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QUID EST HOMO, QUOD MEMOR ES EJUS?

QUID EST HOMO, QUOD MEMOR ES EJUS?  
[PS 8,5]

(Przedmowa)

Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku jest przede wszystkim spo-
rem antropologicznym – średniowieczną postacią antycznej kontrowersji na temat 
struktury bytu ludzkiego: jest on złożeniem duszy i ciała, jak u Platona i w tra-
dycji przez niego wyznaczonej, czy duchowo-cielesną jednością, jak u Arystote-
lesa i przynajmniej w części w tradycji perypatetyckiej. Średniowieczną wersją 
poglądów Platona, dziedziczonych po Plotynie, a przede wszystkim po św. Au-
gustynie i filozofach arabskich, jest przekonanie, że w człowieku znajduje się 
więcej niż jedna forma substancjalna, a skoro tak, to jest on w istocie złożeniem 
co najmniej dwóch, a nawet trzech, substancji. Jest więc, podobnie jak u Platona, 
złożeniem wcześniej istniejących elementów składowych, które mogą się dowol-
nie rozdzielać i łączyć. Taki pogląd był bliski mistrzom franciszkańskim na Uni-
wersytecie Paryskim: Aleksandrowi z Halles, Bonawenturze, a przede wszystkim 
Janowi Peckhamowi. Jedności formy substancjalnej w człowieku bronili mistrzo-
wie dominikańscy: Albert Wielki, a przede wszystkim Tomasz z Akwinu. Ten 
ostatni został w tej sprawie osobiście zaatakowany przez Jana Peckhama i „wy-
zwany” na dysputę uniwersytecką w 1270 roku, którą – w relacji swego przeciw-
nika – sromotnie przegrał. Wśród wielu kontrowersji, które doktryna Tomasza 
z Akwinu zrodziła w swojej epoce, spór o jedność formy substancjalnej był je-
dynym sporem filozoficznym, w którym Akwinata uczestniczył osobiście i odbył 
dysputę akademicką. Już to powoduje, że książka Dawida Lipskiego zapowiada 
się arcyciekawie.

Sama dysputa – według jednej z relacji (która w świetle badań Dawida Lip-
skiego wcale nie jest taka pewna) – rzuca ciekawe światło na osobowość Toma-
sza, tego „sycylijskiego woła”, jak przezywano go w Kolonii. Mianowicie Tomasz, 
gdy zorientował się w trakcie dyskusji, że Jan Peckham ją starannie „wyreżyse-
rował” i że przeradza się ona w zwyczajną „pyskówkę”, miał oświadczyć, że 
wszystko dokładnie przemyśli jeszcze raz. Zachowanie to Jan odtrąbił i obtrąbił 
jako swoje druzgocące zwycięstwo. Jakież musiało być jego zdziwienie, gdy 
w kolejnych swoich dziełach (Quodlibet IV lub tertia pars Sumy teologii),  Tomasz 
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jeszcze dobitniej i celniej dowodzi jedności formy substancjalnej w  człowieku 
w odniesieniu do kwestii samego Chrystusa. W tej sytuacji Jan stał się obiektem 
drwin i żartów, co musiało go dotknąć do żywego, skoro żył tą sprawą jeszcze 
wiele lat (o czym świadczy jego korespondencja) i podjęte działania.

Tomasz z Akwinu przegrał dysputę w 1270 roku, a jego doktryna przegrała 
w wyniku potępień z lat 1277, 1284 i 1286. Jednakże to Akwinata okazał się 
ostatecznym zwycięzcą, gdyż zwolennicy wielości form substancjalnych w czło-
wieku tak się „zapętlili” (w poglądach Piotra Aureoli), że musiał interweniować 
sobór w Vienne (1311-1312), ogłaszając, że forma intelektualna (dusza rozumna) 
jest jedyną formą substancjalną w człowieku i ożywia jego ciało bezpośrednio 
(a nie za pośrednictwem innych form – jak tego chcieli zwolennicy teorii wielo-
ści form w człowieku). W Kościele katolickim więc ostatecznie zwyciężyła for-
muła tomistyczna i to nie dzięki zabiegom jej zwolenników, lecz z powodu inte-
lektualnej kompromitacji jej przeciwników.

Cały spór rzuca pewne światło na kilka spraw bardziej ogólnych, wykracza-
jących swym zasięgiem daleko poza epokę średniowiecza. Przede wszystkim spór 
Jana Peckhama z Tomaszem Akwinu jest zderzeniem dwóch światów: świata 
nauki, w którym stanowi ona wartość samą w sobie, i świata polityki, dla którego 
nauka jest jednym z instrumentów zdobywania i utrzymywania władzy. Tomasz 
z Akwinu należał do tego pierwszego. Niemal organicznie odrzucał wszelkie 
propozycje stanowisk i zaszczytów, poza funkcjami akademickimi. Interesowała 
go wyłącznie nauka, co stało się nawet przedmiotem anegdot. Jan Peckham prze-
ciwnie: swoją karierę uniwersytecką traktował jako drogę do stanowisk politycz-
nych, co zresztą w pełni mu się udało – umarł jako arcybiskup Canterbury i Pry-
mas Anglii. W swojej działalności stosował znany arsenał środków politycznych: 
oszustwo, podstęp, zemsta i zdrada. Chyba nie sądził tylko, że jego koresponden-
cja zostanie tak starannie zebrana, ukazując wyraziście jego manipulacje i kłam-
stwa (w różnych listach przestawiał różne wersje tych samych wydarzeń). Tomasz, 
zainteresowany wyłącznie prawdą naukową, musiał wydawać się dlań łatwym 
przeciwnikiem. Na szczęście Akwinata w porę się zorientował, o co chodzi i szyb-
ko się wycofał, nie stając się łupem ambitnego Anglika. Inni mieli mniej roztrop-
ności i szczęścia; znana jest historia św. Tomasza Cantilupe’a, którego Peckham 
przez lata tępił „no mercy”, doprowadzając do jego przedwczesnej śmierci. Sam 
zmarł 8 grudnia 1292 roku, doznając przedtem pomieszania zmysłów, w czym 
vox populi widział karę za jego czyny. Ta historia nie jest wyjątkowa. W zderze-
niu z politykami przed Tomaszem przegrali Sokrates i Boecjusz, a po nim Tomasz 
Morus i Giordano Bruno. Widać więc wyraźnie, że w różnych epokach historycz-
nych przekonanie, że polityka jest troską o dobro wspólne, rzadko znajduje  uznanie 
u ludzi, którzy niejako „zawodowo” się nią zajmują, w wyniku czego hipokryzja 
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demokracji w niczym nie ustępuje cynizmowi dyktatury. Ludzie nauki, dający 
się czasem porwać słusznemu skądinąd przekonaniu, że polityka jest zbyt poważ-
ną sprawą, aby ją zostawić politykom, często płacą za tę mrzonkę bardzo wygó-
rowaną cenę.

Książka Dawida Lipskiego o sporze Jana Peckhama z Tomaszem z Akwinu 
skupia się – słusznie – na doktrynalnym aspekcie tej kontrowersji. Ukazuje ją 
źródłowo i przedstawia daleko idące konsekwencje ujęć. Autor dociekliwie po-
szukuje przyczyn jej powstania. Słusznie widzi je w odmiennych metafizykach; 
nie da się bowiem pogodzić Platońskiego czy nawet Augustyńskiego ujęcia czło-
wieka z ujęciem Arystotelesowym. Dawid Lipski zweryfikował przy tym wiele 
utartych poglądów podręcznikowych, np. ten, że spór rozgrywał się pomiędzy 
arystotelizmem i augustynizmem. Przekonująco bowiem ukazuje, że w przypad-
ku Jana można mówić wyłącznie o neoaugustynizmie, natomiast w przypadku 
Tomasza trzeba mówić o tomizmie, który jest inną niż arystotelesowska metafi-
zyką bytu. Ta teza rzutuje na główne osiągnięcie pracy: uzasadnienie poglądu, że 
spór o jedność formy substancjalnej ma źródło w różnicach metafizycznych, a nie 
teologicznych lub wyłącznie terminologicznych, co bywa sugerowane w litera-
turze przedmiotu. Autor wspomnianą tezę, będącą istotnym novum jego rozprawy, 
ukazuje zarówno w jej źródłach, jak i uwarunkowaniach i konsekwencjach. Sta-
nowi to w sumie szeroką panoramę filozoficzną, na której dobrze ukazał filozo-
ficzny rdzeń omawianej przez siebie kontrowersji.

Dobrze się stało, że rozprawa uzyskała postać książki. Sądzę, że jest to ważna 
pozycja mediewistyczna i to nie tylko w odniesieniu do badań nad teologią i fi-
lozofią w średniowieczu, lecz w ogóle nad dziejami politycznymi i szeroko po-
jętą kulturą epoki, która w znacznej mierze wciąż kształtuje naszą europejską 
współczesność. Chodzi zaś o to, abyśmy od ludzi wieków średnich uczyli się ich 
wspaniałej filozofii i teologii, ich umiłowania prawdy, dobra i piękna, ich szacun-
ku i miłości dla życia, nie zaś ich namiętności i niegodziwości, bo to bez specjal-
nych poszukiwań znajdziemy w nadmiarze w każdej epoce.
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Q – Fr. Ioannis Pecham, Quodlibeta Quatuor
QIV – Fr. Ioannis Pecham, Quodlibet IV (Romanum)
QTdA – Johannis Pechami Quaestiones Tractantes de Anima
STh – Summa theologiae
TdeA – Tractatus de anima Ioannis Pecham
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WSTĘP

WSTĘP

Spór na temat jedności i wielości form w człowieku, jako jeden z największych 
sporów XIII wieku, był prawdopodobnie jedynym, w którym Tomasz z Akwinu 
został osobiście wezwany do bronienia swojego poglądu przed zgromadzeniem 
mistrzów i uczonych Uniwersytetu Paryskiego. Zdarzenie historyczne z 1270 
roku, jakim była debata z udziałem Jana Peckhama, późniejszym arcybiskupem 
Canterbury, doskonale ukazuje charakter sporów doktrynalnych w XIII wieku. 
Konsekwencją tej debaty był wieloletni ostry spór między najbardziej wpływowy-
mi zakonami: franciszkanów i dominikanów. Doprowadziło to do sytuacji, w której 
na początku XIV wieku musiał zająć stanowisko sobór w Vienne (1311–1312).

W języku polskim istnieje niewiele opracowań dotyczących podejmowanego 
tematu. Są to zazwyczaj informacje i poglądy, opierające się na tych samych 
wąskich źródłach. Nie ma zaś żadnych monografii ani prac naukowych, co naj-
mniej na poziomie prac doktorskich, podejmujących wprost omawiany temat. 
Lepiej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o publikacje zagraniczne. Szereg artykułów, 
podejmujących analizę poglądów Peckhama bądź szerzej zagadnienie sporu o jed-
ność i wielość form w XIII wieku, omawia interesujący nas temat. Podobnie 
przedstawia się sytuacja w odniesieniu do opracowań poglądów Jana Peckhama 
z zakresu metafizyki i antropologii filozoficznej. Wśród obcojęzycznych publi-
kacji należy wymienić monografię Decimy Douie Archbishop Pecham (Oxford 
1952) czy Hieronymusa Spettmanna Die Psychologie des Johannes Pecham 
(Münster 1919, [Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des 
Mittelalters, t. 20])1.

Stawiam tezę, że istotą sporu o jedność czy wielość form substancjalnych, jaki 
zaistniał między Janem Peckhamem i Tomaszem z Akwinu, jest problematyka 
metafizyczna, będąca wyrazem zderzenia dwóch tradycji filozoficznych: neoau-
gustyńskiej i tomistycznej. Dla obu tych tradycji poglądy Arystotelesa stanowiły 
punkt wyjścia rozważań filozoficznych. W związku z tym spór wydaje się być 
nie do przezwyciężenia i rozstrzygnięcia już w kontekście precyzyjności pojęć 
na gruncie filozofii (i teologii), co wiąże się między innymi z „odkrywaniem” 
pism Arystotelesa i „innowacyjną” metafizyką Akwinaty. Natomiast nakładająca 

1 Niestety ta ostatnia pozycja nie uwzględnia Traktatu o duszy Jana Peckhama (ed. G.Melani), 
jednego z ostatnich dzieł arcybiskupa.
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się warstwa polityczna, wynikająca z faktu przynależności do różnych środowisk 
kościelnych i naukowych, oraz fakt, że problematyka dotyka zagadnienia ściśle 
teologicznego, doprowadzają do eskalacji konfliktu szkoły neoaugustyńskiej 
i tomistycznej, a w dalszej mierze stanowią niejako oś konfliktu między zakona-
mi dominikanów i franciszkanów.

Analizę podjętej problematyki należało przeprowadzić dwuaspektowo. Od 
strony historycznej i od strony stricte filozoficznej. Te dwa aspekty wymusiły 
przyjmowanie dwóch metod badawczych. Pierwsza z nich to metoda historyczna, 
która znalazła zastosowanie w I i IV rozdziale pracy. Natomiast w rozdziałach II 
i III użyto metody scholastycznej (spekulatywnej). Polegała ona na zestawieniu 
i analizie takich podstawowych terminów z zakresu metafizyki, jak: forma, forma 
substancjalna, dusza, ciało, materia, istnienie itp., w celu jasnego określenia płasz-
czyzny dyskusji i trafności argumentów pojawiających się w tekstach oponentów.

Całość pracy badawczej została zawarta w czterech rozdziałach. Pierwszy 
rozdział, dotyczący źródeł problematyki jedności i wielości form w człowieku, 
podzielony został na cztery części. W pierwszej omówiona została arystotelesow-
ska koncepcja formy substancjalnej i wynikające z niej problemy: złożoność 
terminologiczna, problem intelektu oddzielonego oraz kwestia embriologii. Dru-
ga część poświęcona jest w całości znaczeniu dzieła Awicebrona Fons vitae dla 
kształtowania się problematyki wielości form w XIII wieku, w szczególności zaś 
jego związkom z poglądami Jana Peckhama i Tomasza z Akwinu. W trzeciej 
części podjęta została charakterystyka rozwoju problematyki jedności i wielości 
form w XIII wieku, a dokładnie do 1270 roku, czyli daty słynnej „debaty” Toma-
sza z Akwinu z Janem Peckhamem. Ponieważ postać Peckhama wydaje się do-
magać szczegółowego omówienia, ostatnia część rozdziału poświęcona została 
analizie tekstów arcybiskupa Canterbury pod kątem poszukiwania wpływów 
i źródeł zaistnienia oraz rozwoju problematyki wielości form w człowieku.

Drugi rozdział pracy, zatytułowany Poglądy Jana Peckhama na wielość form 
w człowieku i jego argumenty na jej poparcie, podzielony został na pięć części. 
Pierwsze cztery dotyczą analizy poglądów Jana Peckhama z zakresu metafizyki 
na podstawie czterech jego dzieł: Quaestiones tractantes de anima, Tractatus de 
anima, Quodlibeta Quatuor oraz Summa de esse et essentia2. Ostatni zaś podroz-
dział odnosi się do problemu statusu ciała Chrystusa między śmiercią a zmar-
twychwstaniem w kontekście sporu o jedność i wielość form.

2 Nie analizuje poglądów z Quaestiones disputatae (Editiones Collegii S. Bonaventurae, Grot-
taferrata 2002). Oprócz kwestii czysto teologicznych, jest ono kopią Quaestiones tractantes de 
anima.
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Analiza poglądów, zawartych w omawianych dziełach, została dokonana pod 
kątem ich użyteczności w kontekście przedstawienia sporu o ilość, rolę i status 
ontyczny formy w strukturze człowieka. Wnioski z poszczególnych podrozdzia-
łów, dotyczące pochodzenia duszy rozumnej, jej struktury i relacji do duszy 
zmysłowej, intelektu, czy rozumienia materii, miały za zadanie posłużyć uchwy-
ceniu poglądów Jana Peckhama na tak istotne zagadnienie, jak wielość form 
w człowieka.

W rozdziale trzecim przedstawiono poglądy i argumentację Tomasza z Akwi-
nu na rzecz tezy o jedności formy substancjalnej w człowieku. Rozdział składa 
się z trzech głównych części. Pierwsza obejmuje problematykę formy substan-
cjalnej i jej jedności. W drugiej poruszone jest zagadnienie materii w kontekście 
sporu o jedność formy substancjalnej. Trzeci podrozdział, podobnie jak analo-
giczny do niego 2.5, przedstawia poglądy Tomasza z Akwinu na status ontyczny 
żywego i martwego ciała Chrystusa.

W przypadku interesujących nas poglądów Tomasza powstała ogromna liczba 
opracowań i komentarzy. W związku z tym, podobnie jak miało to miejsce w przy-
padku analizy poglądów Peckhama, trzymać się będziemy tekstu źródłowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem Sumy teologii3. Wszelkie komentarze i opracowa-
nia będą stanowiły jedynie uzupełnienie analiz, ze względu na to, że krytyka 
Peckhama dotyczyła poglądów, zawartych wyłącznie w dziełach Tomasza. W sa-
mych zaś dziełach Akwinaty „odciska się” polemika ze współczesnymi mu au-
torami. Trzecia cześć rozdziału, dotycząca zagadnienia ciała Chrystusa, stanowi 
tego najlepszy przykład.

Niestety źródeł i świadectw słynnego wydarzenia na Uniwersytecie Paryskim 
jest niewiele. Co więcej, przedstawiają one sprzeczne wersje. Dysponujemy je-
dynie trzema bezpośrednimi przekazami oraz kilkoma faktami, niedotyczącymi 
bezpośrednio interesującego nas wydarzenia, ale mogącymi przybliżyć prawdo-
podobny jego przebieg. Wszystko to prowadzi również do rozbieżności w poglą-
dach mediewistów na to wydarzenie. W związku z tym ostatni rozdział pracy, 
poświęcony debacie Tomasza z Akwinu z Janem Peckhamem na Uniwersytecie 
Paryskim, oprócz przybliżenia istniejących źródeł, ma za zadanie poddać je kry-
tyce, która w przypadku relacji debaty autorstwa Peckhama musi zostać rozsze-
rzona na kolejne podrozdziały. Próba rozstrzygnięcia kwestii, czy obecny podczas 
tego sporu Peckham był głównym atakującym Tomasza, czy też najbardziej 
wytrwałym jego obrońcą, została podjęta w dalszej części pracy. Analiza ta  została 

3 W przypadku łacińskiej wersji będę korzystał z edycji leonińskiej (1888–1903) z Corpus tho-
misticum (http://www.corpusthomisticum.org). Stosować będę skrót STh. W przypadku quodlibetów 
Tomasza będzie to wydanie turyńskie z 1956 roku, również z powyższej strony.
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dokonana na podstawie wniosków płynących z listów Peckhama, jak również 
relacji z innych wydarzeń, które zdradzają charakter i temperament arcybiskupa 
Canterbury, szczególnie zaś jego aktywność w odniesieniu do zagadnienia jed-
ności i wielości form w człowieku. Reszta komentarzy i analiz opiera się na 
charakterystyce osoby samego Peckhama, jego działań jako arcybiskupa Canter-
bury i inspiratora potępień oksfordzkich.

W pracy przyjęto pisownię „Peckham” dla nazwiska arcybiskupa Canterbury. 
W literaturze przedmiotu pojawiają się zamiennie Johannis (John) Peckham bądź 
Pecham4.

* * *

Autor pragnie z całego serca podziękować Osobom, które przyczyniły się do 
powstania tej monografii. Na wstępie dziękuję swojemu mistrzowi, Profesorowi 
Arturowi Andrzejukowi, przede wszystkim za zaszczepienie miłości do historii 
filozofii średniowiecznej i za Jego serdeczną przyjaźń. Serdeczne podziękowania 
kieruje do Pani Profesor Janiny Gajdy-Krynickiej i Księdza dr. hab. Jacka Grzy-
bowskiego, recenzentów rozprawy doktorskiej, za szereg cennych uwag i komen-
tarzy. Osobne wyrazy nieskończonej wdzięczności należą się moim nieocenionym 
Rodzicom za ich życzliwe wsparcie, mojej wspaniałej Małżonce, Ani, pierwsze-
mu recenzentowi i krytykowi twórczości naukowej, oraz mojej przecudnej có-
reczce, Kasi, za to, że jest.

4 Nazwisko to pochodzi prawdopodobnie od nazwy miejscowości Patcham niedaleko Brighton 
w hrabstwie Sussex, gdzie około 1230 roku urodził się Jan Peckham. Od 1270 roku był on regentem 
w Paryżu. Około 1271 roku powrócił do Anglii i został wyznaczony jedenastym franciszkańskim 
mistrzem regentem teologii na Oksfordzie. W 1274 roku został wybrany dziewiątym prowincjałem 
franciszkanów w Anglii, a w 1277 lektorem w kurii papieskiej. 27 stycznia 1279 został mianowany 
arcybiskupem Canterbury. Zmarł 8 grudnia 1292 roku (Por. G. Etzkorn, Franciscan Quodlibeta 
1270–1285. John Pecham, Matthew of Aquasparta, and Roger Marston, w: Theological Quodlibeta 
in the Middle Ages. The Thirteenth Century, ed. C.Schabel, Leiden – Boston 2006, s. 135; Zob. też: 
D. Sharp, Franciscan philosophy at Oxford in the thirteenth century, Oxford University Press 1930, 
s. 175.
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