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PostaL i pisma Dawida z Dinant, filozofa i jednego z pierwszych YaciZskich 
egzegetów my]li przyrodoznawczej Arystotelesa z przeYomu XII i XIII stulecia, 
znane byYy historykom doktryn filozoficznych przed odnalezieniem i edycj_ kry-
tyczn_ fragmentów jego pism, któr_ w 1963 r. opublikowaY ks. prof. Marian 
KurdziaYek, gYównie z dwóch uzupeYniaj_cych sic drodeY. Najwaeniejszym z nich 
byYy dzieYa Alberta Wielkiego, zawieraj_ce wypowiedzi odno]nie do osoby 
Dawida, obszerne cytaty z jego pism i ostr_ krytykc pogl_dów metafizycznych 
ich autora. Wzmianki o zapatrywaniach mistrza Dawida i ich filozoficzno-
-teologicznych reperkusjach znajduj_ sic w twórczo]ci kilku innych autorów 
]redniowiecznych i renesansowych, a takee z okresu micdzy reformacj_ a o]wie-
ceniem ae po idealizm absolutny i materializm metafizyczny. Waeniejszymi 
spo]ród nich s_ Tomasz z Akwinu, Gentile da Foligno, MikoYaj z Kuzy, Giordano 
Bruno, Jakob Thomasius, Georg F.W. Hegel i Ludwig A. Feuerbach1. Drugim 
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1 Por. moje zestawienie dródeY i literatury wtórnej, informuj_cych o Dawidzie, w „Mediaevalia 
Philosophica Polonorum” 34 (2001), s. 46-58, oraz nastcpuj_ce artykuYy: E. C a s a d e i, Il corpus 
dei testi attribuibili a David di Dinant, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie” 48 
(2001), s. 121-124; H. A n z u l e w i c z, David von Dinant und die Anfänge der aristotelischen 
Naturphilosophie im Lateinischen Westen, [w:] Albertus Magnus und die Anfänge der Aristoteles-
Rezeption im lateinischen Mittelalter, ed. L. Honnefelder et al. (Subsidia Albertina I), Münster 
2005, s. 77-78, 107. O obecno]ci Dawida w my]li kluczowych przedstawicieli idealizmu i meta-
fizycznego materializmu ]wiadcz_ wzmianki u Hegla i Feuerbacha – por. G.F.W. H e g e l, Vor-
lesungen über die Geschichte der Philosophie, II (Theorie-Werkausgabe, Bd. 19), Frankfurt am 
Main 1971, s. 563-564; L.A. F e u e r b a c h, Geschichte der neueren Philosophie. Von Bacon von 
Verulam bis Benedict Spinoza, Ansbach 1833, s. 12-13. 
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historycznie waenym ]wiadkiem s_ dwa dekrety nadrzcdnych wobec Universy-
tetu Paryskiego instancji ko]cielnych, odnosz_ce sic do dzieY i pogl_dów Dawida. 
Dekret synodu arcybiskupstwa Sens z 1210 r., nakazuj_cy zebranie i odniesienie 
do biskupa Paryea, Piotra z Corbeil, wszystkich egzemplarzy Quaternuli magistri 
David de Dinant celem ich zniszczenia, potcpiaY de facto doktrync filozoficzn_ 
autora i zabraniaY jej rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie. Posiadanie kopii 
zeszytów z jego pismami zostaYo zabronione pod grodb_ oskareenia o herezjc. 
Dekretem z 1215 r. legat papieski Robert z Courçon ponowiY zakaz lektury 
tekstów przedstawiaj_cych naukc Dawida z Dinant2. 

Pocz_tki wspóYczesnych studiów nad biografi_ i pogl_dami Dawida wi_e_ sic 
z systematycznymi badaniami dotycz_cymi recepcji pism Arystotelesa w krcgu 
YaciZskiej kultury okresu Gredniowiecza. ZainicjowaY je Amable Jourdain, fran-
cuski historyk ]redniowiecznych YaciZskich tYumaczeZ dzieY Arystotelesa i ko-
mentarzy do jego pism, pochodz_cych od autorów greckich i persko-arabskich, 
inspiruj_cych my]licieli z okresu YaciZskiej scholastyki. Poprzez swoje studia nad 
histori_ ]redniowiecznego arystotelizmu Jourdain okazaY sic nie tylko jednym 
z prekursorów pódniejszego projektu Aristoteles Latinus, podjctego za sugesti_ 
i na wniosek Konstantego Michalskiego i Aleksandra Birkenmajera z ramienia 
Polskiej Akademii Umiejctno]ci w Krakowie (1928) przez Union Académique 
Internationale, lecz po]rednio takee badaZ nad Dawidem z Dinant3. 

Pierwszym etapem w dziejach badaZ nad mistrzem Dawidem byYy po]wiccone 
mu studia francuskiego dominikanina Gabriela Théry, poY_czone z prób_ rekon-
strukcji dzieYa na podstawie dosYownych cytatów i wypowiedzi o autorze, zacho-
wanych gYównie w pismach Alberta Wielkiego4. Do chwili odkrycia i iden-
tyfikacji fragmentów pism Dawida w latach trzydziestych XX wieku Albert 
Wielki byY najwaeniejszym dródYem informacji o nieznanej spu]cidnie naukowej 

 

2 Chartularium Universitatis Parisiensis, ed. H. Denifle, É. Châtelain, t. I, Paris 1889, s. 70-71 
(n. 11); 78-80 (n. 20). 

3 Por. A. J o u r d a i n, Recherches critiques sur l’âge et l’origine des traductions Latines d’Ari-
stote et sur des commentaires Grecs ou Arabes employés par les docteurs scolastiques, Paris 1819, 
21843 (reprint: New York 1960); L. M i n i o - P a l u e l l o, L’«Aristoteles Latinus», [w:] t e n e e, 
Opuscula. The Latin Aristotle, Amsterdam 1972, s. 459-482; J. B r a m s, L’Aristoteles Latinus: Bi-
lan d’une édition internationale, [w:] Actualité de la pensée médiévale, ed. J. Follon et J. McEvoy, 
Louvain-la-Neuve–Louvain–Paris 1994, s. 58-60; M. K u r d z i a Y e k, UdziaT ks. Konstantego 
Michalskiego i Aleksandra Birkenmajera w odkrywaniu filozofii Yredniowiecznej, [w:] t e n e e, 
Zredniowiecze w poszukiwaniu równowagi mi\dzy arystotelizmem a platonizmem, Lublin: TN KUL 
1996, s. 17-33, w szczególno]ci s. 18, 20-28. 

4 G. T h é r y, Autour du décret de 1210: I. – David de Dinant. Étude sur son panthéisme mate-
rialiste (Bibliothèque Thomiste 6), Le Saulchoir–Kain 1925, zwY. s. 120-145: Appendice: Essai de 
reconstitution des «Quternuli». 
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i pogl_dach Dinantczyka, a zwYaszcza o jego metafizycznej koncepcji jedno]ci 
trzech zasad: umysYu, materii i Boga (mens, hyle, Deus)5. Ta sprzeczna nie tylko 
z wiar_ chrze]cijaZsk_, lecz takee i z my]l_ Arystotelesa teoria zostaYa w Paryeu, 
jak wspomnieli]my, potcpiona, a pisma Dawida wraz z przyrodniczymi dzieYami 
i metafizyk_ Arystotelesa, jako rzekomym dródYem herezji panteizmu, zakazane. 
Nic dziwnego, ee metafizyczne pogl_dy mistrza Dawida staYy sic przedmiotem 
ostrej krytyki Alberta Wielkiego, zarzucaj_cej Dinantczykowi bYcdn_ interpreta-
cjc filozofii Arystotelesa i tym samym jej dyskredytacjc. 

W 1933 r., osiem lat po opublikowaniu przez G. Théry monografii po]wic-
conej Dawidowi z Dinant i czc]ciowej rekonstrukcji jego dzieYa na podstawie 
cytatów w pismach Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, francuski uczony 
Roland de Vaux OP oraz Alexander Birkenmajer, polski mediewista i „Znako-
mity Mistrz” ks. prof. KurdziaYka (tak tutuYuje go ks. KurdziaYek w „Przedmowie” 
do edycji David[is] de Dinanto Quaternulorum fragmenta), ogYosili niezaleenie 
od siebie, ee kaedy z nich odkryY rckopi]mienne przekazy fragmentów pism 
Dawida6. W przypisie do swojego artykuYu, anonsuj_cego odnalezienie fragmen-
tów Quaternuli, R. de Vaux dodaY nastcpuj_c_ uwagc: „Wiemy, ee ze swej strony 
p. Birkenmajer odkryY chyba teksty Dawida z Dinant. Niew_tpliwie poinformuje 
on wkrótce o skali swojego odkrycia”7. 
 

5 Odno]nie do tej oryginalnej, w platoZskiej tradycji zakorzenionej koncepcji zasad Dawida por. 
R. K a l i v o d a, Zur Genesis der natürlichen Naturphilosophie im Mittelalter, [w:] La filosofia 
della natura nel Medioevo, Milano 1966, s. 398-404; M. K u r d z i a Y e k, Eckhart, der Scholastiker. 
Philosophische und theologische Traditionen, aus denen er kommt. Die pantheistischen Traditionen 
der eckhartschen Mystik, [w:] Freiheit und Gelassenheit. Meister Eckhart heute, hrsg. von U. Kern, 
H. Falcke und F. Hoffmann, München–Mainz 1980, s. 72-74; A. S p e e r, Von Plato zu Aristoteles. 
Zur Prinzipienlehre bei David von Dinant, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie” 
47 (2000), s. 324-336. 

6 R. d e  V a u x, Sur un texte retrouvé de David de Dinant, „Revue des sciences philosophiques 
et théologiques” 22 (1933), s. 243-245; A. B i r k e n m a j e r, Découverte de fragments manuscrits 
de David de Dinant, „Revue neo-scolastique de philosophie” 35 (1933), s. 220-229 (reprint w: 
t e n e e, Études d’histoire des sciences et de la philosophie du Moyen Âge (Studia Copernicana I), 
WrocYaw–Warszawa–Kraków 1970, s. 11-20); por. M. K u r d z i a Y e k, Prolegomena, [w:] Da-
vid[is] de Dinanto Quaternulorum fragmenta, ed. M. Kurdzialek (Studia Mediewistyczne 3), 
Warszawa 1963, s. V, VII. R. de Vaux odnalazY i zidentifikowaY fragmenty pism Dawida w pary-
skim rckopisie BN lat. 15453. A. Birkenmajer natomiast odkryY fragmenty dzieYa tegoe autora 
kolejno w trzech rckopisach: Parye, BN lat. 15453, Gandawa, BU 5  i WiedeZ, Österreichische 
Nationalbibliothek 4753, ponadto Birkenmajer zidentifikowaY jako tekst Dawida fragment zacho-
wany w rckopisie: Oksford, Bodleian Library, Digby 67, który wcze]niej Valentin Rose opub-
likowaY w mniemaniu, ee jest to czc]ciowy, niezachowany w greckim oryginale przekaz przy-
pisywanego Arystotelesowi pseudoepigrafu Problemata. 

7 D e  V a u x, Sur un texte retrouvé de David de Dinant, s. 244, przyp. 1: „Nous croyons savoir 
que M. Birkenmajer a retrouvé, de son côté, des textes de David de Dinant. Sans doute indiquera-t-il 
prochainement l’étendue de sa découverte”. 
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Fakt odnalezienia fragmentów Quaternuli Dawida przez A. Birkenmajera sko-
mentowaY w 1941 r. Martin Grabmann. Znakomity badacz i wybitny znawca 
rekopi]miennej spu]cizny naukowej z okresu ]redniowiecza optymistycznie 
stwierdziY, ee odkryty materiaY nie tylko potwierdziY wnioski, jakie odno]nie do 
Dawida wyciagn_Y Théry, lecz takee pozwoli w peYni na]wietliL kwestic arysto-
telizmu jednego z pierwszych znawców i propagatorów my]li filozoficznej 
Stagiryty na Uniwersytecie Paryskim8. 

Okoliczno]ci podjccia przez ks. KurdziaYka edycji fragmentów Quaternuli 
Dawida i zYoeone problemy zwi_zane z realizacj_ tego projektu oraz jego wyj_t-
kowe znaczenie historiozoficzne zostaYy przedstawione przez prof. Joannc Judy-
ck_9, wicc nie trzeba ich tu powtarzaL poza jednym, w moim odczuciu waenym, 
szczegóYem. Ks. KurdziaYek zdawaY sobie sprawc z kluczowej roli, jak_ w jego 
badaniach nad Dawidem i w przygotowywaniu edycji fragmentów Quaternuli 
odgrywaYy dzieYa Alberta Wielkiego. Konieczno]L weryfikacji, na podstawie 
]redniowiecznych rckopisów, w_tpliwych lub bYcdnych lekcji przekazu o Dawi-
dzie w niekrytycznych wydaniach pism KoloZczyka (tak Alberta Wielkiego 
zwykY nazywaL ks. KurdziaYek), a zatem potrzeba dostcpu do zbioru reprografii 
rckopisów dzieY Alberta oraz dysponowania specjalistyczn_ bibliotek_ podrcczn_, 
a poza tym moeliwo]L korzystania z wiedzy i do]wiadczeZ edytorskich wydaw-
ców dzieY Alberta – te wszystkie uwarunkowania zdawaY sic zapewniaL Albertus-
Magnus-Institut w Bonn. Taka ocena sytuacji i zwi_zane z ni_ oczekiwania zade-
cydowaYy, ee ks. KurdziaYek, za rad_ i po]rednictwem A. Birkenmajera, który jue 
przed II wojn_ ]wiatow_ utrzymywaY kontakty z ówczesnym dyrektorem Instytutu 
Alberta Wielkiego w Bonn, Bernhardem Geyerem10, podj_Y sic realizacji swojego 
projektu we wspomnianym instytucie w Bonn. Warto przytoczyL wypowiedd 
Bernharda Geyera, zawart_ w jego dotychczas nieopublikowanej autobiografii, 
o relacjach, jakie Y_czyYy go ze znanymi polskimi naukowcami (gYównie z czasów 
 

 8 M. G r a b m a n n, I divieti ecclesiastici di Aristotele sotto Innocenzo III e Gregorio IX (Mis-
cellanea Historiae Pontificiae V/7), Roma 1941, s. 55: „La scoperta di frammenti inediti di Davide 
di Dinant fatta da A. Birkenmajer rafforza le conclusioni di G. Théry. […] Saremo completamente 
illuminati sull’aristotelismo di questo autore, quando apparirà l’edizione di questi frammenti annun-
ziata da A. Birkenmajer”. Biografic, dorobek i znaczenie Grabmanna na polu badaZ mediewi-
stycznych przedstawiY ks. KurdziaYek w przyczynku Sylwetki historyków filozofii: Marcin Grab-
mann, „Roczniki Filozoficzne” 5 (1957), s. 141-172, szczególnie s. 144. 

 9 OdsyYamy do artykuYu prof. Joanny Judyckiej Ks. prof. Mariana KurdziaTka edycja pism 
Dawida z Dinant  w niniejszym tomie s.73-86. 

10 O oeywionych kontaktach naukowych Geyera z Birkenmajerem ]wiadcz_ wzmianki w kom-
pendium „Ueberweg-Geyer”: B. G e y e r, Die patristische und scholastische Philosophie (Friedrich 
Ueberwegs Grundriß der Geschichte der Philosophie, 2. Teil), Berlin 1928, s. 346, 348, 362, 588, 
592, dotycz_ce wymiany korespondencji. 
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profesury Geyera we WrocYawiu w latach 1921-1927), w tym szczególnie 
z A. Birkenmajerem. One to, jak wynika z relacji Geyera, utorowaYy drogc ks. 
KurdziaYkowi do pracy naukowej nad Dawidem z Dinant w Albertus-Magnus-
Institut w Bonn11: 

 
UtrzymywaYem takee kontakty ze znanym polskim mediewist_ Aleksandrem Birken-
majerem, który swoje najwaeniejsze publikacje ogYaszaY w jczyku niemieckim, lecz 
byY ]miaYym Polakiem. Mimo ee przebywaY on w obozie koncentracyjnym, to po 
wojnie, kiedy zajmowaY w Warszawie eksponowan_ pozycjc, poleciY swojemu wy-
bitnemu uczniowi, KurdziaYkowi, w ramach dwuletniego urlopu naukowego realizo-
waL w Instytucie Alberta Wielkiego w Bonn badania naukowe nad Dawidem 
z Dinant, mimo ie mógY on (KurdziaYek) takee z caY_ swobod_ zdecydowaL sic na 
wyjazd do Paryea. Jako profesor na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie pozostaY on 
z nami na staYe w ]cisYych kontaktach. 

 
Tak jak to z retrospektywy wiernie odnotowaY B. Geyer, w Instytucie Alberta 

Wielkiego w Bonn ks. KurdziaYek kontynuowaY przez dwa lata studia nad 
Dawidem i przygotowywaY krytyczn_ edycjc fragmentów Quaternuli. O swojej 
pracy naukowej i do]wiadczeniach z boZskiego okresu pisze on w „Przedmowie“ 
do edycji12: 

 
Nad niniejsz_ publikacj_ pracowaYem w latach 1958-1960 w oparciu o bibliotekc 
i zbiór mikrofilmów, bcd_cych wYasno]ci_ Albertus Magnus Institut w Bonn. Kie-
rownik Instytutu, znakomity badacz dziejów ]redniowiecznej teologii i filozofii, prof. 
dr Bernhard Geyer, udostcpniY mi zbiory Instytutu z i]cie koleeeZsk_, przyjazn_ 
eyczliwo]ci_. On tee i jego wspóYpracownicy, zwYaszcza dr H. Ostlender, dr W. Kü-
bel, dr P. Simon, gotowi byli zawsze sYueyL mi rad_ i pomoc_ w borykaniu sic 
z rozlicznymi trudno]ciami. Za tc koleeeZsk_, eyczliw_, nacechowan_ fachowym 
zrozumieniem wspóYpracc dzickujc przede wszystkim Kierownikowi Instytutu oraz 
jego asystentom. 

 
W niespeYna rok po ukazaniu sic krytycznego wydania fragmentów Quaternuli 

czeski historyk i filozof Robert Kalivoda w przyczynku o ]redniowiecznych 
pocz_tkach filozofii przyrody, przedstawionym na III Micdzynarodowym Kon-
gresie Filozofii Gredniowiecznej w Passo della Mendola (1964), uwypukliY za-
sYugi ks. KurdziaYka w stworzeniu zupeYnie nowych warunków do badaZ nad 
 

11 Odnotowan_ micdzy 16 a 27 sierpnia 1971 r. relacjc B. Geyera, dotycz_c_ jego kontaków 
z polskimi uczonymi, przytaczamy, w oryginalnej wersji niemieckiej na podstawie rckopisu auto-
biografii (s. 72-73), w aneksie do niniejszego artykuYu – s. 71. 

12 M. K u r d z i a Y e k, „Przedmowa”, [w:] David[is] de Dinanto Quaternulorum fragmenta, 
primum edidit Marianus KurdziaYek (Studia Mediewistyczne 3), Warszawa 1963, s. V-VI. 
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Dawidem z Dinant. Edycjc fragmentów Quaternuli okre]liY jako doskonaY_ i jedy-
n_ swojego rodzaju bazc dródYow_ do rekonstrukcji pogl_dów „rewolucyjnego” 
my]liciela i „rzeczywi]cie pierwszego arystotelika wieków ]rednich”, umoeli-
wiaj_c_ okre]lenie specyfiki reprezentowanego przez niego arystotelizmu. Edycja 
ks. prof. KurdziaYka, pisaY, ukazaYa Dawida, znanego dot_d z przekazu Alberta 
Wielkiego jedynie od strony jego zapatrywaZ metafizycznych, po raz pierwszy 
w nowym ]wietle jako filozofa przyrody. Czeski uczony interesowaY sic szczegól-
nie tym aspektem filozofii Dawida i jego sposobem adaptacji my]li przyrodniczej 
Stagiryty przy formuYowaniu wYasnego metafizyczno-przyrodniczego pogl_du na 
]wiat. Kalivoda podkre]laY waeno]L dociekaZ ks. KurdziaYka dotycz_cych asymi-
lacji arystotelesowskiej teorii eteru przez Dawida i jej roli w jego koncepcji 
metafizyki oraz wskazywaY na fakt, ee krytyczna edycja odnalezionych fragmen-
tów Quaternuli umoeliwia rostrzygniccie pytania, czy Albert Wielki, na]wietlaj_c 
i krytykuj_c pogl_dy Dawida, zarysowaY w sposób adekwatny ]wiat jego my]li13. 

Na to ostatnie zagadnienie – bogactwo my]li Dawida i szczególne zaintereso-
wanie arystotelesowsk_ filozofi_ przyrody – zwracaj_ uwagc podrccznikowe 
opracowania historii filozofii, które ukazaYy sic po opublikowaniu krytycznej 
edycji fragmentów pism Dawida. Podczas gdy przez wiele lat uchodz_ce za 
paradygmatyczne w swojej dziedzinie, dotychczas niezast_pione zaktualizowa-
nym wydaniem niemieckojczyczne kompendium historii filozofii okresu patry-
styki i scholastyki Bernharda Geyera z 1928 r., w skrócie przytaczane jako 
„Überweg-Geyer“, informacje dotycz_ce pogl_dów filozoficznych Dawida czer-
pie z relacji Alberta Wielkiego14, pódniejsze zachodnioeuropejskie opracowania 
podrccznikowe i leksykograficzne bazuj_ bezpo]rednio lub po]rednio na ks. 
KurdziaYka edycji David[is] de Dinanto Quaternulorum fragmenta oraz na jego 
studiach po]wicconych Dawidowi. Do waeniejszych tego rodzaju opracowaZ 
nalee_ m.in. Fernanda Van Steenberghena La Philosophie au XIIIe siècle15, The 

 

13 K a l i v o d a, Zur Genesis der natürlichen Naturphilosophie im Mittelalter, s. 397-406. 
14 B. G e y e r, Die patristische und scholastische Philosophie (Friedrich Ueberwegs Grundriß 

der Geschichte der Philosophie, 2. Teil), Berlin 1928 (reprint: Tübingen 1951), s. 251 n., 706 n. 
Nowe opracowanie tego zarysu historii filozofii ukazuje sic w bazylejskim Schwabe Verlag; tomy 
po]wiccone XII i XIII wiekowi s_ w przygotowaniu. 

15 F. V a n  S t e e n b e r g h e n, La Philosophie au XIIIe siècle (Philosophes médiévaux 9), 
Louvain–Paris 1966, s. 89 nn. (KurdziaYek: s. 91, przyp. 26); niem. tYum.: Die Philosophie im 13. 
Jahrhundert, hrsg. von M.A. Roesle, aus dem Französischen übertragen von R. Wagner, München– 
Paderborn–Wien 1977, s. 91 nn. W drugim, zaktualizowanym wydaniu, które ukazaYo sic w 1991 r. 
w Louvain-la-Neuve (Philosophes médiévaux 28; polski przekYad E.I. ZieliZski: Filozofia w XIII 
wieku, Lublin 2006), autor cytuje, poza edycj_ ks. KurdziaYka, jego przyczynek David de Dinant 
und die Anfänge der Aristotelischen Naturphilosophie z 1966 r. 
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Cambridge History of Later Medieval Philosophy16, Lexikon des Mittelalters17, 
A History of Twelfth-Century Western Philosophy18, Bio-Bibliographisches 
Kirchenlexikon19, Lexikon für Theologie und Kirche20, Bio-bibliographisches Re-
pertorium der Philosophie im lateinischen Mittelalter21, Encyclopedia of the 
Middle Ages22 oraz drugie, poszerzone wydanie Benoît Patara Dictionnaire des 
philosophes médiévaux23. 

Z polskich opracowaZ naleey na pierwszym miejscu wymieniL WYadysYawa 
Tatarkiewicza Histori\ filozofii (pocz_wszy od jej szóstego wydania), w której 
znajdujemy wzmiankc o odkryciu przez Aleksandra Birkenmajera i o krytycznym 
wydaniu przez Mariana KurdziaYka fragmentów Quaternuli Dawida z Dinant. 
Szkicuj_c pogl_dy (gYównie metafizyczne) Dawida i prezentuj_c kilka szcze-
góYów dotycz_cych jego biografii, Tatarkiewicz oparY sic na ks. KurdziaYka edycji 
Quaternulorum fragmenta i Prolegomenie do tejee edycji24. 

Wiele uwagi eyciu i filozoficznym pogl_dom Dawida oraz potcpieniom jego 
nauki („reakcje ko]cielne”) na Uniwersytecie Paryskim po]wicciY ZdzisYaw 
Kuksewicz w podrccznikowym Zarysie filozofii Yredniowiecznej z 1973 r.25 
Swoje wywody oparY na krytycznie wydanych przez ks. KurdziaYka fragmentach 
pism Dawida i historiozoficznie inwestygatywnym wstcpie do edycji oraz na 

 

16 N. K r e t z m a n n, A. K e n n y, J. P i n b o r g  (ed.), The Cambridge History of Later 
Medieval Philosophy, Cambridge 1982 (paperback 1997), s. 71; wzmianka o Dawidzie z Dinant 
znajduje sic w artykule B.G. Doda Aristoteles Latinus i bazuje na przekazie F. Van Steenberghena, 
który opiera sic m.in. na pracach ks. KurdziaYka. 

17 Lexikon des Mittelalters, Bd. III, München–Zürich 1986, kol. 605; autorem hasYa David von 
Dinant jest L. Hödl. 

18 P. D r o n k e  (ed.), A History of Twelfth-Century Western Philosophy, Cambridge 1988, 
s. 429-442 (rozdz. 16): E. M a c c a g n o l o, David of Dinant and the Beginnings of Aristotelianism 
in Paris. 

19 F.W. B a u t z, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Hamm (Westf.) 1990, 
kol. 1233-1234. 

20 Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. von W. Kasper, Bd. III, Freiburg 31995, kol. 40-41; 
hasYo opracowaY L. Hödl. 

21 P. S c h u l t h e s s, R. I m b a c h, Die Philosophie im lateinischen Mittelalter. Ein Handbuch 
mit einem bio-bibliographischen Repertorium, Zürich–Düsseldorf 1996 (reprint 2000), s. 411-412; 
czc]L leksykograficzn_ opracowali R. Imbach i D. Nienhaus. 

22 A. V a u c h e z, B. D o b s o n, M. La p i d g e  (ed.), Encyclopedia of the Middle Ages, t. I, 
tY. ang. A. Walford, Paris–Cambridge–Rome 2000, s. 413; autorem biogramu Dawida z Dinant jest 
A. Paravicini Bagliani. 

23 B. P a t a r  (ed.), Dictionnaire des philosophes médiévaux, [Saint-Laurent–Québec:] Éditions 
Fides 2006, s. 118-119.  

24 W. Ta t a r k i e w i c z, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 61968, 81978, s. 257-258.  
25 Z. K u k s e w i c z, Zarys filozofii Yredniowiecznej. Filozofia Tacinskiego obszaru kulturo-

wego, Warszawa 1973; wyd. drugie, poprawione 1979, s. 221 nn. 
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kilku dalszych rozprawach ks. KurdziaYka, opublikowanych przezeZ przed i po 
ukazaniu sic drukiem krytycznej edycji Quaternulorum fragmenta. Naleey pod-
kresliL, ee we wspomnianym wstcpie do edycji ks. KurdziaYek nie ograniczyY sic 
do przedstawienia historii przekazu i ewaluacji jego ]wiadków, stanowi_cych 
bazc krytycznego wydania róenych fragmentów pism mistrza Dawida oraz do 
pozostaYych zagadnieZ ekdotyczno-edytorskich. Polski historyk filozofii i wy-
bitny mediewista podj_Y ab ovo zadanie rekonstrukcji historycznych faktów 
dotycz_cych osoby i dzieYa Dawida i poczyniY przy tym zdumiewaj_ce postcpy. 
StaYo sic to moeliwe dzicki uwzglcdnieniu i dogYcbnemu przebadaniu wszystkich 
istotnych dla zagadnienia dródeY, wY_cznie z filologiczn_ analiz_ porównawcz_ 
fragmentów i wpóYczesnych Dawidowi YaciZskich tYumaczeZ pism, stanowi_cych 
Corpus Aristotelicum. Rezultaty wcze]niejszych badaZ nad Dinantczykiem, zwYa-
szcza studia i rekonstrukcje G. Théry, znalazYy w ramach tych analiz naleene im 
miejsce. Trzeba wiedzieL, ee pierwsze publikacje ks. KurdziaYka o Dawidzie 
datuj_ sic na rok 195826. W Zarysie filozofii Yredniowiecznej Kuksewicza, który 
zawiera instruktywn_ relacjc doksograficzn_, dotycz_c_ Dawida, brakuje jakiej-
kolwiek wzmianki (zarówno w tek]cie, jak i w zestawieniu literatury pomoc-
niczej) o jej drodYach, którymi s_ oczywi]cie ks. KurdziaYka edycja fragmentów 
Quaternuli Dawida i po]wiccone im artykuYy. Na marginesie dodajmy, ee Kuk-
sewicz, podobnie jak wcze]niej Robert Kalivoda, charakteryzuje Dawida jako 
materialistc „specyficznego rodzaju”, który nie neguje istot duchowych i spro-
wadza Boga do ]wiata, wzglcdnie do materialistycznie pojctej rzeczywisto]ci. 
Jest to kolosalne uproszczenie, które wydaje sic sugerowaL, ee obaj autorzy maj_ 
na uwadze pewien ideologicznie interesuj_cy aspekt doktryny Dawida, widziany 
przez nich w radykalnej naturalizacji rzeczywisto]ci i jej niejako materialistycz-
nym pojmowaniu, filozoficznie legitymuj_cym materializm jako ]wiatopogl_-
dow_ doktrync panuj_cego wówczas ustroju politycznego.27 

Korzystaj_c ze dródYa, z jakiego wiedzc o Dawidzie czerpaY Kuksewicz, eycie i 
pogl_dy Dinantczyka przedstawiY Jan Legowicz w swoim obszernym podrcczniku 
do historii filozofii ]redniowiecznej Europy Zachodniej28. Wspóln_ cech_ reflek-
sji Legowicza i Kuksewicza (a takee Kalivody), uzasadnion_ natur_ rzeczy 
(a moee i w pewnej mierze przesYankami ideologicznymi), byYo zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na materializm Dawida. Kuksewicza róeni od Legowicza i Kalivody 
 

26 M. K u r d z i a Y e k, Fragments des «Quaestiones naturales» de David de Dinant, „Mediae-
valia Philosophica Polonorum” 2 (1958), s. 3-4. 

27 Z. K u k s e w i c z, Zarys filozofii Yredniowiecznej, Warszawa 1973 (21979), s. 196-199, 265, 303. 
28 J. L e g o w i c z, Historia filozofii Yredniowiecznej Europy zachodniej, Warszawa 1980 

(21986), s. 418-421. 
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fakt, ee ci dwaj uwypuklili przyczynowy zwi_zek micdzy odkryciem dotychczas 
nieznanych w_tków my]li Dawida a ks. KurdziaYka edycj_ fragmentów Quater-
nuli, podczas gdy Kuksewicz pomin_Y ten aspekt, jak i osobc samego wydawcy 
milczeniem. 

KoZcz_c uwagi odno]nie do roli ks. KurdziaYka edycji Quaternulorum 
fragmenta i jego badaZ nad caYo]ci_ tego kompleksu jako miarodajnej podstawy 
do wypowiedzi o osobie i pogl_dach Dawida z Dinant, znajduj_cych odzwier-
ciedlenie w waeniejszych polskich kompendiach historii filozofii, nie sposób 
pomin_L dwóch encyklopedycznych opracowaZ biogramu Mistrza z Dinant 
w wydanych w ]rodowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Encyklopedii 
Katolickiej i Powszechnej Encyklopedii Filozofii29. Poniewae autorem obu opra-
cowaZ leksykograficznych jest nikt inny jak sam ks. KurdziaYek, wszelki 
komentarz o ich podstawie dródYowej jest zbcdny. Wtr_Lmy jedynie, ee ostatnie 
z wymienionych opracowaZ hasYa ukazaYo sic po ]mierci autora i jest redakcyjn_ 
adaptacj_ biogramu z Encyklopedii Katolickiej. Ta daj_ca sic zauwaeyL meryto-
ryczna toesamo]L dotyczy tee bibliografii, co oznacza prezentacjc stanu badaZ 
ks. KurdziaYka tylko do 1976 r. Jego ostatnie prace po]wiccone Dawidowi i z nim 
po]rednio zwi_zane ukazaYy sic, jak wiadomo, w Towarzystwie Naukowym 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1996 r. w zbiorze studiów i artykuYów 
autora, zatytuYowanym Zredniowiecze w poszukiwaniu równowagi mi\dzy arysto-
telizmem a platonizmem30. 

Z wcze]niej wymienionych zachodnioeuropejskich opracowaZ na wyróenienie 
zasYuguje portret Dawida jako jednego z pierwszych arystotelików na Uniwer-
sytecie Paryskim, nakre]lony przez Enzo Maccagnolo w opublikowanym post-
hum przez Peter Dronke kompendium A History of Twefth-Century Western 
Philosophy. Maccagnolo oparY sic zasadniczo na edycji fragmentów Quaternuli 
i publikacjach ks. KurdziaYka, podkre]laj_c jego waeny wkYad do studiów filo-
zoficznej my]li Dawida. UwzglcdniY on takee nowsze rezultaty badaZ londyZ-
 

29 Encyklopedia Katolicka, pod red. R. Fukaszyka, t. 3, Lublin: TN KUL 1979 (reprint 1985), 
kol. 1056; Powszechna Encyklopedia Filozofii, pod red. A. Maryniarczyka, t. 2, Lublin: PTTA 
2001, s. 422-423. Oba biogramy Dawida opracowaY ks. M. KurdziaYek. 

30 M. K u r d z i a Y e k, Zredniowiecze w poszukiwaniu równowagi mi\dzy arystotelizmem a pla-
tonizmem. Studia i artykuTy, Lublin: TN KUL 1996. Z Mistrzem Dawidem wi_e_ sic bezpo]rednio 
lub po]rednio nastcpuj_ce artykuYy z tego zbioru: Aleksander Birkenmajer „Historyk filozofii 
Yredniowiecznej”, s. 7-16; UdziaT ks. Konstantego Michalskiego i Aleksandra Birkenmajera w od-
krywaniu filozofii Yredniowiecznej, s. 17-33; WielkoYq Yw. Alberta z Lauingen zwanego takre 
Albertem Wielkim, s. 183-210; Dawid z Dinant i jego próba uzgodnienia dwunastowiecznej filozofii 
przyrody z filozofis Arystotelesa, s. 211-232; Zredniowieczne stanowiska wobec tezy: Ziemia jest 
jedns z planet, s. 233-270. Por. A. K i j e w s k a, Spis publikacji ks. prof. Mariana KurdziaTka, 
„Roczniki Filozoficzne” 37-38 (1989-1990), z. 1, s. 27-30. 
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skiego historyka medycyny i praktykuj_cego lekarza Briana Lawna († 2001), 
uzupeYniaj_ce dotychczasow_ wiedzc odno]nie do katalogu dzieY Dinantczyka 
i zachowanych ]wiadków ich przekazu. Uznanie ze strony Maccagnolo ks. Kur-
dziaYek przyj_Y z nieukrywan_ satysfakcj_.31  

Waeny przyczynek do badaZ nad Dawidem z Dinant, istotnie poszerzaj_cy 
wcze]niejsze ustalenia dotycz_ce jego zachowanych dzieY i form ich przekazu, 
przedYoeyY jue w 1969 r. w monografii I quesiti Salernitani wspomniany wyeej 
Brian Lawn32. Autor, omawiaj_c problemy literatury medycznej XII i XIII wieku 
w Hiszpanii i na dworze Fryderyka II, poinformowaY, ee odkryY uchodz_ce 
dotychczas za spuria Galenica anonimowe pisma Dawida, czc]ciowo znane jue 
z ks. KurdziaYka edycji Quaternulorum fragmenta, a takee dalszy utwór, uzu-
peYniaj_cy bazc tekstow_ wydanych fragmentów33. Analizuj_c pisma przypisy-
wane Galenowi, wydane w 1567 r. w Strasburgu przez Wilhelma Gratarolo wraz 
z dzieYem Dialogus de substantiis physicis (tj. Dragmaticon) Wilhelma z Con-
ches34, Lawn zidentyfikowal kolejny, dotychczas nieznany traktat Dawida De 
iuvamento anhelitus. Pierwodruk tego w caYo]ci zachowanego dzieYka ukazaY sic, 
 

31 E. M a c c a g n o l o, David of Dinant and the Beginnings of Aristotelianism in Paris, [w:] 
P. D r o n k e  (ed.), A History of Twelfth-Century Western Philosophy, Cambridge 1988, s. 429-442, 
447. O uznaniu, z jakim spotkaYy sic pionierskie badania ks. prof. KurdziaYka nad Dawidem i jego 
edycja Quaternulorum fragmenta ze strony E. Maccagnolo, napomkn_Y ks. KurdziaYek w li]cie do 
autora z 30 III 1995 r. W tym sensie wypowiedziaY sic on w przypisie swojego ostatniego artykuYu 
o Dawidzie Dawid z Dinant i jego próba uzgodnienia dwunastowiecznej filozofii przyrody z filozofis 
Arystotelesa (s. 211): „Niniejszy dorobek wykorzystaY takee E. Maccagnolo w swoim studium: 
David of Dinant and the Beginnings of Aristotelianism in Paris […], nadmieniaj_c przy tym: 
«KurdziaYek has made further important contributions to the study of David’s thought» (zob. 
Maccagnolo, l. c., 429 przyp. 1)” . 

32 B. L a w n, I quesiti Salernitani. Introduzione alla storia della letteratura problematica medi-
ca e scientifica nel Medio Evo e nel Rinascimento, trad. di A. Spagnuolo, Salerno 1969, s. 100-105. 

33 W wydanych przez ks. KurdziaYka picciu odrcbnych fragmentach Quaternuli (1. Liber de 
effectibus colere nigre in homine – fragm. G; 2. Tractatus naturalis – fragm. P; 3. Tractatus 
Adverrois de generacione animalium – fragm. W; 4. Prologus – fragm. G i P; 5. Quedam questiones 
edite sive facte ab Aristotile – fragm. O) moena wyróeniL cztery traktaty Dawida z Dinant, 
pozwalaj_ce ustaliL prowizoryczny katalog dzieY tegoe autora: (1) Liber de effectibus colere nigre in 
homine; (2) Liber de visu; (3) De mari et aquis; (4) De origine fluminum ac montium. Por. 
A n z u l e w i c z, David von Dinant und die Anfänge, s. 79. 

34 Dialogus de substantiis physicis: ante annos ducentos confectus, a Vuilhelmo Aneponymo 
philosopho. Item, libri tres incerti authoris, eiusdem aetatis. I. De calore vitali. II. De mari & aquis. 
III. De fluminum origine. Industria Guilielmi Grataroli Medici, quasi ab interitu vindicati ..., 
Argentorati: Iosias Rihelius M.D.LXVII. TytuY Dialogus de substantiis physicis, pod jakim ukazaY 
sic pierwodruk dzieYa Dragmaticon Wilhelma z Conches, nie jest po]wiadczony przez rckopisy 
i pochodzi od wydawcy G. Gratarolo; por. I. R o n c a, Introduction, [w:] Gvillelmi de Conchis 
Dragmaticon philosophiae, ed. I. Ronca, (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 152: 
Gvillelmi de Conchis Opera Omnia I), Turnhout 1997, XV, XXXIV-XXXV. 
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jak stwierdziYa Elena Casadei, w 1490 r. w Wenecji; w XV wieku wydawano je 
wielokrotnie zarówno na podstawie przekazu rckopi]miennego, jak i wcze]niej-
szych druków35.  

Traktat De iuvamento anhelitus Dawida z Dinant w wydaniu Gratarolo z 1567 r. 
jest zatytuYowany De calore vitali i poprzedza traktaty De mari et aquis i De 
fluminum origine naszego autora, które koresponduj_ z Liber de effectibus colere 
nigre w ks. KurdziaYka edycji Quaternulorum fragmenta36. Lawn, badaj_c tre]L 
i charakter wydanych przez Grataloro anonimowych tekstów, zainteresowaY sic 
blieej ich dródYami i ich redakcyjn_ spójno]ci_ oraz merytorycznym powino-
wactwem z kwestiami dyskutowanymi w ]rodowisku salernitaZskim. Kiedy po-
równaY owe trzy traktaty z wydanymi przez ks. KurdziaYka fragmentami Quater-
nuli, stwierdziY, ee traktaty De mari et aquis i De fluminum origine w caYo]ci 
nalee_ do zbioru Quaternuli, a tym samym zidentifikowaY autora wszystkich 
trzech anonimowych dzieY. Ta poszerzona baza tekstów Mistrza Dawida w peYni 
potwierdziYa osiagnicte przez ks. KurdziaYka wyniki badaZ i pozwoliYa formu-
YowaL dalej id_ce wnioski, nie to byYo moeliwe wyY_cznie na podstawie dotych-
czas znanych fragmentów Quaternuli. W swoich dociekaniach Lawn wykorzystaY 
wszystkie waeniejsze, wówczas dostcpne publikacje ks. KurdziaYka o Dawidzie, 
które wraz z edycj_ posYueyYy mu jako miarodajny punkt odniesienia, orientacji 
i kryterium identyfikacji autorstwa anonimowych traktatów. 

Rzeczywisty potencjaY badawczy zawarty w studiach Briana Lawna po]wic-
conych Dawidowi pozostaY przez blisko 30 lat niewykorzystany w refleksji 
mediewistów i zdaje sic, ee uszedY uwagi takee ks. KurdziaYka, mimo ee miaY on 
moeliwo]L zapoznania sic z nim choLby poprzez wspomniane studium Enzo 
Maccagnolo, na które z satysfakcj_ wskazywaY. Dopiero w poYowie lat dziewicL-
dziesi_tych ubiegYego stulecia zainteresowali sic nim blieej Elena Casadei (uczen-
nica Alfonsa Maierù w Università degli Studi di Roma „La Sapienza”) i Martin 
Pickavé (uczeZ Jana Aertsena w Thomas-Institut Uniwersytetu w Kolonii). 
Wspólnym punktem wyj]cia dla Casadei i Pickavé byYy nowe perspektywy 
badawcze dotycz_ce Dawida, jakie otwarYy sic dzicki dokonanej przez Lawna 
identyfikacji i ogólnej charakterystyki dalszych, dotychczas czc]ciowo niezna-
 

35 Tradycjc drukowan_ przedstawiYa w kilku kolejnych studiach Elena Casadei: Una nuova 
edizione a stampa di testi di David di Dinant, „Archives Internationales d’Histoire des Sciences 
49/143 (1999), s. 221-239; Il corpus dei testi attribuibili a David di Dinant, s. 88-90; I testi di David 
di Dinant: filosofia della natura e metafisica a confronto col pensiero antico. Introduzione ed 
edizione dei testi (Testi, Studi, Strumenti 20), Spoleto 2008, s. 51-52, 167-179; równiee kwestic 
dotycz_c_ przekazu rckopi]miennego dzieYka omawia E. Casadei: Il corpus dei testi attribuibili 
a David di Dinant, s. 90-101; I testi di David di Dinant, s, 126-166. 

36 L a w n, I quesiti Salernitani, s. 101; C a s a d e i, I testi di David di Dinant, s. 51-58. 
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nych tekstów Dinantczyka. Punktem odniesienia i zasadnicz_ baz_ wszelkich 
dociekaZ dotycz_cych Dawida stanowiYa w obu przypadkach ks. KurdziaYka 
edycja Quaternulorum fragmenta wraz z jego rekonstrukcj_ caYo]ci problematyki 
zwi_zanej z osob_, dzieYem i doktryn_ filozoficzn_ ich autora. Casadei i Pickavé 
rozpoczcli swoje projekty w ramach ich akademickich prac kwalifikacyjnych, 
czyli tesi di laurea (Casadei) i pracy magisterskiej (Pickavé).  

Sfinalizowanie obu wymienionych projektów i publikacja zaskakuj_cych tez 
i sugestii interpretacyjnych przez Pickavé wywoYaYo polemiczn_ dyskusjc w krc-
gach mediewistycznych. Przyczyn_ kontrowersji byYo zakwestionowanie przez 
Pickavé istotnych elementów rekonstrukcji kompleksu zagadnieZ dotycz_cych 
Dawida, dokonanej przez ks. KurdziaYka, a przede wszystkim negowanie auten-
tyczno]ci czc]ci przekazu tekstu Quaternuli, zachowanych w rckopisie Biblioteki 
Miejskiej i Uniwersyteckiej w Gandawie (Bibl. de la Ville et de l’Université, 
cod. 5 – fragment G) oraz opowiedzenie sic na tej podstawie nie tylko za ko-
nieczno]ci_ nowej oceny pierwszych potcpieZ pism Arystotelesa na Uniwersyte-
cie Paryskim, lecz takee podjccia od nowa debaty dotycz_cej osoby i dzieYa 
Dawida z Dinant.37 Podczas gdy te zapatrywania i postulaty, jakie ogYosiY Pic-
kavé, podzielaY i popieraY A. Speer, inni zabieraj_cy gYos w dyskusji – E. Casadei, 
Th. Ricklin i G. Vuillemin-Diem – wykazali ich filologiczn_ i logiczn_ bez-
zasadno]L, a tym samym brak jakichkolwiek przesYanek do podawania w w_t-
pliwo]L i dekonstrukcji portretu osoby i dzieYa Dawida, odtworzonego przez ks. 
KurdziaYka. Pocz_tkow_ i najostrzejsz_ fazc tej polemiki przedstawili]my w „Me-
diaevalia Philosophica Polonorum” 34 (2001), dok_d odsyYamy38. Zanim za-
poznamy sic pokrótce z publikacjami, które ostatecznie zakoZczyYy kontrowersjc 
wokóY Dawida i potwierdziYy wszystkie istotne elementy rezultatów badaZ 
ks. KurdziaYka, odnotujmy w formie dygresji pewne osobliwe spostrzeeenie. 

 

37 Swoje pogl_dy M. Pickavé przedstawiY w pracy magisterskiej „David von Dinant und die 
Verurteilung von 1210/15. Untersuchung zu den Fragmenten der Quaternuli”, napisanej pod 
kierunkiem J.A. Aertsena (1996), a nastcpnie w artykule Zur Verwendung der Schriften des Ari-
stoteles in den Fragmenten der Quaternuli des David von Dinant, „Recherches de Théologie et 
Philosophie médiévales” 64 (1997), s. 199-221. Kwestionowane niesYusznie przez Pickavé aspekty 
biografii Dawida to rekonstrukcje, jakie ks. M. KurdziaYek przedstawiY we wstcpie do edycji 
David[is] de Dinanto Quaternulorum fragmenta, „Prolegomena”, s. XXIII-XXV; por. tee Dawid 
z Dinant i jego próba uzgodnienia dwunastowiecznej filozofii przyrody z filozofis Arystotelesa, 
s. 213; Z. K a l u z a, Bulletin d’histoire des doctrines médiévales, „Revue des sciences philo-
sophiques et théologiques” 82 (1998), s. 133-134; H. A n z u l e w i c z, Person und Werk des David 
von Dinant im literarischen Zeugnis Alberts des Großen, „Mediaevalia Philosophica Polonorum” 34 
(2001), s. 20-21. 

38 A n z u l e w i c z, Person und Werk des David von Dinant, s. 18-23. 
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Wobec powszechnej recepcji nie tylko w ]wiecie mediewistycznym fragmen-
tów pism Dawida na podstawie edycji ks. KurdziaYka i jego prac po]wicconych 
zagadnieniom doktrynalnym krytycznie wydanego tekstu, z których wickszo]L 
zostaYa opublikowana w jczykach obcych (gYównie w jczyku niemieckim, poza 
dwoma artykuYami w jczyku francuskim), ze zdziwieniem stwierdzamy, ee w bio-
gramie Dinantczyka, jaki ukazaY sic w 1998 r. w renomowanej Routledge Ency-
clopedia of Philosophy, autor biogramu William E. Mann stwierdza, ee do tej 
pory nie istnieje drukowana wersja pism Dawida z Dinant, którego twórczo]L 
datuje on na „ok. 1210”. Mann twierdzi, ee zachowaYy sic tylko fragmenty pism 
naszego autora, których znajomo]L czerpie sic gYównie z dzieY Alberta Wielkiego 
i Tomasza z Akwinu. Poza odesYaniem czytelnika do opublikowanego w Char-
tularium Uniwersytetu Paryskiego dekretu potcpiaj_cego Quaternuli Dawida, do 
jednej z wypowiedzi Alberta Wielkiego i trzech miejsc w dzieYach Tomasza 
z Akwinu, Mann nie wymienia i z pewno]ci_ nie zna ani edycji Quaternulorum 
fragmenta, ani jakiejkolwiek z prac ks. KurdziaYka dotycz_cej Dawida39. Biogram 
Dawida z Dinant w Routledge Encyclopedia of Philosophy obnaea niewiarygodn_ 
i wyj_tkow_ ignorancjc redakcyjn_ jego autora i wydawcy encyklopedii.  

Relacjc o znaczeniu i rezonansie dorobku naukowego ks. KurdziaYka po-
]wicconego Dawidowi z Dinant koZczymy krótk_ prezentacj_ dwóch waenych 
publikacji, które polemikc wokóY autentyczno]ci fragmentów Quaternuli osta-
tecznie zamkncYy. Pierwsza z nich to ogYoszone w „Archives d’Histoire Doctri-
nale et Littéraire du Moyen Age” przez Gudrun Vuillemin-Diem obszerne stu-
dium o YaciZskim przekYadzie tekstów Arystotelesa, zawartych we fragmentach 
Quaternuli Dawida z Dinant40. Autorka, dokYadnie analizuj_c od strony filo-
logicznej i tre]ciowo-funkcjonalnej ekscerpty z pism Arystotelesa i przypisywa-
nych Arystotelesowi Problemata, potwierdziYa w caYej rozci_gYo]ci to, co udo-
wodniY ks. KurdziaYek, mianowicie fakt, ee wszystkie excerpta Aristotelica s_ 
tYumaczone na Yacinc bezpo]rednio z tekstów greckich i s_ niezaleene od star-
szych wersji tYumaczeZ YaciZskich. Porównuj_c te ekscerpty z greckim orygi-
naYem i z istniej_cymi wersjami ]redniowiecznych przekYadów YaciZskich 
Vuillemin-Diem dowiodYa, ee ich tYumacz i komentator – Dawid z Dinant – 
 

39 W.E. M a n n, David of Dinant, fl. c. 1210, [w:] Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. 
E. Craig, t. 2, London–New York 1998, s. 799-800. 

40 G. V u i l l e m i n - D i e m, Zum Aristoteles Latinus in den Fragmenten der Quaternuli des 
David von Dinant, „Archives d’Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen Age” 70 (2003), s. 27-
136. Istotne tre]ci tej rozprawy autorka przedstawila na kolokwium „Around the Aristoteles Latinus. 
Recent Studies on the Reception of the Physical Works in the Middle Ages”, odbytym dla uczczenia 
Józefa Bramsa w Hoger Instituut voor Wijsbegeerte Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w dniach 
18-19 XII 2002 r. 
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wykazaY sic nie tylko doskonaY_ znajomo]ci_ jczyka greckiego i terminologiczn_ 
oryginalno]ci_, lecz takee okazaY sic wielkim znawc_ filozofii i nauk przyrod-
niczych Arystotelesa oraz ich samodzielnym egzeget_. Znawczyni greckiej tra-
dycji rckopi]miennej i YaciZskich tYumaczeZ pism Arystotelesa, Vuillemin-Diem, 
zwróciYa uwagc na pokrewieZstwo micdzy przekazem, z którego korzystaY Dawid, 
a zachowanymi do naszych czasów greckimi kodeksami corpus Aristotelicum. 
Podkre]liYa fakt, ee greckie rckopisy z De somno i De generatione animalium, 
jakie miaY do dyspozycji Dawid, s_ szczególnie waene z uwagi na specyfikc ich 
przekazu. Podobnie jak ks. KurdziaYek, lecz na wieksz_ skalc, z filologiczn_ 
i merytoryczn_ akrybi_ ukazaYa, ee Dawid tYumaczy, a jednocze]nie obja]nia 
i rozwija my]l Arystotelesa. Stosowana przez Dinantczyka metoda pozwala, jej 
zdaniem, wyradniej dostrzec poprawno]L jego zrozumienia tekstu nie w przy-
padku dosYownego tYumaczenia, jego swobodc wypowiedzi, a takee intelektualn_ 
przewagc w porównaniu np. z anonimowym tYumaczem przekazu Vetus trzech 
traktatów De somno Arystotelesa czy z BartYomiejem z Messyny, tYumaczem 
przypisywanego Arystotelesowi pseudoepigrafu Problemata.  

Druga i ostatnia publikacja, bcd_ca wYa]ciwym epilogiem próby zakwestiono-
wania dokonanej przez ks. KurdziaYka rekonstrukcji biografii i dzieYa Dawida to 
studium po]wiccone historii przekazu i krytyczna edycja wszystkich dotychczas 
znanych jego pism, ogYoszone w 2008 r. przez Elenc Casadei w ksi_ece pod 
tytuYem I testi di David di Dinant: Filosofia della natura e metafisica a confronto 
col pensiero antico. Autorka dokonaYa syntezy swoich wcze]niejszych publikacji, 
sicgaj_cych wstecz do 1998 r., kontynuuj_cych de facto program badawczy 
A. Birkenmajera, ks. M. KurdziaYka i B. Lawna. Pickavé przed opublikowaniem 
swojej tezy neguj_cej autentyczno]L gandawskiego fragmentu wydanych przez 
ks. KurdziaYka Quaternuli i kwestionuj_cej jego ustalenia, ee Dawid mógY byL 
lekarzem i ee znaY jczyk grecki, zwróciY sic do Casadei o informacje dotycz_ce jej 
projektu badawczego i jej opinii odno]nie do autentyczno]ci fragmentów Quater-
nuli. W pisemmnej odpowiedzi Casadei opowiedziaYa sic zasadniczo za argu-
mentacj_ Birkenmajera i KurdziaYka na rzecz autentyczno]ci, stwierdzaj_c, ee 
z jej badaZ nad przekazem rckopi]miennym tzw. Spuria Galenica nie wynikncYy 
w tej kwestii eadne w_tpliwo]ci. Jednocze]nie przyznaYa, ee nie ma ostatecznej 
pewno]ci i dlatego jest gotowa podj_L szczegóYow_ dyskusjc z Pickavé41. Do 
 

41 E. Casadei w li]cie do M. Pickavé, datowanym na „3-4-97” (kopia w posiadaniu autora): „La 
mia tesi di dottorato, che dovrei concludere entro l’anno, comprende la riedizione dei testi già editi 
da Kurdzialek e l’edizione critica dell’opera pseudogalenica De Iuuamento anhelitus, che come ha 
dimostrato Brian Lawn nell’edizione italiana del The Salernitan Questions é stata composta dallo 
stesso autore dei Quaternuli. Benchè gli argomenti con cui Birkenmajer e Kurdzialek dimostrano 
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takiej dyskusji, a raczej repliki i zajccia pozycji zgodnej z przekonaniami Birken-
majera i KurdziaYka doszYo po ukazaniu sic artykuYu M. Pickavé Zur Verwendung 
der Schriften des Aristoteles in den Fragmenten der Quaternuli des David von 
Dinant. W opublikowanym w 1998 r. przyczynku David di Dinant traduttore di 
Aristotele42 Casadei wykazaYa, ee filologiczne argumenty, jakie Pickavé przy-
toczyY dla udowodnienia zaleeno]ci od tYumaczeZ Wilhelma Moerbeke ekscerp-
tów z De historia animalium, De generatione animalium, De somno et vigilia, De 
insomniis i De divinatione per somnum, zawartych we fragmencie G Quaternuli, 
jego tezy nie dowodz_, a pominicty milczeniem przez Pickavé fakt, ee czc]L 
fragmentu G (passus z De divinatione per somnum) jest zachowana w rckopisie 
paryskim (BNF lat. 15453) z 1243 r., zaprzecza ze wzglcdów chronologicznych 
jego tezie, a potwierdza interpretacjc Birkenmajera i KurdziaYka. Ze swej strony 
Casadei, dokonuj_c porównawczych analiz przekazu gandawskiego z wersj_ 
oryginaln_ pism Arystotelesa i tYumaczeniem Wilhelma Moerbeke, wykazaYa 
w 24 przypadkach, ee fragment G jest tYumaczony bezpo]rednio z greckiego 
oryginaYu i jest niezaleeny od translatio Moerbekiana. Zachowane we fragmencie 
G ekscerpty z Problemata pochodz_, w ocenie Casadei, potwierdzaj_cej rezultaty 
badaZ ks. KurdziaYka i M.Th. d’Alverny, które z kolei i ostatecznie potwierdziYa 
G. Vuillemin-Diem, równiee bezspo]rednio z greckiego oryginaYu, s_ niezalee-
nym od tYumaczenia BartYomieja z Messyny wYasnym przekYadem Dawida. 
Stwierdzeniem, ze Dawid wykazaY sic dobr_ znajomo]ci_ greczyzny, zdobytej 
prawdopodbnie podczas pobytu w Grecji, Casadei przyznaYa racjc interpretacji 
ks. KurdziaYka. Takie same wnioski wyci_gncYa równiee, jak wyeej wspomniano, 
ze swoich analiz G. Vuillemin-Diem. MateriaYy zawarte we fragmentach Qua-
ternuli, wY_cznie z ekscerptami z Problemata, o których pisaY Albert Wielki, 
wskazuj_ na to, jak wnioskuje Casadei, ee byYy one czc]ci_ skYadow_ daleko-
sicenego programu filozoficznego, wykraczaj_cego poza ramy zwykYej transmisji 
tekstów Arystotelesa.  

Studia G. Vuillemin-Diem i E. Casadei potwierdziYy wszystkie elementy 
rekonstrukcji ks. KurdziaYka i tym samym zakoZczyYy zwi_zane z tym kontro-
wersje. Pozytywnym efektem tych kontrowersji byYo oeywienie badaZ nad 
Dawidem z Dinant, które zaowocowaYy pogYcbieniem wiedzy o tym autorze i jego 

 

che David di Dinant è l’autore dei Quaternuli mi sembrino sostanzialmente ancora validi, e le mie 
ricerche sulla tradizione manoscritta dell’opera pseudogalenica non abbiano apportato elementi 
contrari alla loro ipotesi, anch’io nutro qualche perplessità sull’effettiva paternità dei Quaternuli, 
che sarei molto felice di poter discutere con lei in dettaglio”. 

42 ArtykuY ten ukazaY sic we „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie” 45 (1998), 
s. 381-406. 
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dziele oraz udostcpnieniem w krytycznym wydaniu wszystkich dotychczas zna-
nych jego pism. To z kolei otwarYo nowy etap refleksji nad ]wiatem my]li tej 
oryginalnej i poniek_d fascynuj_cej postaci z przeYomu XII i XIII wieku. 
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DAVID DE DINANTO REDIVIVUS 
THE IMPORTANCE OF REV. PROF. MARIAN KURDZIAFEK’S RESEARCH 

ON DAVID OF DINANT IN THE CONTEXT OF EUROPEAN 
MEDIEVAL STUDIES 

S u m m a r y  

Philosophical ideas of David of Dinant were condemned by the Paris synod in 1210, which were 
confirmed in 1215 by Cardinal Robert Courçon, papal legate. The main reason of this condem-
nations was the David of Dinant’s materialistic pantheism. In consequence reading and owning the 
David of Dinant’s works became punishable by excommunication. A French scholar G. Théry 
partially developed his ideas according to excerptions of his works largely derived from Albert the 
Great, Thomas Aquinas and others. A Polish historian Aleksander Birkenmajer found in Ghent (BU 
5), Oxford (Bodl. Libr. Digby 67), Paris (BnF lat. 15453) and Wien (ÖNB 4753) libraries the 
medieval manuscripts containing some fragments of the David of Dinant’s works. Rev. Marian 
KurdziaYek, a follower of A. Birkenmajer, as the author of the critical edition of David[is] de 
Dinanto Quaternulorum presented in a new context the early days of the Aristotle’s works reception 
into Latin culture. Quaternulorum fragmenta edited by M. KurdziaYek served for almost fifty years 
as an important source of knowledge on David of Dinant. Nowadays, Rev. M. KurdziaYek’s findings 
are almost fully acknowledged by the contemporary researchers of David of Dinant’s thought. 
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ANEKS 
 

Autobiograficzna wypowiedd prof. dra Bernharda Geyera (†1974), dyrektora koloZskiego 
Albertus-Magnus-Institut (od 1954 r. z siedzib_ w Bonn), dotycz_ca jego kontaktów 
z polskimi uczonymi, w tym z Aleksandrem Birkenmajerem i ks. Marianem KurdziaY-
kiem. �ródYo: rckopis autobiografii B. Geyera (kopia w posiadaniu autora), s. 72-73: 
 
„Neben den rein deutschen Theologen gab es auch viele aus Oberschlesien stammende 
polnischer Abstammung, deren Namen unsereins bereits Schwierigkeiten in der Aus-
sprache bereiteten. Alle Theologen mußten auch polnisch lernen, um auch in Ober-
schlesien wirken zu können. Ich hatte leider keine Zeit, wenigstens etwas polnisch zu 
lernen, wiewohl ein spezieller Schüler von mir den polnischen Unterricht erteilte: Gron-
dziel. Er hat stets an meinen Seminarübungen teilgenommen, weil ich keinen anti-
polnischen Affekt zeigte, vielmehr mit sehr bekannten polnischen Wissenschaftlern gute 
Beziehungen unterhielt. Er hat bei mir promoviert mit einer Arbeit über die potentia Dei 
absoluta im 12. und 13. Jhd. Wie ich hörte, wurde in der Nazizeit ins KZ gebracht und ist 
jetzt Weihbischof von Kattowitz. Durch meinen Kollegen und Freund Schubert kam ich 
auch in Beziehung zu einem polnischen Professor für Philosophie an der bischöflichen 
Lehranstalt in Weidenau im ehemals österr.-Schlesien, danach �echo-Slovakei.  

Beziehungen hatte ich auch zu dem bekannten polnischen Mediävisten, der seine wich-
tigsten Veröffentlichungen in deutscher Sprache machte, aber c[o]uragierter Pole war, 
Alexander Birkenmajer. Obschon er selbst im Konzentrationslager war, hat er nach dem 
Kriege, als er in Warschau in angesehener Stellung war, seinen speziellen Schüler Kur-
dziaYek veranlaßt, im Urlaub von zwei Jahren seine Studien über David von Dinanto in 
Bonn im Albertus-Magnus-Institut zu machen, obschon es ihm frei stand, auch nach Paris 
zu gehen. Als Professor an der Kath. Universität Lublin ist er immer mit uns in enger 
Verbindung geblieben”. 


