwo, i tak, jak 
w jego przypadku, również ich byt i życiowa czynność są tym samym. 
Również one są przedmiotem dla samych siebie; również one są jednak 
zarazem wszechwiedzące, a w szczególności mają udział w poznaniu 
Bóstwa, które jest ich pierwszą podstawą i bez którego nie mogłyby być 
pomyślane bez sprzeczności. Są również częścią jego planu świata, do 
którego urzeczywistnienia przyczyniają się poprzez wpływ na swoją sferę. 
Z takich powodów docenia je Arystoteles nazwą „bogowie” (Gotter) 
w szerszym sensie i naucza, że jesteśmy zobowiązani do wdzięczności 
nie tylko wobec Bóstwa, ale również wobec bogów za byt (Sein), wyży
wienie i wychowanie (ponieważ, jak zobaczymy, zależy - w przypadku 
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jednolitego uporządkowania wszystkiego ze wszystkim - również od 
duchów poruszających gwiazdy)172.

172 Por. Eth. nic. VIII, 14,10,1099 b. Również cnota jest darem bogów.
173 Wszystko to da się potwierdzić jako niewątpliwie naukę Arystotelesa, jeśli weźmie 

się pod uwagę (jeszcze do tego wrócimy), że również w przypadku naszego rozumu 
nie uważał jakiegoś właściwego poznania Boga za niemożliwe. I również wtedy, gdy 
wyzwolimy się od przesądu, że Arystoteles, gdy mówi nie tylko o trosce Bóstwa 
wobec ludzi, ale też bogów, jedynie wciąż sobie przyswaja wyobrażenia greckiej 
mitologii, które - jeśli dogłębnie zbadać te passusy - w żaden sposób nie odpo
wiadają ani temu, co Arystoteles bogom przypisuje, ani temu, czego im odmawia. 
Nawet jeśli zawdzięczamy bogom byt, wyżywienie i wychowanie, to przecież nie 
mamy z nimi przyjacielskich stosunków (Eth. Nic. VIII, 9 1158 b), podczas gdy 
mityczni bogowie i boginie wręcz dzielili ze śmiertelnikami łoże i w przyjacielski 
sposób zbliżali się do dzieci, które spłodzili, oraz innych ulubieńców.

174 Por. na przykład Phys. VIII końcówka i Met. A, 10 do końca.

Pomimo tego, pomiędzy nimi a Bóstwem zachodzi w sensie ścisłym po
tężna różnica. Chociaż one też są wszechwiedzące, to jedynie w przypadku 
Bóstwa prawda, która jest pierwsza zgodnie z naturą, jest pierwsza również 
w porządku poznania; i - inaczej niż Bóstwo - nie pojmują samych siebie 
jako identycznych z pierwszą podstawą całej prawdy. Jeśli znają i kochają 
plan wszechświata, to jednak jako pomyślany przez Bóstwo, w którym 
one są uwzględnione jako części. A gdy wiecznie wytwarzają (schöpferisch 
wirken), to bezpośrednio w odniesieniu do tylko jednej sfery i to tylko 
z mocy nieporuszonego bytu (Sein), który otrzymują od Bóstwa173. Zatem 
charakter monarchii, który Arystoteles uważał za bezwzględnie wymaga
ny174, jest w pełni zachowany, pomimo przyjęcia owych współdziałających 
duchów sfer.

Nie bał się jednak także zarzutu zbędnego przypuszczenia, jako że każda 
taka inteligencja, sama w sobie wartościowa, musi podnosić wartość systemu 
świata jako całości. Można by raczej zapytać: dlaczego tak niewiele a nie 
więcej? (Ponieważ, poza duchami sfer nie powinna, zgodnie z sądem, że 
wszystko jest wszystkiemu przyporządkowane, istnieć żadna taka wiecznie 
niezmienna inteligencja.) Jednak Teofrast zaliczyłby to pytanie do tych, 
o których mówi, że wymagają zbyt wiele. Zgodnie z podstawowymi on
tologicznym! naukami Arystotelesa każdy duch sfery musi, ponieważ jest 
immaterialny, być innego gatunku i wtedy można by pomyśleć, że liczba 
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możliwości byłaby podobnie ograniczona do liczby rodzajów regularnych 
figur stereometrycznych, gdzie obok czworościanu (Tetraeder), sześcianu 
(Hexaeder, Kubus), ośmiościanu (Oktaeder), dwunastościanu (Dodekaeder), 
dwudziestościanu (Ikosaeder) i kuli żadna inna nie jest bez sprzeczności 
możliwa. Ale przy istotach, które są transcendentne dla naszego oglądu, 
taka podstawa ograniczenia jest poza zasięgiem naszej analizy.

Tak oto wiecznie doskonały świat niebieski wydawał się Arystotelesowi 
uszlachetniony na sposób godny Bóstwa. Co się zaś tyczy ciał niebieskich, 
to ich istnienie może być wprawdzie uzasadnione, ale tylko poprzez war
tość użytkową175 (Nützlichkeitswert), którą posiadają. Dla kogo jednak są 
użyteczne? Na pewno nie dla poruszających, niewzruszonych duchów 
sfer, które są raczej równe Bóstwu w bezinteresowności swego działania. 
Możemy tu więc myśleć jedynie o jakiejś użyteczności w odniesieniu do 
świata podksiężycowego. Pod tym względem ich zaletą jest to, że są nie
zniszczalne, i dlatego nie są użyteczne tylko chwilowo, jak niektóre rzeczy 
świata podksiężycowego. Zarówno to, jak i okoliczność, że jedynie wpływają 
na ziemski świat, ale nie doznają jego wpływu, a więc wyświadczają mu 
jedynie dobrodziejstwo, same nie otrzymując od niego wsparcia, pozwala 
jawić się im w szczególny sposób jako podobne Bóstwu, pomimo braku 
wartości w sobie. I dlatego są opisywane przez Arystotelesa jako wyższe 
od elementów zniszczalnych, wręcz jako boskie ciała.

175 Teofrast słusznie zauważa, że ponieważ Bóstwo jest nieporuszone, a to, co bardziej 
podobne Bogu (Gottahnlichere), jest doskonalsze, to poruszająca się sfera nie może 
w sobie i dla siebie być doskonalszą od jakiejś nieporuszonej. Ale to zarazem 
zupełnie nie jest ta doskonałość, o którą tu chodzi: i tylko jako poruszona może 
ona, jak zobaczymy, pełnić funkcje, których potrzebuje uniwersum dla osiągnięcia 
najwyższego możliwego stopnia tego, co dobre w sobie. Dlatego dla Arystotelesa 
przyjęcie jakiejś sfery bez celu w postaci poruszenia jakiejś gwiazdy wydaje się 
całkowicie wykluczone. Por. Met. A, 8,1074 a.

Wskutek rotacji ciał niebieskich dochodzi do okresowej zmiany, jak 
dzień i noc, lato i zima, przy czym nigdy nie dochodzi do powtórzenia tej 
samej całkowitej konstelacji. A więc zarówno z tego powodu (Grund), jak 
również dlatego, że wszystkie wcześniejsze oddziaływania istnieją jakoś 
dalej jako następstwa działań, również w świecie podksiężycowym nie może 
dojść do takiego stanu, w którym dokładnie powtórzy się jakiś wcześniejszy.
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Jeden z Problemów™, który możliwość powtórzenia podtrzymuje, okazuje 
się być fałszywy i [okazuje się też być] dziełem pisarza, który, jak stoicy, 
przyswoił sobie Heraklitejski pogląd na naturę.

Elementy zniszczalne oraz to, co prowadzi 
do rzeczywistego rozwoju ich mocy i dyspozycji (Anlageri)

Świat podksiężycowy, który - jak sądził Arystoteles - pod wieloma 
względami jest przeciwieństwem nieba, ma - tak samo jak ono - istnienie 
z wieczności i to na tej samej podstawie, ponieważ również dla niego Bós
two jest wyłączną pierwszą przyczyną. Gdzie nie potrzeba dodatkowych 
warunków, nie może również żadnych dodatkowych warunków brakować. 
I tak zatem również świat podksiężycowy pochodzi z wieczności. Uwarun
kowany przez samego Boga jako pierwszą przyczynę nie powstał jednak 
jako stworzenie, ale raczej jest bez początku twórczo podtrzymywany.

Arystoteles wyróżnia w nim ciała elementarne oraz takie, które są z nich 
złożone, i trzyma się, jak też czynił Platon, czterech elementów176 177 Empe- 
doklesa: ziemi, wody, powietrza i ognia. Atomistyka Demokryta była dla 
niego tak samo wykluczona jak, podwójnie absurdalna, teoria Anaksagorasa 
o nieskończenie wielu nieskończenie małych, elementarnych ciałkach.

176 [Teofrasta.]
177 [Żywiołów, pierwiastków.)

Podobnie jak niebo i każda ze sfer niebieskich, każdy element ma 
swoje naturalne miejsce. Region naturalny dla ognia leży najbliżej nieba, 
po nim następuje region powietrza i najniżej - region ziemi. Tak jak nie
bo jest wobec świata podksiężycowego jedynie aktywne, a każda wyższa 
sfera porusza jedynie te niższe, nie będąc przez nie poruszoną, tak ogień 
ma więcej aktywności aniżeli powietrze, a najmniej ma ziemia. Dlatego 
dostrzegamy w niej najczęściej łono matki, w którym, gdy zostanie z góry 
zapłodnione, rozwijają się przeróżne twory. Przy mieszaninach elementów, 
które są jednak czymś więcej niż zwykłym zmieszaniem, dochodzi do po
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wstania nowych substancji o równych częściach, jak również transformacja 
(Umwandlung) jednego elementu w inny nie jest niemożliwa. Ale z tych 
elementów mogą także powstać składające się z wielu członów, a jednak 
jednolite substancjalne formacje. Zatem nawet cudowne struktury najwyż
szych organizmów są w nich potencjalnie zawarte178 179. Rośliny, zwierzęta 
i ludzie, cały bogaty ornament ziemi zawiera się w nich potencjalnie17’.

178 [Dosł.: Und so sind selbst die wunderbaren Strukturen der höchsten Organismen der 
Anlage nach in ihnen enthalten. A więc: „według dyspozycji”, „na mocy dyspozycji”, 
„zgodnie z nią".]

179 [Dosł.: Pßanzen, Tiere und Menschen, der ganze reiche Schmuck der Erde ist der 
Möglichkeit nach in ihnen beschlossen. A więc: „według możliwości”, „na mocy 
możliwości”, „zgodnie z nią”)

Jednak nic z tego wszystkiego nie urzeczywistniłoby się bez niebiańskie
go wpływu. Gdybyśmy sobie pomyśleli, że usunięto niebo, to mielibyśmy, 
jednakowo rozległe, cztery zaokrąglone ciała spoczywające jedno na dru
gim. Można by co najwyżej pomyśleć, że oddziałują na siebie, stykając się 
granicami. Ale również to powierzchniowe zetknięcie się tak potężnych, 
jednolitych mas nie wystarczyłoby - zdaniem Arystotelesa - jak się wydaje, 
ażeby spowodować obustronną jakościową i substancjalną zmianę. Co 
więcej: jeśli te elementy wyobrazimy sobie jako podzielone na najmniejsze 
kawałeczki i najmocniej wymieszane tak, że ich kontakt wystarczyłby do 
obustronnych oddziaływań i transformacji (Umwandlung), to - ponieważ 
przy tym wyrównałyby się różnice - do transformacji doszłoby w jedno
litym środku i cały rozwój zakończyłby się pewnym rodzajem śmierci 
z podobieństwa (Ähnlichkeitstod), która mogłaby przypominać uniwersalną 
śmierć cieplną (Wärmetod), której obawiają się nowocześni fizycy. Pośród 
wielu teorii, które wymyślono po to, aby ta katastrofa wydawała się inna 
niż nieunikniona, wszystkie okazują się nie do utrzymania, poza reflek
sjami Maxwella i Lorda Kelwina, które dopuszczają możliwość ingerencji 
sił niedoznających zwrotnego oddziaływania od świata cielesnego. Jest to 
całkowicie podobne do tego, co znajdujemy u Arystotelesa, ponieważ - jak 
słyszeliśmy - świat niebieski, który nadaje ruch całemu światu podksiężyco- 
wemu i podtrzymuje go, nie odczuwa najmniejszego wpływu z jego strony.
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Uszlachetniający
i obdarowujący duszą (beseelender180) wpływ gwiazd

Tak oto świat podksiężycowy zawdzięcza wpływowi niebieskiemu 
swój nieprzerwany ruch, który doprowadza go do tego, że jego własne 
siły wchodzą w interakcje jedna z drugą na wiele sposobów, ale nie jest 
to jedyne wsparcie, jakie otrzymuje on od świata niebieskiego. Gwiazdy 
wywierają taki wpływ, który w pewnym stopniu upodabnia ten niższy 
świat do tego niebieskiego. Słyszeliśmy o tendencji ciał niebieskich do 
cyrkularnego ruchu. Na coś podobnego naprowadza Arystotelesa postać 
plamy światła, która powstaje, gdy promienie słońca, które prześwitują 
przez zarośla, dotykają ziemi. Wierzy on, że - przy ta istotnym wpływie, 
jaki ma zmiana pór roku na całą wegetację - uszlachetniającemu i w pe
wien sposób przebóstwiającemu oddziaływaniu gwiazd należy przypisać 
wszelkie powstawanie tak wielu wyższych produktów (organizmy poprzez 
swe funkcje życiowe udowadniają, że takie są).

Cały ziemski świat jest, wskutek „bezpoczątkowego”181 (anfangslos) 
i długotrwałego wpływu ze strony tego niebieskiego, jakoś przygotowany 
na powstawanie istot żywych, wręcz może na tej podstawie być nazwany, 
w szerokim sensie, obdarzonym duszą182 (beseelt); bo przez duszę Arysto
teles rozumie substancjalną rzeczywistość, naturę jakiegoś żywego ciała. 
W jednych miejscach przygotowanie to jest mniejsze, w innych - większe. 
W niektórych wypadkach zdarza się, że dla jakiegoś ziemskiego ciała - 
wskutek upodabniania się do tych niebieskich - naturalnym będzie ruch, 
który bardziej przypomina cyrkularny ruch sfer niż prostoliniowy ruch

l№ [Tłumaczę beseelender jako „obdarowujący duszą”, bo taką interpretację narzuca 
bieżący rozdział. W innych miejscach zdarza się, że słowo to (lub inne pochodzące 
od Seele = „dusza”) tłumaczę na przykład jako „ożywiający”. Zresztą w angielskim 
przekładzie niniejszej książki słówko animating znajdujemy w tytule tego rozdziału. 
Ważnym jest podkreślane już przeze mnie pokrewieństwo duszy i życia w antycznej 
filozofii, które jest przez Brentano wykorzystywane w kolejnych rozdziałach tej 
książki, na przykład tym o poziomach życia.]

181 [Cudzysłów S.K.)
182 [Także: „ożywionym”.]
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elementów ziemskich, który się tak podtrzymuje i przenosi na inne rzeczy, 
które się z nim zetkną, co w dalszym rozwoju wypadków prowadzi do po
wstania żywego organizmu. Arystoteles nazywa taką substancję πνεύμα1’3 
i mówi o cieple budzącym życie (θερμότης ζωτική* 184), które istotnie różni 
się od zwyczajnego ciepła, jakie jest naturalne dla ognia185. Znajduje się 
za to w promieniującym cieple słońca i znajduje się również w nasieniu 
posiadającym moc płodzenia. Jest też w innych częściach organizmu 
a także w cyklu miesięcznym, ale w sposób mniej doskonały i słabo przy
gotowany na ruch, o którym mowa. Jednak cykl miesięczny, połączony 
z nasieniem, zostanie doprowadzony do takiego samego, jemu [nasieniu 
- przyp. tłum.] właściwego ruchu. W niektórych miejscach Arystoteles tak 
silnie podkreśla to, że mamy tu coś podobnego do pierwiastka gwiazd, że 
niektórzy interpretatorzy dają się zwieść i wierzą, że naucza on po prostu, 
że małe cząsteczki oderwane od substancji niebieskiej trafiają do świata 
ziemskiego, aby - jako piąty element - współkonstytuować istotę substancji 
żywych. Przy niezniszczalności i immaterialności sfer niebieskich jest to 
oczywiście wykluczone.

[Pneuma.]
184 [Thermotes zotike.]
185 Por. na przykład De gen. an. II, 3.

[Chodzi tu o dzieło Degeneratione animalium.]
187 Por. De gen. an. III, 11.

Arystoteles wierzy w samorzutne powstawanie niektórych niższych 
roślin i zwierząt jako w fakt, którego wciąż można doświadczyć. W kon
sekwencji rnusiał skłonić się ku temu, aby przyznać rację tym, którzy 
ostatecznie pojmowali pochodzenie wyższych i najwyższych gatunków, 
zwierząt czworonożnych i człowieka, jako samorzutne powstawanie z ciał 
nieorganicznych. Wskazują na to pewne uwagi w księgach o rodzeniu się 
zwierząt186, w trzecim rozdziale drugiej księgi. A już całkiem wprost poja
wia się ta myśl w trzeciej księdze187, kiedy zupełnie nie chce odrzucić jako 
nieracjonalnych teorii tych, którzy uważali, że pierwotnie czworonożne 
zwierzęta oraz ludzie wzięli się samorzutnie z błota (Schlamtri). Zamiast 
tego zaczyna dogłębne rozważanie sposobu, w jaki to mogło nastąpić. 
Hipoteza uwzględniająca ewolucję gatunków, jaka w naszych czasach 
obowiązuje, zapewne nie przyszła mu przy tym do głowy. Jednakże pewne 
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przybliżenie pojawia się, ponieważ również on jest przeświadczony, że jakiś 
tak doskonały organizm nie mógł powstać bezpośrednio z błota; musiały 
być niższe formy przygotowujące. Porównując sposób, w jaki teraz takie 
przygotowanie form wyższych przez niższe jawi się w ontogenezie, z jednej 
strony przez jaja, z drugiej - poprzez jakąś niższą formę życia, jaką pre
zentuje gąsienica przeciwstawiona motylowi i innym owadom, dochodzi 
do tego, by ograniczyć możliwości do tych dwóch hipotez i ostatecznie - 
z tych znowu - dać pierwszeństwo tej mówiącej o powstawaniu z jakiejś 
niższej istoty żywej w rodzaju robaka. Trzymanie się tej hipotezy wydaje 
się najrozsądniejsze188.

"** Pomimo dogłębnego rozważenia sposobu, w jaki pierwsi ludzie powstali z błota, 
interpretatorzy nie chcą zazwyczaj przyznać, że Arystoteles wierzył w początek 
rodu ludzkiego. Powołują się przy tym na szereg stanowisk, w których Stagirytą 
miał twierdzić, że nauki powstawały i rozpadały się już nieskończoną ilość razy. 
Ale jeśli dobrze się [tym stanowiskom] przyjrzeć, to żadne z nich tego nie naucza. 
Raczej każde z nich mówi jedynie tyle, że każda nauka będzie nieskończenie często 
odkrywana i tracona, co wystarczy, aby uwiarygodnić hipotezę, że nasz okres był 
już poprzedzony przez inny. Pod innym względem różnica jest jednak istotna. 
Ponieważ, jak usłyszymy, przy śmierci człowieka, rozumna część jego duszy (tak 
zwany νούς) istnieje dalej [jako] nieśmiertelna i żaden pozostający przy życiu 
ludzki νους nie łączy się drugi raz z ciałem: skoro nastąpiło już nieskończenie 
wiele [procesów] płodzenia, to obecnie musiałoby aktualnie istnieć nieskończenie 
wiele dusz zmarłych (abgeschiedene Menschengeister), co zdaniem Arystotelesa 
zawiera absurd, podczas gdy przyjęcie zwielokrotniania w nieskończoność nie 
jest według niego żadną miarą absurdalne. Z nauką o początku rodu ludzkiego 
zgadza się również to, co Arystoteles w Polityce mówi o człowieku, który jako 
pierwszy wynalazł państwo. Por. bardziej wyczerpujące rozważanie w mojej właś
nie ukazującej się rozprawie Arystotelesowska teoria pochodzenia ludzkiego ducha 
(s. 95 ff), gdzie wykazuję, że w Polityce VII, 10,1329 b zamiast έυρήσθαι (heure- 
sthai) należy czytać έυρίσκεσθαι (heuriskesthai).
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Poziomy życia. Przewaga człowieka 
dzięki jego częściowo duchowej naturze

Ze względu na aktualizację (Vollkommenheit') końcowego wyniku 
procesu rozwoju, trzeba pomyśleć o przypadku, w którym dyspozycje (Di
spositionen18’) powstałe pod wpływem siły niebiańskiej byłyby - zdaniem 
Arystotelesa - o wiele doskonalsze (vollkommener), aniżeli spontaniczne 
procesy tworzenia, obserwowane przez nas. Ale cóż przeszkadza przypusz
czać, że - tak jak nasiona różnych roślin i zarodki zwierząt1’0 - również 
dyspozycje przy prapowstawaniu były różne i wykazywały różnice stopnia 
doskonałości (Vollkommenheit)? Do takich, z jakich zrodziły się wyższe 
gatunki zwierząt oraz człowiek, mogło dojść tylko w niezwykle sprzyjają
cych okolicznościach. Tego typu dyspozycja wystarczyłaby na zawsze. Bo 
gdyby nie prowadziła do żadnego wiecznego bytu, natura musiałaby ją 
zastąpić siłą umożliwiającą powtarzające się w nieskończoność stawanie1’1. 
Każdy spośród trzech poziomów życia (roślina, zwierzę, człowiek) posiada 
kolejno coraz to bardziej uświadomione funkcje życiowe. Poprzedzające 
je poziomy niższe są wspólne, zaś każdy wyższy wprowadza jakąś nową 
własność. Funkcje życiowe rośliny ograniczają się do odżywiania, wzrostu 
i rozwoju. W przypadku zwierzęcia dochodzą do tego funkcje odczuwania, 
pokrewne wyobraźni i pamięci, pożądania, gdzie - w szerokim sensie, 
w jakim Arystoteles to ujmuje - zawarte są wszystkie afekty, takie jak 
zmysłowe pożądanie, odpychanie, złość, nadzieja i obawa, samowolny 
i lokalny ruch, etc.; u człowieka - funkcje rozumu, który myśli pojęciowo, 
ocenia i wnioskuje, a także wyższe czynności emocjonalne, które są ana
logiczne wobec zmysłowego pożądania, tak jak poznanie intelektualne jest 
analogiczne względem odczuwania. Arystoteles wierzy, że, aby doszło do 
prawdziwego myślenia - poza zdolnością do przyjmowania myśli - musi 
też być jakaś świadoma, aktywna siła, którą nazywa on vovc;1’2, ale nie dla
tego, że ona myśli (bo przecież myślenie jest pewną odmianą doznawania), 

Wcześniej: Anlagen.
”° De gen. an. II, 3,736 b.
1.1 Degen, et corr. II, 10, 336 b.
1.2 [Nous.J
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lecz dlatego, że powoduje myślenie. Podobnie - w przenośni - nazywamy 
lekarstwo zdrowym, ponieważ ułatwia ono osiągnięcie zdrowia. Od razu 
lepiej rozumiemy, jaką potrzebę chciał Arystoteles zaspokoić przez jej 
[siły - przyp. tłum.) przyjęcie.

Każdy kolejny poziom życia wznosi się tak wysoko nad poprzedni, iż 
ten drugi wydaje się wobec pierwszego pozbawiony życia. Roślina, która 
całkowicie nie ma świadomości, nie posiada też dobra samego w sobie193. 
Jest dobra jedynie w sensie użytkowym.

1,3 Porównaj: fragment metafizyczny Teofrasta.

Co innego dotyczy zwierzęcia, które różnicuje i któremu nie można 
raczej przypisać przyjemności jako dobra samego w sobie. Z pewnością 
przeciwstawny jej ból, rozważany sam w sobie, jawi się jako zło.

Tak jak zwierzę przewyższa pod tym względem roślinę, tak człowiek 
przewyższa zwierzę, lecz w stopniu nieporównanie wyższym. Zwierzę jest, 
wedle Arystotelesa, istotą w pełni cielesną. Człowiek zaś jest stworzeniem 
częściowo cielesnym, częściowo duchowym. Mówię „częściowo cielesnym, 
częściowo duchowym” i daję tym samym do zrozumienia, że Arystoteles 
nie uważał człowieka za połączenie dwóch prawdziwych substancji, ale 
raczej za jedną, jednolitą substancję. Wielość zróżnicowanych części (jak 
mięśnie, kości, ścięgna itp.) nie jest wcale niemożliwa do połączenia. 
Wszystkie części należą do jednej, jednolitej, prawdziwej substancji i żadna 
z nich nie jest prawdziwą substancją dla siebie. Tak więc nie ma żadnych 
wątpliwości co do tego, że tak duże różnice, jak te między czymś cielesnym 
a czymś duchowym, nie wykluczają ich połączenia. Tworzą one razem 
substancję jednolitą.

Jeden z argumentów, które doprowadziły Arystotelesa do uznawania 
podmiotu funkcji cielesnych za fizyczny, zaś podmiotu funkcji inte
lektualnych za duchowy, poznajemy w pierwszej z trzech ksiąg o duszy. 
Arystotelesowi wydaje się sprzecznością, że przypadłość, której rozciągłe 
części można odróżnić, występuje w nierozciągłej substancji i że nieroz- 
ciągły atrybut znajduje się w substancji rozciągłej jako podmiocie. Nasze 
spostrzeżenia zmysłowe, jak na przykład widzenie, pokazują rozciągłe części. 
Każdej jednej części widzianego obrazu odpowiada inna część widzenia. 
Tak więc, konkluduje Arystoteles, substancjalny podmiot naszego widzenia 
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jest rozciągły. Odwrotnie jest, kiedy pomyślę sobie ogólne pojęcie - jak 
pojęcie rzeczy, zaprzeczenia, etc. Wtedy myślenie jest w taki samym stopniu 
rozciągłe jak rzecz, kiedy o niej myślimy. Zatem podmiot tego myślenia 
w nas jest duchowy. Czwarty rozdział trzeciej księgi [o duszy - przyp. tłum.) 
dostarcza na to kolejnych dowodów. Na przykład, jeżeli doświadczyliśmy 
czegoś bardzo intensywnego, nie jesteśmy w stanie doświadczyć czegoś 
średnio intensywnego w zamian; znacznie łatwiej poszłoby doświadczenie 
przeciwieństwa tego czegoś. Skoro wrażenia zmysłowe przynależą do organu 
cielesnego, a intelektualne są duchowe, to nie można wątpić w przynależność 
czegoś cielesnego i czegoś duchowego - jako części - do jednej i tej samej 
jednostkowej rzeczy, ponieważ nie mogłoby dojść do żadnego porównania 
między jedną rzeczą a drugą.

Wzajemne oddziaływanie między duchem a ciałem

Zmysłowy organ cielesny oraz duchowa część człowieka pozostają 
względem siebie naturalnie w relacji wzajemnego oddziaływania. Ary
stoteles uważa, że jest to możliwe tylko w taki sposób, że początek tego 
procesu stanowi oddziaływanie części duchowej na cielesną. Ciała świata 
podksiężycowego nie mogą, jak sobie przypominamy, oddziaływać na 
gwiazdozbiory ani sfery niebieskie. Jak byłyby w stanie zmieniać ducha 
o własnych siłach? Organ cielesny nadawałby się do tego w takim stopniu, 
w jakim ogień potrafiłby podpalić ducha.

Pojawia się tu jednak pewna trudność. Wszystkie funkcje intelektualne 
dokonują się w pewnej zależności od zmysłowych. Sfera zmysłowa posia
da pewne wyobrażenia, duch „przerabia”1’4 je na pojęcia i dopiero wtedy 
z potencjalnie myślącego staje się myślącym naprawdę. Tak więc nie może 
on [duch - przyp. tłum.] zadziałać - myśląc - na sferę zmysłową, dopóki 
nie dostanie od niej pierwszego impulsu.

W tych okolicznościach Arystoteles przypisuje ludzkiemu rozumowi 
jeszcze jedną aktywną siłę (poza zdolnościami do myślenia i chcenia),

1,4 [Cudzysłów S.K.] 
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o której już wspominaliśmy. Przyjmuje on, że myślenie to przede wszystkim 
wpływ ducha na sferę zmysłową, w której mieszczą się wyobrażenia. Ta sfera 
zaś zwrotnie działa na ducha. To i nic innego jest funkcją νους ποιητικός, 
w którym niektórzy dopatrują się możności duszy do „wyższego myślenia”, 
jednoczącej, ogarniającej i rozświetlającej wszystkie ludzkie dusze wyższej 
inteligencji, albo chcą zrobić z niego boskość. Tymczasem νοϋς ποιητικός nie 
myśli, tylko przeprowadza ukierunkowaną na dane zmysłowe działalność 
ducha z czystej możliwości myślenia do rzeczywistego myślenia195. Kiedy 
to nastąpi, duch zyskuje świadomy wpływ i oddziaływanie na przebieg 
wyobrażeń i afektów.

1,5 Porównaj: szczegółowe przedstawienie i uzasadnienie w moim piśmie Psychologia 
Arystotelesa, a w szczególności jego nauka o nous poietikos.

Współdziałanie Bóstwa przy powstawaniu człowieka

Kiedy Arystoteles tak właśnie rozwiązuje trudność, która zdaje się 
wynikać z oddziaływania czegoś cielesnego na coś duchowego: myśląc 
o nich, jako o częściach należących do jednej i tej samej rzeczywistej 
substancji, wtedy nie może przeoczyć innej trudności, jaka z tego wynika. 
Mianowicie: produkt rozwoju, a więc procesu wegetatywnego, w przypadku 
człowieka nie jest tylko cielesny, ale przejawia istotę po części duchową. Jak 
miałaby się ona rozwinąć, co do swojej części duchowej, ze współdziałania 
nasienia i cyklu miesięcznego, które są przecież tylko skutkami procesu 
metabolizmu?

Arystoteles uważa to w istocie za niemożliwe, podobnie jak wspieranie 
przez jakieś drugorzędne siły jest niewystarczające. Sądzi raczej, iż musi 
przyjąć bezpośrednie współdziałanie Bóstwa. W przypadku produktu 
cielesnego - wytworzonego przez nasienie - jest tak, że kiedy opuszcza on 
łono matki, opuszcza je również nasienie. Przy porodzie ludzkim mamy do 
czynienia z nasieniem podwójnym, które ma część materialną i duchową. 
Ta część nasienia, która się rozpuszcza i ulatnia, nie jest integralną częścią 
embrionu. Jest raczej jak sok figowy, który sprawia, że mleko się zsiada, ale
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sam nie jest częścią zsiadłego mleka. Część duchowa to boskie nasienie, 
w którego przypadku nie może być mowy ani o rozpuszczaniu się, ani 
o parowaniu. I ta część da się wyróżnić w produkcie zapłodnienia. To jest 
ta rozumna część ludzkiej duszy, tak zwany vov<;.

Aby to wkraczanie Bóstwa nie wydawało się dziwne, Arystoteles nie 
omieszka zwrócić naszej uwagi na to, że siły niższych pierwiastków nie 
wystarczyłyby do powstania istoty żywej. Ważniejszy w tym procesie jest 
współudział w pewien sposób przebóstwiającej siły niebiańskich substancji, 
która jest przyczyną. W powstawaniu człowieka przy współudziale Bóstwa 
nie ma niczego, dla czego zupełnie brakowałoby analogii w procesie po
wstawania niższych istot żywych.

Ale jak należy rozumieć tę ingerencję Bóstwa? Czy Bóstwo - po stwo
rzeniu duchowej części człowieka z wieczności196 - połączyło ją z jakimś 
embrionem, który wcześniej był specjalną, duchową substancją dla siebie; 
który później przestał być rzeczywistą istotą dla siebie i stał się częścią 
ludzkiej natury? A może Bóstwo stworzyło również i jego [embrion - 
przyp. tłum.]?

'* To, że człowiek ma Boga za przyczynę, jest - choćby dzięki temu, co widzieliśmy 
wcześniej - poza wątpliwością, ponieważ Bóg jest przyczyną wszystkich rzeczy, 
duchów sfer [niebieskich], ale nie mniej - rzeczy zniszczalnych. Arystoteles wska
zuje również wyraźnie (De an. III, 5 i 7) na zawsze aktualną, boską wiedzę jako 
pierwszą przyczynę całej wiedzy ludzkiej. Podobny dowód na to, że Bóstwo jest 
pierwszą zasadą naturalnych tendencji człowieka znajdujemy w siódmej księdze 
Etyki eudemejskiej (rozdział 14). Może również chodzić o pytanie: czy duch ludzki 
pochodzi od Boga-wieczności (Ewigkeit Gott), czy też nie?

1,7 Porównaj: De an. I, 3, 407 b.
Porównaj: fragment Teofrasta z piątej księgi Fizyki Temistiusza do De anima III, 5.

Rozważając pierwszą możliwość, Arystoteles rnusiał uważać, że jeden 
i ten sam duch wiąże się ciągle z różnymi embrionami. Rodzaj ludzki 
zachowuje się - jego zdaniem - w nieskończoność, podczas gdy licz
ba duchów pochodzących z wieczności może być zaledwie skończona. 
Wszyscy komentatorzy zgadzają się co do tego, że Arystoteles porzucił 
palingenezę197 w dojrzalszym punkcie swego filozofowania. Tak więc ta 
możliwość jest wykluczona. I wydaje się taka również z innego powodu, 
który już Teofrast uczynił istotnym198. Jak miałoby to być możliwe, aby 
pochodzący z wieczności duch dla siebie (a z takim mamy do czynienia 
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w przypadku człowieka), zgodnie ze swoją naturą wiązał się z produktem 
rozwoju embrionalnego? Dusza tego człowieka jest - wedle Arystotelesa 
- naturą tego człowieka, a duchowa część tej duszy jest częścią tej natury. 
Tak więc, konkluduje Teofrast, o νους nie powinniśmy myśleć jak o czymś 
dodanym do człowieka, ale raczej jak o czymś współdanym w procesie 
powstawania człowieka. I jest to zgodne z tym, czego naucza Arystoteles 
o ludzkiej duszy, wprowadzając rozróżnienie między pre- a postegzystencją, 
pierwszą kwestionuje, za to na drugą - jako na coś najwyraźniej bardzo 
dlań ważnego - zwraca uwagę. Dalsze istnienie duszy po śmierci nie jest 
wykluczone; nie całej duszy, z pewnością jednak jej rozumnej części'”.

Ale też przypuszczenie, że Arystoteles uważa Bóstwo za tworzące 
νους podczas powstawania konkretnego człowieka, stawia nas wobec 
zagadnienia powstawania czegoś z niczego, które Arystoteles kategorycz
nie kwestionował. Znamy również bardzo dla niego ważną podstawę tej 
nauki. Jeśli mamy daną przyczynę sprawczą (wirkendes Prinzip) i nie bra
kuje żadnego z dodatkowych sprzyjających warunków, wtedy musi wraz 
z nimi wystąpić skutek. Z tej perspektywy wydaje się, że ludzkie duchy 
(skoro zadziałało tu Bóstwo) także pochodzą z wieczności, podobnie jak 
duchy sfer niebieskich. Jednak cała trudność rozwiązuje się, gdy zwróci
my uwagę na to, że zawsze przy rozwoju człowieka powstaje coś nowego, 
co - w zgodzie z pewną częścią jego duszy - jest duchowe. Ale nie można 
z tego powodu powiedzieć, że ta duchowa część duszy powstaje na nowo 
ani że dusza powstaje na nowo. Arystoteles podnosi jeszcze następują
cą kwestię. Preegzystencję duszy kwestionuje, w przeciwieństwie do jej 
częściowej postegzystencji. Nie można mówić, że dusza powstaje, lecz 
że powstaje faktyczna rzecz, której naturą jest dusza. Koń tworzy konia, 
a nie duszę konia: i tak człowiek wytwarza człowieka, ale nie duszę czło
wieka czy część tej duszy. Człowiek nie tworzy człowieka sam, tylko przy 
bezpośrednim współdziałaniu Bóstwa. Bóstwo jest tu zatem przyczyną 
sprawczą (wirkendes Prinzip). Tym, co Bóstwo zdziała, a dokładniej, co 
powstaje przy jego współdziałaniu, jest tylko i wyłącznie człowiek, ale nie 
jego dusza czy też jej część. Ponieważ te [dusza i jej części - przyp. tłum.]

Porównaj: Met. A, 3 a także sposób, w jaki Zeller w swojej Rozprawie o wieczności 
ducha stara się wzmocnić to stanowisko oraz jego obalenie w moim Otwartym 
liście do Zellera z 1883 r.
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nie powstają, ale istnieją jako przynależne człowiekowi części, współdane 
w jego rozwoju. O powstawaniu νους z niczego można tu powiedzieć tyle, 
że wcale nie idzie o powstawanie νους. Idzie tu o powstawanie człowieka 
wskutek współdziałania ojcowskiego nasienia i tworzącej siły Bóstwa. Jej 
wola ukierunkowana jest nie tylko na spowodowane przez nią powstawanie, 
ale na powstawanie spowodowane siłą nasienia i rozwojem embrionalnym. 
Nie może tu być żadną miarą mowy o naruszeniu twierdzenia, że nigdy 
coś nie powstaje z niczego, ponieważ człowiek jest jedynym, który tu po
wstaje, a nie powstaje on z niczego. Nie może być również mowy o tym, że 
nie jest to przypadek, w którym oczywiste jest to, iż po śmierci człowieka 
duchowa część jego duszy pozostaje jako rzecz rzeczywista. Jeżeli mimo 
wszystko chce się duszy przypisywać powstawanie (w końcu wcześniej była 
częścią formy człowieka, a nie rzeczą rzeczywistą dla siebie), to na pewno 
nie powstawania z niczego. Powstaje z człowieka, po zniszczeniu ciała, nie 
odczuwając przemiany w coś innego. Powstaje jako niezniszczalna część200. 

200 Jeżeli z tym wyjaśnieniem porówna się to, co napisałem w moim piśmie O krea- 
cjonizmie u Arystotelesa w 1882 r„ zauważy się jedną ważną korektę. Chętnie się 
przyznam, że - nawet dzisiaj - uważam poglądy Zellera za sprzeczne z tych samych 
powodów, co niegdyś przedstawione. Ponieważ jednak również mój pogląd był 
skażony błędem, dopiero tym sprostowaniem odeprę jedyny prawdziwie znaczący 
zarzut Zellera. Wypowiadałem się błędnie na temat tworzenia duchowej części 
ludzkiej duszy, gdzie powinienem był mówić więcej o współudziale Bóstwa w po
wstawaniu jednolitego, duchowo-cielesnego człowieka. Również stanowiska De 
gen. an. II, 3,737 a 7 nie uświadomiłem sobie wówczas w jego właściwym sensie. 
Arystoteles mówi, że nasza duchowa część jest najczęściej naszym „ja" (por. Eth. 
nic. X, 7, 1178 a). Kiedy jest naszym duchem, to wtedy nie wzięliśmy odeń sami 
naszego początku; i byłoby to niesłuszne, kiedy mówi w Etyce nikomachejskiej, że 
nasze bycie zawdzięczamy naszym rodzicom, ponieważ mogą oni być zaliczeni 
do przyczyn naszego wcielenia. W ustach Platona takie zdanie byłoby niemożli
we. Kiedy już wcześniej uczyniłem to obowiązującym, Zeller odparł, że również 
zgodnie z moją opinią, rodziców należy rozpatrywać nie jako przyczyny całego 
bycia dziecka, ale jedynie jego ciała. Odpowiedź ta wyglądała również wówczas 
na mającą niewielką siłę, bądź co bądź rozwój ciała skutkował stworzeniem ducha 
zgodnie z ogólnie obowiązującymi prawami kosmicznymi. Zgodnie ze strategią, 
jaką teraz obrałem, nie jest ona słuszna. Ponieważ nie jest tak, że duch pochodzi 
od Boga a ciało od ojca, ale jest tak, że jednolity psychofizyczny człowiek wyrasta 
ze współdziałania ich obu. W tym jednolitym powstawaniu zawarta jest dusza 
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Tak więc podstawowe zasady, które Arystoteles wyznaczył dla powstawania 
rzeczy, nie są tu w żaden sposób naruszone.

Jest to niezwykle ważne dla zrozumienia całego światopoglądu Ary
stotelesa, aby ten punkt jego nauki rozjaśnić sobie jak najbardziej i uczynić 
zrozumiałym, że pomimo zaprzeczenia powstawania czegoś z niczego, 
może następnie dochodzić do wzrostu ilości substancji niematerialnych. 
Czytelnik może łatwo rozpoznać, dlaczego Arystoteles „nie zgadza się”201, 
aby ludzki νους miał swój początek już w nasieniu ojca. Przecież nie uważa 
on ludzkiego nasienia za obdarowane duszą rozumną, to znaczy nie uważa 
go za coś, co byłoby częściowo naturą człowieka lub samym człowiekiem. 
Νούς powstał najpierw jako rzecz dla siebie i jako taka rzecz dla siebie, 
a niejako część innej, miał swój początek. Innymi słowy mielibyśmy jedno 
z tych uznawanych przez Arystotelesa za niemożliwe narodzin z niczego. 
Według niego tak samo, jak nie ma rozumu w nasieniu ojca, tak samo 
nie pojawia się on w zarodku od chwili zapłodnienia. To bowiem ustalił 
Arystoteles poprzez swoje godne uwagi badania embriologiczne. Ludzka 
natura wykształca się dopiero po serii głębokich przeobrażeń. Po pierwsze 
Stagirytą uważa zarodek za nieuduchowiony tuż po zapłodnieniu, o ile 
w ogóle przygotowany na uduchowienie. Potem zarodek powinien stać 
się w części duszą po prostu wegetatywną, prowadzić jedynie życie rośli
ny, potem powinno dojść do obdarowania duszą zwierzęcą - wtedy też 
uczyłby się zmysłowych czynności życiowych. Następnie zjawia się dusza 
rozumna a - wraz z nią - ludzka natura. Dopiero tu produkt rozmnażania 
staje się - pod wpływem szczególnego współdziałania Bóstwa - istotą psy
chofizyczną202. Dla Arystotelesa moment aktualizacji (Vollendung) zbiega 

w swej wegetatywnej, zmysłowej i rozumnej części. Tak samo ojciec, jak i Bóg są 
przyczynami całego człowieka i żaden z nich nie jest jego wyłączną przyczyną. 
Ludzkie nasienie i ludzki embrion nie są w swych najwcześniejszych fazach po
tencjalnym ciałem ludzkim, lecz potencjalnym człowiekiem. I mówi się o nich, 
że - w miarę możliwości - mają duszę rozumną. De. gen. an. II, 3.

201 [Cudzysłów S.K.]
202 Zeller uważa, że - według Arystotelesa - rozum jest w nasieniu ojca jeszcze przed 

momentem poczęcia i dlatego zalicza się do ojcowskiego nasienia tak samo, jak 
ciecz nasienna. Kiedy Arystoteles nazywa go θειον σπέρμα (boskim nasieniem); 
to nie określa tym samym „skąd” owego nasienia, ale raczej chodzi tu o to, że 
„boski” znaczy tyle, co „duchowy”. Jednak pytanie o owo „skąd” zostało wyraź
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się z momentem determinacji płci, a więc z tym momentem, w którym 
i Platon stworzoną przez Bóstwo duszę lokował w embrionie. Ten, który nie 
wierzył w przynależność ludzkiego ducha do natury ciała, zdecydował się 
na uduchowienie (Beseelung) w tak późnym stadium rozwoju, bo zgodnie 
z naturą duszy, jednej wskazał męski, innej żeński organizm, jako miejsce 
zamieszkania. To odgórne ustanowienie jest dowodem na to, że wszędzie 
u Arystotelesa widać wpływy Platona. Ciekawe.

nie postawione i nie znajduje innej odpowiedzi niż ta poprzez to, co „boskie”. 
Jeżeli „boskie” nie znaczyłoby tu więcej aniżeli duchowe, to wówczas słowa: to 
men horiston on somatos, hosois emperilamnanetai to (w innym odczytaniu: ti 
theion) stałyby się nic niemówiącą tautologią. Oznaczałoby to, że część nasienia 
jest duchowa, w przypadku tych produktów zapłodnienia, które w ogóle mają 
część duchową. Równie zaskakujące jest, kiedy Zeller twierdzi, że w pismach 
Arystotelesa słowo theion nie występowało jako wyraz relacji przyczynowo- 
-skutkowej. Chciałbym jednak wiedzieć, jakie inne znaczenie można przypisać 
słowom theia eutychia w Etyce eudemejskiej, jeśli nie znaczenie szczęścia, do 
którego wiedzie jakieś boskie zrządzenie. Zresztą Arystoteles musiałby uchodzić 
za człowieka niezaznajomionego z greką swojego czasu, gdyby nie używał słowa 
theion w kontekście przyczynowym. A już w ogóle w połączeniu ze słowem sperma, 
które wręcz sugeruje interpretację kauzalną. Nie można uznać, że dla Arystotelesa 
wyrażenie theios było tylko jednoznacznym terminus technicus dla oddania tego, 
co niematerialne. [Jest tak], ponieważ u niego to znaczenie zmienia się na różne 
sposoby. Jedną z okoliczności utrudniających interpretację jest zniszczenie tekstu, 
co musiało się już wcześniej ujawnić choćby ze względów syntaktycznych. Dlatego 
w zdaniu to de tes gones soma, en o synaperhetai to sperma to tes psychikes arches, 
to men horiston on somatos (...) to o achoriston, touto to sperma tesgones dialuetai 
chciałoby się zamienić ostatnie sperma (nasienie/zarodek) na soma (ciało). Ale 
takie przypuszczenie jest chybione. Należałoby raczej czytać: to d’ ek tes gones 
soma achoriston touto to itd. Wyjaśnienie takiej zamiany słów leży w tym, co po
wiedziałem w tekście. Jeśli, jak sądzi Zeller, nous byłby w nasieniu ojca, wtedy nie 
mógłby go uduchowić, bo to by zaprzeczało temu, co oczywiste. Więc jak inaczej 
mógłby tam być [nous w ojcowskim nasieniu]? Przecież nie tak, jak ciało jest 
w ciele, bo w końcu jest on niematerialny. A więc tylko w takim sensie, że na nie 
[ciało] działa albo czegoś od niego ciała doznaje, albo jedno i drugie. Jak jednak i co 
mógłby zdziałać, jeśli idzie tu o czysto wegetatywne procesy, a czynności noetyczne 
zaczynają się później aniżeli zmysłowe? I to, że nasienie niematerialne mogłoby 
doznać czegoś od nasienia materialnego, jest wykluczone. Dalej, jaki byłby ten 
nous, gdyby był najpierw w nasieniu ojca i dzięki temu, że nasienie dostaje się do 
krwi miesięcznej, wraz nim trafiał do wewnątrz, gdyby nie należał do natury tego 
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Pojawienie się rodzaju ludzkiego. 
Jak gdyby pełnia czasu

Jeżeli wejście vovę w płód jest momentem jego aktualizacji (Vollen
dung), to pojawienie się rodzaju ludzkiego w historii może być właściwie 
rozpatrywane jako pełnia czasu. Człowiek, a w szczególności jego część 
duchowa, dzięki której jest o wiele bardziej podobny Bóstwu aniżeli poprzez 
tę cielesną, jawi się jako najszlachetniejszy cel, do którego osiągnięcia dąży 
cały ziemski rozwój i - jak powiedzieliśmy wcześniej - na który skierowany 
jest cały porządek i ruch sfer niebieskich. Arystoteles opisuje go wręcz jako 
Boga w świecie ziemskim. Kiedy, w przeciwieństwie do rośliny, zwierzę 
ma już jakiś udział w tym, co dobre samo w sobie, to jednak znika to przy 
tym, co znajduje się w człowieku jako urzeczywistnione (verwirklicht). 
Ale w przypadku człowieka dobro to nie leży ani w naturze ludzkiej jako 
takiej, ani w przynależnej mu części duchowej, tylko w czynności tejże. 
Bóstwo203, zdaniem Arystotelesa, nie jest jedynie intelektualną zdolnością, 
ale rzeczywistym myśleniem i szczęśliwym życiem (seliges Leben). Zatem 
człowiek jest podobny do Boga i uczestniczy w tym, co dobre samo w sobie, 
w takim stopniu, w jakim jest zaangażowany w doskonałe wykorzystywanie 

nasienia, a by) rzeczą dla siebie? Musiałby zawierać w sobie ruch towarzyszący, 
ale jak mógłby - wedle Arystotelesa - wykonywać ruch lokalny? Skoro w Fizyce, 
podczas rozważania argumentów Zenona - Arystoteles naucza - że tylko coś 
rozciągłego może wykonywać taki ruch. Dlatego też duchy sfer [niebieskich] 
wydają się być po prostu nieporuszonymi i nieporuszającymi się substancjami. 
Kto to rozważy, zobaczy, jak nieprzypadkowe jest tłumaczenie tyrathen epeisienai 
(De gen. an. II, 736 b), które jest wyrazem miejscowej przemiany zachodzącej 
od zewnątrz do wewnątrz (wejścia z zewnątrz). Nie ma nic pewniejszego jak to, 
że nie może tu iść o nic innego, jak o przyczynowe „skąd”. Tak więc musimy tu 
znów uchylić zarzut, że zaniedbało się spostrzeżenie zależności pomiędzy jednym 
punktem a całym korpusem nauki. (Porównaj: mój właśnie ukazujący się tekst 
Nauka Arystotelesa o pochodzeniu ludzkiego ducha.)

203 [Brentano używa tu - jak zwykle - słowa Gottheit, jednak tym razem w angielskim 
przekładzie, zamiast deity, mamy divinity, co można przetłumaczyć zarówno jako 
„Bóstwo”, jak i jako „boskość”, co mogłoby poniekąd sugerować jakąś cechę tej 
istoty. Takie też może być zabarwienie interesującego nas tu zdania.]
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swych sił duchowych. Mądrość stoi tu jednak najwyżej, jak zdecydowanie 
podkreślają - wraz z Metafizyką - Etyka i Polityka. Jawi się jako cel czło
wieka w ten sposób, że życie ludzkie powinno być właściwie uporząd
kowane w odniesieniu do niej i jej interesów. W Etyce nikomachejskiej, jak 
też w Eudemejskiej i tak zwanej Wielkiej etyce jest to podnoszone równie 
energicznie. Znaczy to, w pewnym sensie, że etyka i mądrość praktyczna 
(praktische Klugheit) są tym, od czego wszystko powinno zależeć; w pewnym 
innym sensie jednak - mądrość (Weisheit). Mądrość praktyczna w tym 
sensie, w jakim udziela instrukcji; za to mądrość - w sensie dobra, do 
którego zmierzają owe instrukcje. Cnoty moralne powinny leżeć w środku 
pomiędzy dwoma wadliwymi ekstremami. Jeśli ktoś jednak zapyta, jak 
określić ten środek, to ostateczna odpowiedź jest taka: tak, aby najlepiej 
odpowiadał życiowemu celowi człowieka, którym jest wiedza204 mędrca. 
Również wszystkie relacje społeczne, w które wchodzi człowiek, powinny 
być ostatecznie podporządkowane temu jako celowi. Jeżeli człowiek po
trzebuje państwa do moralnego wychowania i prowadzenia, to również 
całe państwo powinno widzieć swe najważniejsze zadanie w rozwijaniu 
mądrości. Sprawiedliwość w owym szerokim sensie, w jakim zawiera ją 
w sobie cała moralność, nazywa Arystoteles „piękniejszą od jutrzenki 
i gwiazdy wieczornej”. Widzimy jednak, że mądrość jest dla niego słońcem, 
które użycza gwieździe porannej i gwieździe wieczornej blasku.

204 [Brentano używa tu słowa Erkenntnis, które zazwyczaj tłumaczę jako „poznanie”, 
a w szczególnych przypadkach jako „wiedzę” stanowiącą owego poznania efekt. 
To jest taki szczególny przypadek.]
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Ten świat jako przygotowanie na tamten świat 
z powszechną szczęśliwością 

i sprawiedliwą rekompensatą dla każdego205

20S [W języku niemieckim mamy słowa Diesseits („po tej stronie”) oraz Jenseits („po 
tamtej stronie”), które oddaję tu odpowiednio jako „ten świat” i „tamten świat”.]
Arystoteles, Metafizyka 0, 10, 1052 a.

207 [Deanima.]
“* [Dosł. Erfassen. Nie idzie tu o rzeczownik „pojęcie” (Begriff), ale o czynność po

jęcia czegoś, aspekt dokonany pojmowania (Erfassen to rzeczownik utworzony 
od czasownika erfassen, który znaczy „pojmować”, „ogarniać”).]

Ale czy osiągnęliśmy w niej [mądrości - przyp. tłum.] najwyższy punkt 
całego rozwoju? Czy przy takim założeniu świat będzie się rnusiał wyda
wać jeszcze daleki od tego, co najdoskonalsze z rzeczy do pomyślenia, bo 
najbardziej podobne Bogu? Widzimy, że relatywnie niewielu uczestniczy 
w mądrości, a i ci poświęcają się swoim wzniosłym rozważaniom jedynie 
z przerwami. I jakimiż niedoskonałościami są one obciążone! Druga księga 
Metafizyki, ktokolwiek jest jej autorem, mówi zupełnie w duchu Arystote
lesa, że rozum człowieka jest równy oku sowy, które widzi najmniej, gdy 
dzień jest najjaśniejszy. Jedynie poprzez wnioskowanie analogiczne doty
kamy Bóstwa, używając pojęć empirycznych {Erfahrungsbegriffe), które są 
w sobie i dla siebie nieadekwatne, podczas gdy brakuje nam właściwego 
intuicyjnego poznania Boga (anschauliche Erkenntnis Gottes).

Arystoteles naucza, że naszemu rozumowi nie brakuje do tego zdolności 
i dlatego nie należy nas porównywać ze ślepcem, a raczej z człowiekiem 
obdarowanym wzrokiem, w czasie, kiedy rzeczywiście nie widzi2“. Ale 
w trzeciej księdze o duszy207 stawia on pytanie, czy jakiś nieuwolniony 
jeszcze od ciała duch jest zdolny do poznania jakiejś czysto duchowej isto
ty. Gdyby doszło do powstania owej rozbudowanej metafizyki, na której 
potrzeby Filozof zostawił odpowiedź na to pytanie, to odpowiedziałby 
na nie przecząco, biorąc pod uwagę, że wszystkie nasze pojęcia są two
rzone z wyobrażeń. Ale nawet jeśli nie w tym życiu, to po nim, po tamtej 
stronie, bez wątpienia pojęcie208 Bóstwa przez ludzki rozum nie jest jego 
zdaniem wykluczone. A przy tym, co - jak u samego Boga czy duchów 
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sfer - niosłoby ze sobą poznanie boskiego planu świata, osiągalna byłaby 
szczęśliwość, wobec której wszystko, co oferuje życie ziemskie, również 
w swych najdoskonalszych przejawach, byłoby ciągle bez porównania 
gorsze. Widzielibyśmy wtedy, że nawet wytwory niższego świata osiągają 
cudowne podobieństwo do Boga. A wzgląd na ten cel odciążyłby od każ
dego zarzutu wszystko, co ukazuje się na drodze do niego nie tylko jako 
deformacje świata roślin i zwierząt, ale również samego świata ludzkiego 
(cierpienie, błędy, zbrodnia, rozkład indywidualnego życia, jak też życia 
całych narodów i okresów kultury), ponieważ wszystko to przynależy 
jedynie do pewnego typu embrionalnego przygotowania.

Czy to poznanie Boga na tamtym świecie przypadnie w udziale wszyst
kim, czy tylko niektórym wybranym? I czy dzieje się to w toku dalszego 
rozwoju, czy bezpośrednio po śmierci? Na ziemi dopuszcza Arystoteles 
najpotężniejsze przeciwieństwa: niezbywalną cnotę i wręcz nieuleczalną 
niegodziwość209. Wierzy on jednak również w zasługę i niedostatek210, i widzi 
coś pięknego w sprawiedliwej odpłacie211 * 213 *. Można by stąd przypuszczać, że 
naucza też o jakimś Tartarze po tamtej stronie, z wieczną karą, zwłaszcza, 
że zrobił to także Platon. Jednak jedno miejsce w Metafizyce2'2 sugeruje coś 
zupełnie innego, robiąc aluzję do tego, iż wiele wyobrażeń na temat tego, 
co boskie, było fikcjami wymyślonymi przez prawodawców, żeby wpływać 
na ludzi poprzez strach. Arystoteles jest więc także ścisłym deterministą215; 
co go nie powstrzymuje przed wiarą w wolność i odpowiedzialność, jak 
nie powstrzymało Leibniza. Widzieliśmy, że dla Bóstwa nie uważał naj
doskonalszej wolności za nie do pogodzenia z absolutną koniecznością. 
Jak moglibyśmy dziwić się temu, że również pośredniej konieczności, jaka 
jest dana naturze naszej woli w pewnych zewnętrznych i wewnętrznych 

209 Por. Eth. nic. III, 7.
210 Ibidem.
2.1 Por.Eth. nic. IV, 11, 1125 b, 1126 b; V, 7. 8; X, 9, 1179 a.
2.2 Por. Met. Л, 8.
213 Gdy pisałem moją Psychologię Arystotelesa, to jeszcze tego nie wiedziałem (hatte ich

dies noch nicht erkannt) i wierzę, że spełniam obowiązek, wyraźnie poprawiając to, 
co tam powiedziałem. Mianowicie w Etyce nikomachejskiej, którą - wobec innych 
- musimy uważać za dojrzały owoc, ukazuje się to w sposób oczywisty, naturalnie 
w połączeniu z usilnym staraniem, aby zapobiec szkodliwym konsekwencjom,
jakie niektórzy chcą w sposób nieuprawniony wyciągać z teorii deterministycznej.
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okolicznościach, nie uznawał za coś sprzecznego z jej wolnością? Na
sza wola rozstrzyga zawsze na sposób wolny, to znaczy zgodnie ze swą 
skłonnością, za albo przeciw jakiemuś czynowi214, który spełnia wymogi 
moralności; i tak oto leży to zawsze w jej mocy. Nawet jeśli cnota nie 
jest nikomu przyrodzona i choć jeden jest lepiej predysponowany do jej 
zdobycia niż inny, to przynajmniej pierwotnie jest w mocy każdego, jeśli 
chce, nabycie cnotliwych dyspozycji; mocy, która dopiero w późniejszym 
życiu wskutek naszego złego używania woli zostaje definitywnie utracona, 
podczas gdy moc do sprawiedliwego czynu, o której mówiliśmy, pozostaje 
również wtedy215; podobnie, jak przecież słyszeliśmy, według Arystotelesa, 
Bogu nie brakuje mocy do czynienia złego tylko dlatego, że jego wola jest 
nieodwołalnie skierowana ku dobru. Ale mimo to nieznośnym ciężarem 
pozostaje jedna, związana z determinizmem teoria, zgodnie z którą boska 
ευτυχία216 albo δυστυχία217 - można by rzec - pewna forma wyboru po
przez łaskę218, jest ostatecznie rozstrzygająca dla wszystkiego, co robimy 
i co zaniedbujemy.

214 Por. Eth. nic. III, 3. 7 do końca.
215 Po. Eth. nic. III, 7.
216 [Eutychia - „szczęście”, „pomyślność”.]
217 [Dystychia - „nieszczęście”, „niepowodzenie".]
211 Por. Eth. nic. 1,10,1099 b. Cnota jest OeóaSoToę (theosdotos) [- dana przez boga],
2,9 Por. Met. A, 7, 1072 b. Ruch do miejsca (die lokale Bewegung) jest pierwszy ze 

wszystkich. Myślenie nie jest ciągłą zmianą i otrzymuje swe czasowe przed- i po- 
poprzez zależność od cielesnych procesów.

Jak więc przemyślał sobie tę kwestię? Wydaje się, że wszystko wskazuje 
na to, że wszyscy dochodzą do poznania Boga i jego planu świata i tym 
samym do dobra na tamtym świecie, z którym nie równają się wszystkie 
dobra ziemskie. Ale jeśli tak, to bezpośrednio w chwili śmierci; ponieważ 
wraz z oddzieleniem od ciała, które - ponieważ według Arystotelesa nie 
może być ponownych narodzin - zachodzi w sposób ostateczny, jakiekol
wiek poruszenie w duszy nie jest już możliwe21’. Nawet gdybyśmy przyjęli 
łańcuch drugorzędnych oddziaływań, to musiałyby one zachodzić - od 
pierwszego do ostatniego członu - naraz. Jest to konsekwencja tego, co 
już słyszeliśmy na temat czasowego stosunku oddziaływania i przyczyny.
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Ale jak? Czy wtedy idea odpłaty nie zostaje całkowicie zniweczona? 
Można by tak sądzić i to by wyjaśniało, dlaczego Arystoteles w przeciwień
stwie do Platona wcale nie wskazuje na odpłatę na tamtym świecie. Ale 
przecież tak nie jest. Przypominamy sobie o różnicy, na którą zwróciliśmy 
uwagę przy porównaniu duchów sfer z Bóstwem. Podobne różnice będą 
zachodziły tutaj, a jeśli dusze220 zmarłych oglądają plan świata i widzą siebie 
wplecione weń wraz ze swym ziemskim życiem, to jeden człowiek widzi 
siebie jako identycznego z tym, który postępuje szlachetnie, a inny - z ta
kim, który dopuszcza się czynów haniebnych. Poznanie, które osiągają, jest 
zarazem wiecznym, gloryfikującym lub potępiającym sądem ostatecznym, 
i to sądem, który odbywa się wiecznie na oczach wszystkich. Czyż nie widać 
tu odpłaty i to doskonale proporcjonalnej do zasługi?

[Abgeschiedene Menschengeister - „duchy zmarłych”.]

Nie tak dawno Nietzsche na podstawie, nie wiem którego kłamliwego 
doniesienia o rzekomych odkryciach w dziedzinie nauk przyrodniczych, 
doszedł do przekonania, że wszystko, co dzieje się w świecie, będzie się 
powtarzać w regularnie powracających okresach, wierząc, że w tej idei 
znalazł motyw, który musi potężnie przeciwdziałać próbom złego postępo
wania. To przecież nie mogło wyglądać inaczej niż odstraszająco: widzieć 
samego siebie ciągle na nowo zhańbionym poprzez podłe czyny, których 
się dopuszcza, nie tylko raz, ale nieskończenie często i od wieczności do 
wieczności. Nie przemyślał tego, że ten, kto gwałci moralność, aby uniknąć 
krótkotrwałego cierpienia, będzie sobie rnusiał także powiedzieć - wskutek 
owej rzekomej nieskończonej repetycji - że, gdyby wziął na siebie ten dlań 
nieznośny ból, to musiałby to robić nie raz, ale ciągle i ciągle od nowa. 
To, co mówi Nietzsche, jest z tego powodu nie do rzeczy. W przypadku 
Arystotelesa wygląda to zupełnie inaczej. Ofiara jest poniesiona tylko 
raz, ale świadomość, że szlachetnie oparliśmy się pokusie, będzie nas 
uszczęśliwiać po wieczność. A kto ma takie eschatologiczne przekonania, 
mógł w tym dojrzeć jeszcze jeden motyw, aby woleć szlachetne życie od 
nieszlachetnego.

Ale z naganą dla własnego sposobu postępowania (również, jeśli idzie 
o te zrządzenia, które do niego prowadzą) połączy się podziw dla planu 
Boga. Jeśli zbrodniarz postępuje zbrodniczo, ponieważ za nic ma to, czemu 

220
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powinien dać pierwszeństwo, i odwrotnie, to i tak boski plan świata jawi się 
jako plan najlepszego z możliwych światów, a więc ze strony Boga zawsze 
pierwszeństwo dane jest temu, co doskonałe, wobec tego, co mniej dobre221. 
I tak wszyscy są jednak szczęśliwi dzięki temu, na co patrzą. Są też, jakkol
wiek niegodziwi byli, że tak powiem, nawróceni w momencie śmierci. Jeżeli 
wcześniej woleli złe od dobrego, to teraz preferują to, co lepsze i najlepsze; 
we wszystkim - tak jak w poznaniu - są w doskonałej harmonii z samym 
Bóstwem222. Jeżeli istnieje jakakolwiek religijna doktryna, której bóstwo 
jawi się jako takie, którego słońce wschodzi nad tym, co sprawiedliwe 
i niesprawiedliwe, to jest nią filozofia Arystotelesa. Dla nas samych także 
zło, którego niegdyś pragnęliśmy, będzie kwestią przeszłości. Teraz tym, 
co nas wypełnia, jest miłość i radość (Freude) z tego, co prawdziwie dobre.

221 [Dosi.: vor dem minder Guten - „przed tym, co mniej dobre”, a nie „gorsze” 
(schlechter).]

m Porównaj z tym, czego Etyka nikomachejska VII, 5 (do końca) naucza o sposobie, 
w jaki może dojść do samego dalszego trwania tego, co lepsze. Arystoteles robi 
tu pewne - i w naszym w padku bardzo znaczące - ustępstwo na rzecz Sokratej
skiego punktu widzenia, iż wszelkie preferowanie tego, co złe, ma swoją podstawę 
w niewiedzy.

Czy przy takim filozoficznym przekonaniu nie powinno się odczuwać 
pokusy, aby oddać się śmierci? Jednak tu liczy się zapewne dla Arystotele
sa również słowo Platona: byłoby bluźnierstwem samowolnie opuszczać 
pozycje wyznaczone przez Boga. Byłoby to postępowanie, które - jak inne 
zbrodnicze akty - jawiłoby się jako brzydkie na zawsze.
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Nieograniczony wzrost tego, co dobre samo w sobie. 
Nieskończone rozprzestrzenianie się życia 

uczynionego w swej mądrości szczęśliwym przez Boga

Liczba uszczęśliwionych223 duchów wzrasta w nieskończoność. Każdy 
z nich wiedzie życie typu monady Leibniza - niczym lustro wszechświata 
ze swojego punktu widzenia. Jednak życie takie jak życie Bóstwa jest nie
zmienne. I stąd bierze się myśl, że świat nie może być najlepszym z moż
liwych, ponieważ jest skończony a każda skończoność jest granicą, którą 
można przekroczyć. Ponieważ jest to prawdą, to prawdą jest również to, 
że każda skończona granica faktycznie jest224 przekroczona. Wprawdzie 
świat cielesny nie doświadcza takiego wzrostu, ale będąc daleko od bycia 
czymś nagannym, fakt ten jawi się jako zaleta. Świat fizyczny nie przed
stawia niczego dobrego w sobie, tylko coś użytecznego. I przekraczanie 
tej miary wydawałoby się nadmiarem, którego piękny porządek natury 
- zgodnie z tezą natura nihilfacitfrustra225 - nie toleruje, również na polu 
biologii. Naturalnie pytanie, dlaczego właśnie ta miara była wymagana 
dla najlepszego z możliwych światów, jest pytaniem, które także należy do 
tych, na jakie z punktu widzenia naszej obecnej, ograniczonej wiedzy nie 
musimy odpowiadać. Arystotelesowi wystarcza, że również przeciwnicy 
optymizmu nie byliby w stanie udowodnić, że jakaś inna miara jest lepsza 
albo równie dobra.

223 [Beseligt - jak już wiemy, może to oznaczać zarówno „uszczęśliwionych”, jak 
i „błogosławionych”.]

224 [Wyróżnienie S.K.]
225 [Natura nie robi nic na próżno.]
226 [Selige - „uszczęśliwione", ale też „błogosławione”.]

Teleologiczna niezbędność świata cielesnego

Po co właściwie cały ten cielesny aparat? Można by sądzić, że w sumie, 
skoro jedyną rzeczą, która się liczy, są uszczęśliwione226 duchy na tamtym 
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świecie, to dokładnie to samo zostałoby osiągnięte, gdyby Bóstwo stworzyło 
je od razu w ich końcowym stanie. Jeśli z powodu absurdalności jakiejś 
rzeczywiście nieskończenie wielkiej liczby byłoby to możliwe jedynie 
poprzez sukcesję stworzeń, to dlaczego nie zrobić tego od razu - zamiast 
na drodze długotrwałej przynależności do świata ziemskiego, w którym 
jest tak wiele rzeczy samych w sobie bezwartościowych, obrzydliwych 
i nikczemnych, gdy się je z osobna rozpatrzy? Odpowiedź na to jest już 
w tym, co wcześniej zostało rozważone. To, co poprzez wolę samego Bó
stwa bezpośrednio otrzymuje swój pierwszy byt (Dasein), musi - zgodnie 
z poglądami Arystotelesa - być wieczne jak ono samo. Dlatego powsta
wanie z niczego jest niemożliwe. Ale gdyby wszystkie ludzkie inteligencje 
powstające sukcesywnie w historii były z wieczności, to przedstawiałyby 
one nie tylko jakąś zwiększającą się w nieskończoność, ale po prostu rze
czywiście nieskończoną mnogość. Jeżeli prawdą jest, że sama nieskończona 
multiplikacja pozwala jawić się światu Bóstwa jako najlepszy z możliwych, 
to prawdą wydaje się też to, że świat cielesny jako niezbędna wylęgarnia 
jest bezapelacyjnie teleologicznym wymogiem. Do tego dochodzi jeszcze 
fakt, że obowiązuje tu coś podobnego do tego, co Arystoteles mówi od
nośnie cnoty, względem której jako doskonały porządek jawi mu się, gdy 
Bóg, którego zapewne należy rozpatrywać jako ofiarodawcę tego dobrego 
podarunku, daje nam ją [cnotę - przyp. tłum.] nie inaczej niż jako konse
kwencję naszego wartościowego wysiłku227 228. 1 tak też wyróżnia spomiędzy 
innych tych, którzy podczas swego ziemskiego bytowania (Dasein), pro
wadzili piękny i szlachetny żywot. I wygląda to na coś, co im się należy 
jako sprawiedliwa zapłata. Możemy też sobie tu przypomnieć wypowiedź 
Arystotelesa, że świat nie może przypominać złej tragedii i rozpadać się na 
szereg epizodów22’. Piękny porządek wymaga współdziałania wszystkiego 
ze wszystkim. Tak więc pośród samych w sobie doskonałych duchów sfer 
nie widzimy żadnego pozbawionego opatrznościowego wpływu na przebieg 
niższego świata. Duchy zmarłych już go nie mają. Zatem gdyby nie były 
splecione z przebiegiem niższego świata podczas ich wcześniejszego ziem
skiego życia, nie współdziałałyby z innymi wydarzeniami w sposób, który 

227 Eth. nic. 1,10.
228 Met. A. 10, 1076 a; N, 3, 1090 b.



Arystoteles i jego światopogląd 173

jest wymagany - zgodnie z przekonaniem Arystotelesa - dla artystycznego 
piękna uniwersum. Tylko wskutek tego splecenia każdej z tych monad 
dany jest właściwie ów szczególny punkt widzenia, z którego przygląda 
się całemu światu.





Uwagi końcowe

Filozofia Arystotelesa w porównaniu 
z innymi światopoglądami

Widzimy, jak w duszy (Geist) Arystotelesa faktycznie mogło się zrodzić 
przekonanie, że taki porządek świata, o jakim myślał, rzeczywiście jest 
godny swej idealnej prapodstawy (Urgrund).

Naturalnie, przedstawiłem to, wyjaśniłem i wziąłem w obronę z taką 
dokładnością, jakiej nie można znaleźć w pismach Arystotelesa, ponie
waż on sam nie doszedł niestety do wyłożenia zamierzonej, szczegółowej 
metafizyki. Czy będę się z tego powodu rnusiał bronić przed zarzutem, że 
- podobnie jak Platon Sokratesowi - włożyłem Arystotelesowi w usta wiele 
rzeczy, o których on sam nie pomyślał? Być może niektórzy go podniosą. 
Jednak kto starannie uwzględni to, co po części tkwi w konsekwencjach 
zasad, a po części wychodzi na światło dzienne bezpośrednio w porozrzu
canych, lecz szczególnie ważnych uwagach i kto przyjrzy się godnym uwagi 
aporiom229 Teofrasta230, co do których nie wolno przyjmować, że ukazują 

229 [Problemy.]
2W Poza tymi aporiami istotne jest także uwzględnienie zachowanego do naszych 

czasów przez Temistiusza spostrzeżenia z Fizyki V Teofrasta, które sprowadza 
każdy błąd do wpływów ciała, co pokazuje, iż wierzył, że dusza uwolniona od 
ciała nie podlega pomyłce. Z wypowiedzi samego Arystotelesa (poza owymi, 
na które powoływałem się w tekście) warto wymienić stanowisko Eth. nic. X, 7, 
1177 b, gdzie opisuje kontemplacyjne życie mędrca jako ó0avaTiCeiv (athanati- 
dzein) („czyniące nieśmiertelnym” - przyp. S.K.] w takiej mierze, w jakiej jest to 
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jakieś wątpienie w naukę mistrza, lecz do której lepszego zrozumienia 
miały raczej przygotować drogę, ten - jak sobie schlebiam - będzie coraz 
bardziej korygował swój osąd na korzyść mojego.

Teodycea Arystotelesa nie jest w żaden sposób gorsza od teodycei in
nych teistycznych myślicieli, również od tej Leibniza. Ponadto porównanie 
Arystotelesowskiej eschatologii z tą chrześcijańską jest wysoce interesujące. 
Wykazuje ono, przy ostrych różnicach, również godne uwagi zbieżno
ści231. Szczęśliwie dało się uniknąć sprzeczności indeterministycznych 
teologów i zaciekłości tych, którzy nie wzbraniają się przed predestynacją 
do wiecznego potępienia. Wzięto pod uwagę również ideę odpłaty. Pełne 
potwierdzenie znajduje wszystko to, co powiedziałem dla wyjaśnienia tak 
błędnie ocenianej wypowiedzi, że życie Bóstwa jest czysto teoretyczne.

możliwe dla życia śmiertelnika. Zgadza się to z poglądem, że życie wypełnione 
mądrością (Weisheitsleben) jest wyższym rodzajem życia, jakie będziemy wiedli 
jako nieśmiertelni.

231 Naturalnie również z religijnymi naukami judaizmu, z których wyrosły nauki 
chrześcijaństwa. Łatwo na tej podstawie rozumiemy wyrazy podziwu dla narodu 
żydowskiego, które napotykamy u Teofrasta wychwalającego go wręcz jako naród 
filozoficzny.

232 [Heil, a więc również „zbawienie”.]

Jeśli - z punktu widzenia światopoglądu Arystotelesa - spojrzymy 
porównawczo na światopogląd Platona, to ukaże się daleko idące pokre
wieństwo i jednocześnie spójnie przeprowadzona, dalekosiężna mody
fikacja. U obu najwyższym jest dobro kontemplacji, a nasze prawdziwe 
szczęście232 jest na tamtym świecie. Ale u Platona życie na tym świecie jest 
poprzedzone przez to na tamtym. Poznanie, które tu osiągamy, nie jest 
nowe, lecz jest przypomnieniem tego, co widzieliśmy na tamtym świecie. 
Dusza była stworzona tam, a nie tu i nie ma mowy o jakiejś multiplikacji 
na tym świecie. Według Arystotelesa, zdobywamy tu nasze pojęcia jako 
nowe i również dusza powstaje dopiero podczas powstawania człowieka. 
Ażeby w nieskończoność powiększać ilość mieszkańców tamtego świata, 
ludzkie dusze przenoszą się - jedna za drugą - z tego na tamten świat. 
Zgodnie z Platonem chciałoby się pewnie zapytać, do czego się nadaje 
ten cały świat cielesny, w którym jest tyle nędzy i okropności, a dla miesz
kańców tamtego świata był niczym innym, jak tylko źródłem pokusy do 
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najsmutniejszego grzechu pierworodnego233. Zgodnie z Arystotelesem takie 
wątpliwości nie istnieją. Świat wydaje się w swej teleologii godny podziwu 
niczym embrion, gdy spojrzy się na efekt końcowy. W obu przypadkach 
zrozumienie każdego detalu przekraczałoby ludzkie możliwości i trzeba 
zeń zrezygnować.

2” Por. Fajdros. W Timajosie nie o to już chodziło, ale tam też - zgodnie z nim - źródła 
moralnego zepsucia należało dopatrywać się w świecie cielesnym.

Można by oczywiście bez trudu wykazać, że ten system jako całość 
jest nie do utrzymania i przy niektórych, ale nie przy wszystkich, ważnych 
punktach nie powstrzymałem się od krótkich, krytycznych uwag. Jednakże 
ta dotąd niedostatecznie (unvollkommen) zrozumiana nauka o mądrości 
tego wielkiego, antycznego myśliciela nadawałaby się, aby otworzyć naszym 
pesymistycznie nastawionym czasom oczy na to, że źródła optymistycznego 
myślenia o świecie nie wyczerpują się w tym, co one w swej powierzchow
ności chcą brać pod uwagę.



Wykaz osób

Agaton Kant
Akademia (jej członkowie) Kelvin
Aleksander Wielki Leibniz
Anaksagoras Linneusz
Arabscy filozofowie Maxwell
Atomiści Nietzsche
Augustyn Nikomach
Awerroes Olympiodor
Bayle, Pierre Perypatetycy
Cyceron Petrus Ramus
Cuvier Platon
Dante Platonicy
Demokryt Proksenos
Descartes (Kartezjusz) Pitagorejczycy
Eudemos Pythias
Eudoksos Scholastycy
Filip Macedoński Symplicjusz
Freudenthal Sokrates
Heraklit Speuzyp
Hermiasz Stoicy
Herpyllis Temistiusz

omer Teofrast
Hume Whewell
Kallipos Zeller
Kalistenes Zenon



Wykaz pojęć i terminów 
ważnych dla poszczególnych rozdziałów

Przedmowa
• Erkenntnis - poznanie, „które przewyższa wszystkie inne pod względem 

wartości i godności”. Nazywa się je również „mądrością”, dlatego słowo 
Erkenntnis należy niekiedy tłumaczyć jako „poznanie”, a niekiedy jako 
„mądrość” lub „wiedzę” stanowiące efekt tegoż poznania. Poznanie to daje 
człowiekowi największą szczęśliwość, do jakiej ten jest zdolny, ponieważ 
zbliża go do tego, co boskie.

• Weisheitslehre - teoria mądrości/nauka o mądrości w powyższym sensie
• Życie
• Vollendung - doskonałość, [tu:] w znaczeniu pewniej miary wyznaczającej 

doskonałość idealnego państwa. Patrz: przypis 13.
Pisma

• —
Mądrość

• Grund - [tu:] przyczyna, ale możliwe są inne tłumaczenia. Patrz: przypis 33.
• Phronesis - mądrość praktyczna
• Sophia - mądrość. „Arystoteles daje temu wyraz w Etyce nikomachejskiej 

tymi słowami: σοφία to νους και επιστήμη”. Patrz: przypis 34.
• Przedmiot ludzkiej mądrości
• einheitlich - jednolity, jednoznaczny. Patrz: przypisy 39 i 45.
• das Seiende - byt, byt w ogóle. Patrz: przypis 38.
• das Seiende als Seiendes - byt jako byt
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Wyjaśnienie terminów
• —

Bezpośrednie poznanie
• —

Dwie klasy bezpośrednio oczywistych prawd, z których pierwsza jest ta 
o bezpośrednio oczywistych faktach
Przedmioty percepcji:

• Aistheton kata symbebekos
• Idion aistheton
• Koinon aistheton

Aksjomaty
Dwa określenia tego samego (patrz: przypis 65):

• Kontradiktionsgesetz - prawo kontradykcji
• Satz des Widerspruchs - zasada sprzeczności

A ponadto:
• Anschauung - [tu:] intuicja, ale możliwe są też inne przekłady, na przykład 

„ogląd naoczny", „naoczność”. W niniejszym dziele polskim odpowied
nikiem tego słowa jest też często „przedstawienie”.

• Evidenz - oczywistość, też: jasność
• Möglichkeit - możliwość. Patrz: przypisy 67 oraz 83.
• Plerose - pełnia
• Principium indiscernibilium - zasada nieodróżnialności
• Teleiose - cele, celowość
• Wirklichkeit - rzeczywistość. Patrz: przypisy 67 oraz 83.

Kontinuum
• Poznanie pośrednie
• Erkenntnis - porównaj: Przedmowa oraz przypis 74.
• Schluß - [tu:] wniosek
• schließen - [tu:] wnioskować
• analogia
• indukcja

Pochodzenie idei
• Anschauung - [tu:] ogląd
• das Fähige - coś, co jest w możności
• Erkenntnis - [tu:] uzmysłowienie sobie. Porównaj: Przedmowa oraz przy

pis 74.
• ins Dasein treten - zaczynać istnieć. Dasein - [tu:] istnienie
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• Möglichkeit - możliwość. Patrz: przypisy 67 oraz 83.
• Objekte der Empfindung, das Wahrnehmbare, das Sinnesobjekt - przedmioty 

percepcji. Patrz: przypis 76.
• Sein/Nichtsein - byt/niebyt
• Ursache, Prinzip - przyczyna, zasada. Na przykład wirkende Ursche, wir

kendes Prinzip na oznaczenie przyczyny sprawczej czy Zweckursache - na 
oznaczenie celowej. Patrz: przypis 86.

• Wirklichkeit - rzeczywistość. Patrz: przypisy 67 oraz 83.
• Wirkung - [tu:] skutek, ale możliwe inne przekłady. Patrz: przypis 87.
• intelekt
• kategorie: substancji, ilości, jakości, stosunku, miejsca, czasu, działania, 

doznawania, położenia i posiadania
• poznanie zmysłowe, percepcja

Transcendencja substancjalnej definicji
• definicja
• gatunek
• przypadłość
• rodzaj
• różnica
• substancja

Przemiany substancjalne. Materia i forma.
• Änderung, Veränderung, Umlagerung, Umwandlung, Wechsel - wszystkie 

oznaczają tu szeroko pojętą zmianę
• Bestand - istnienie
• Fortbestand - dalsze istnienie
• Grund - [tu:] powód, ale możliwe są inne tłumaczenia. Patrz: przypis 33. 

Brak ciągłych przemian substancjalnych
• przemiana akcydentalna. Patrz: przypis 102.
• przemiana substancjalna

Nie ma powstawania z niczego ani przechodzenia w nicość
• Möglichkeit - możliwość. Patrz: przypisy 67 oraz 83.
• Verwirklichung - urzeczywistnienie. Patrz: przypisy 67 oraz 83.
• Vollendung - [tu:] aktualizacja. Patrz: przypis 13.
• akcydens
• prywacja
• substancja
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Prawo syninimiczności
• działanie per accidens
• działanie per se
• forma
• indywiduacja
• krąg indywiduacji
• materia
• podobieństwo
• przyczyna sprawcza
• przypadek
• stawanie się poprzez naturę
• stawanie się poprzez rozum
• stawanie się poprzez sztukę
• synonimiczność

Istnienie bytu absolutnie koniecznego
• das allerste Bewegende - Pierwszy Poruszyciel wszystkiego. Patrz: przypis 113.
• Sein - [tu:] bycie
• Nichtsein - [tu:] niebycie
• przyczyna absolutnie konieczna sama z siebie
• szereg przyczyn

Jest nieporuszony
• der Fixsternhimmel - gwiazdy stałe, niebo gwiazd stałych
• ruch
• spoczynek
• świat podksiężycowy
• zmiana

Istnieje jednolity, celowy rozum, który jest pierwszą przyczyną całego 
porządku świata

• Möglichkeit - możliwość. Patrz: przypisy 67 oraz 83.
• Vorbestand - uprzednie, wcześniejsze istnienie
• Werden - [tu:] stawanie się
• Wirklichkeit - rzeczywistość. Patrz: przypisy 67 oraz 83.
• cel
• nieporuszony poruszyciel
• pożądanie - dążenie przypisywane wszystkim substancjom świata pod- 

księżycowego; teleologia
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• przedmiot myśli i pożądania - Bóstwo, Bóg, Pierszy Poruszyciel, etc.
• rozum porządkujący - Bóstwo, Bóg, Pierwszy Poruszyciel, etc. 

Świadomość
• wieczny budowniczy, plan w rozumie wiecznego budowniczego

Ten rozum jest pierwszą przyczyną nie tylko całego porządku, ale i wszyst
kich bytów

• Das Prinzip und das erste der Dinge - [tu:] pierwsza zasada albo byt pier
wotny. Patrz: przypis 123.

• wirkende Ursache - przyczyna sprawcza na określenie tejże Brentano stosuje 
również określenie wirkendes Prinzip (dosł. zasada sprawcza)

Kontemplując samego siebie, jest wszechwiedzący i doskonale (vollkom
men) święty (selig), i jego istota jest jego mądrością a jego mądrość - jego 
szczęśliwością (Seligkeit)

• Denktätigkeit - myślenie, czynność rozumowa
• Gemütstätigkeit - usposobienie, czynność emocjonalna; Brentano ma tu 

na myśli przyjemność towarzyszącą myśleniu.
• Seligkeit - [tu:] błogość, ale też świętość, szczęśliwość
• weltursächlicher Verstand - rozum przyczynujący świat. Patrz: przypis 

128; Brentano wyraża w ten sposób ideę Boga Stwórcy.
Jest miłością wszelkiego dobra wszechmocną wolą, która chce tego, co najlepsze

• Gotteslehre - nauka o Bogu; w przekładzie na język angielski mamy tu 
theology, czyli „teologię". Jednak w niemieckim mamy słowo Theologie, 
którego Brentano z pewnością by użył, gdyby to o „zwykłą” teologię mu 
chodziło. Patrz: przypis 152.

• dobro
• miłość
• najlepszy z możliwych światów - pojawia się tu zarówno w ujęciu Leibniza 

jak i Arystotelesa
• radość
• szczęście
• wola
• wybór

Jest nieskończenie dobry i - jako taki - jest zasadą
• Glückseligkeit - szczęśliwość
• miłość Boga do samego siebie i do wszystkich innych dóbr zgodnie z miarą 

ich podobieństwa do niego
• wizja szczęśliwości jako ostateczny cel dążenia
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Bóstwo
• Anschauung - [tu:] ogląd, ale też: doświadczenie
• Freude - radość
• określenia pierwszej zasady („Jest ona myśleniem, które jest myśleniem 

myślenia; ponieważ jest przedmiotem samej siebie”):
• Noeseos noesis
• Noesis sophia
• Sophias noesis
• Bóstwo - pierwsza zasada qua jedyna rzecz godna nazwy „Bóstwo” 

Bóstwo Arystotelesa i Platońska idea dobra. „Pożądanie” materii
• Gottheit - Bóstwo. Patrz: przypisy poświęcone relacji Gottheit - Gott.
• mimesis (Pitagorejczycy) - Patrz: przypis 147
• methexis (Platon) - Patrz: przypis 148
• oreksis - Patrz: przypis 149
• Platona idea dobra
• „pożądanie” materii - niem. Begehren·, Brentano umieszcza to słowo 

w cudzysłowie, żeby pokazać, że dystansuje się od klasycznego ujęcia 
Arystotelesowskiej teleologii i kładzie nacisk na wolę Bóstwa w procesie 
dążenia doń substancji świata podksiężycowego.

Bóstwo Arystotelesa i Anaksagorejski Nous
• Allwissenheit - wszechwiedza; Brentano, w odróżnieniu od innyh, 

współczesnych mu intepretatorów, przypisuje ją Arystotelesowskiemu 
Bóstwu

• Gotteslehre - nauka o Bogu; Porównaj: przypis 152.
• Filia - [tu:] Przyjaźń; Jedna z sił, które zdaniem Empedoklesa rządzą 

światem, przeciwieństwo Sporu. Porównaj: przypis 154.
• Neikos - [tu:] Spór. Jedna z sił, które zdaniem Empedoklesa rządzą światem. 

Przeciwieństwo Przyjaźni. Porównaj: przypis 154.
• Nous - rozum; u Anaksagorasa posiada całą wiedzę o przeszłości, teraź

niejszości i przyszłości
• Ordner - organizator; jeszcze jedno z określeń Bóstwa

Bóstwo Arystotelesa w świetle jego nauki o zasadach preferencji
• allergliickseligster Gott - najszczęśliwszy z Bogów; porównaj: Empedokles.
• das Allervollkommenste - to-co-ze-wszystkiego-najdoskonalsze, przedmiot 

poznania najdoskonalszego rozumu (Boga)
• Erkanntsein - bycie poznanym
• Gegenstand einer Erkenntnis sein - być przedmiotem (pewnego) poznania
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• Arystotelesa teoria wartości
Jednolita czynność Boga, jego czysto teoretyczne życie

• Diesseits/Jenseits - ten i tamten świat; Życie doczesne/życie po śmierci, 
zaświaty. Patrz: przypis 224.

• Erkennen - [tu:] rozumienie
• Freude am Erkennen - radość rozumienia
• Freude - radość
• Freuen - [tu:] radość, dosł. cieszenie się
• Handeln - działanie
• Leben der Weisheit - mądre życie, do którego wszyscy powinni dążyć. 

Porównaj: życie teoretyczne.
• sophia - mądrość(boska i ludzka)
• Werktatigkeit Gottes - „boska czynność wytwórcza”; efektem jej działania 

jest zdaniem Brentany „ustalony porządek świata"
• Wirken - [tu:] oddziaływanie
• cnoty: odwaga, wstrzemięźliwość, sprawiedliwość, szczodrość
• życie „poietyczne” - takie, którego celem jest szeroko pojęte wytwarzanie. 

Porównaj: przypis 164.
• życie praktyczne
• życie teoretyczne

Bóstwo i rzekoma niemożliwość bezinteresownej woli
• dobro
• przyjaciel
• przyjaciel jako nasze drugie „ja”

Aporie teodycei
• Betrachtung- [tu:] kontemplacja („uszczęśliwiająca kontemplacja Bóstwa”); 

dosł. rozważanie
• Untugend - [tu:] brak cnoty, dosł. wada. Porównaj: przypis 179.
• cel
• doświadczenie
• optymizm
• przyporządkowanie
• świat najlepszy z możliwych
• świat podksiężycowy
• teleologia
• teodycea
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Teleologia świata niebieskiego
• Götter - bogowie; taką nazwą określa Arystoteles pomniejszych poruszy- 

cieli, duchy sfer, istoty wprawiające w ruch sfery niebieskie.
• Nützlichkeitswert - wartość użytkowa; mowa tu o użyteczności ciał nie

bieskich dla świata podksiężycowego.
• duchy sfer
• inteligencja
• monarchia
• ruch sfer
• sfery niebieskie

Elementy zniszczalne oraz to, co prowadzi do rzeczywistego rozwoju ich 
mocy i dyspozycji (Anlagen)

• atomistyka/atomizm
• elementy, żywioły, pierwiastki: ziemia, woda, powietrze, ogień
• stworzenie

Uszlachetniający i obdarowujący duszą (beseelender) wpływ gwiazd
• beseelt - [tu:] obdarzony duszą, ale możliwe są też inne przekłady, na 

przykład ożywiony. Porównaj: przypisy 9,197, 199.
• nous - rozum, rozumna część duszy
• cykl miesięczny
• ewolucja gatunków
• nasienie
• ontogeneza
• początek rodu ludzkiego
• płodzenie
• powstawanie samorzutne

Poziomy życia. Przewaga człowieka dzięki jego częściowo duchowej naturze
• Dispositionen - dyspozycje
• nous - [tu:] aktywna siła powodująca/umożliwiająca myślenie
• Vollkommenheit - [tu:] aktualizacja, doskonałość. Patrz: przypis 13.
• poziomy życia (roślina, zwierzę, człowiek)
• stawanie

Wzajemne oddziaływanie między duchem a ciałem
• nous poietikos - [tu:] aktywna siła, która „nie myśli, tylko przeprowadza 

ukierunkowaną na dane zmysłowe działalność ducha z czystej możliwości 
myślenia do rzeczywistego myślenia; kiedy to nastąpi, duch zyskuje świa
domy wpływ i oddziaływanie na przebieg wyobrażeń i afektów”.
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• ciało
• duch
• dusza

Współdziałanie Bóstwa przy powstawaniu człowieka
• Beseelung - [tu:] uduchowienie. Patrz: przypisy 9, 197, 199.
• nous - [tu:] rozumna część duszy współdana w procesie powstawania 

człowieka
• theion sperma - boskie nasienie. Patrz: przypis 220.
• Vollendung - [tu:] aktualizacja. Patrz: przypis 13.
• wirkendes Prinzip - przyczyna sprawcza, dosł. zasada sprawcza; na okre

ślenie tejże Brentano stosuje również określenie wirkende Ursache
• cykl miesięczny
• embrion
• nasienie
• nasienie podwójne
• palingeneza
• pre- i postegzystencja duszy

Pojawienie się rodzaju ludzkiego. Jak gdyby pełnia czasu
• Vollendung - [tu:] aktualizacja. Patrz: przypis 13.
• seliges Leben - [tu:] szczęśliwe życie
• nous - [tu:] jego wejście w płód jest momentem aktualizacji
• Weisheit - mądrość
• praktische Klugheit - mądrość praktyczna
• cnota moralna
• ekstremum
• mędrzec
• środek

Ten świat jako przygotowanie na tamten świat z powszechną szczęśliwością 
i sprawiedliwą rekompensatą dla każdego

• Diesseit /Jenseits - ten i tamten świat; życie doczesne/życie po śmierci, 
zaświaty. Patrz: przypis 224.

• sprawiedliwa odpłata
• śmierć

Nieograniczony wzrost tego, co dobre samo w sobie. Nieskończone rozprze
strzenianie się życia uczynionego w swej mądrości szczęśliwym przez Boga

• natura nihil facitfrustra - natura nie robi nic na próżno
• miara
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Teleologiczna niezbędność świata cielesnego
• Dasein - [tu:] byt, bytowanie
• Diesseits/Jenseits - ten i tamten świat; życie doczesne/życie po śmierci, 

zaświaty. Patrz: przypis 224.
• monada
• opatrzność

Uwagi końcowe. Filozofia Arystotelesa w porównaniu z innymi świato
poglądami

• Diesseits/Jenseits - ten i tamten świat; życie doczesne/życie po śmierci, 
zaświaty. Patrz: przypis 224.

• Heil - [tu:] szczęście, dosł. zbawienie. Patrz: przypis 252.
• Urgrund - prapodstawa
• embrion
• eschatologia
• optymizm
• pesymizm
• teodycea
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