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Pomysł bardzo interesuj cy, mimo e – jak pokazano – mo e spotka  si  z głosami 
krytyki czy sprzeciwu. Rzeczowe zbadanie argumentów wszystkich stron mo e przy-
nie  wiele nowych odkry  na polu my li Plotyna. Co wi cej, mo e obali  (albo 
potwierdzi ) wiele utartych opinii na temat filozofii Plotyna. 

Maciej Ta ski, doktorant 

Katedry Historii Filozofii Staro ytnej 

i redniowiecznej KUL 

André C a n t i n, Saint Pierre Damien (1007-1072). Autrefois, aujourd’hui,
Paris: Cerf 2006. Seria: Petits Cerf His. ISBN 978-2204080033. 

w. Piotr Damiani był postaci  niezwykle barwn , acz zarazem kontrowersyjn .
Damiani to m.in. nauczyciel retoryki, pisarz, rozjemca w sporach politycznych, 
reformator, mistyk i wi ty m . Wielu jest takich, którzy oceniaj  jego działalno
zbyt surowo, s  te  tacy, którzy go rehabilituj  i otaczaj  szacunkiem jego osob
i dzieło. Pojawili si  równie  tacy, którzy jak Dressel lub Poletti, Lucchesi i Reindel 
chcieliby go podda  surowszej ocenie. Z kolei niewielu jest takich, którzy – jak 
Jacques Maritain – poznali dokładnie jego metafizyk  i – jak ojciec Louis Albert 
Lassus – ukazali go jako mistrza duchowo ci i wzór wi to ci. Wydaje si , e
niektórzy historycy, sk din d znakomici, bł dnie zrozumieli jego filozofi , jak 
É. Bréhier czy É. Gilson. Ci, którzy przyjrzeli si  z bliska jego yciu i dziełu, s  nadal 
w mniejszo ci. 
 Jednym z tych badaczy, którzy w swej pracy naukowej po wi cili si  wła nie 
zgł bianiu my li Piotra Damianiego, jest André Cantin. Jest on postaci  dobrze znan
w kr gach mediewistów. André Cantin to wieloletni pracownik Sorbony, doskonały 
znawca filozofii redniowiecznej, zwłaszcza XI wieku. W swojej pracy naukowej 
zajmuje si yciem intelektualnym XI wieku, a w szczególno ci wła nie my l  Piotra 
Damianiego. W ród jego publikacji znajduje si  wydanie krytyczne Lettre sur la 

toute-puissance Divine Damianiego (Paris 1972, 2006), a tak e monografie Foi et 

dialectique au XIe siècle (Paris 1997) i Les sciences séculières et la foi. Les deux 

voies de la science au jugement de s. Pierre Damien (1007-1072) (Spoleto 1975). Od 
wielu lat jest członkiem Fraternité monastique de Jérusalem. 
 Jak zauwa ył André Cantin, Piotr Damiani, który został ogłoszony doktorem Ko -
cioła, jest bodaj jednym z najmniej znanych wi tych spo ród obdarzonych tym tytułem 
(s. 175). Na gruncie polskim nie doczekali my si  jeszcze pełnego opracowania jego 
my li filozoficznej, cho  warto tu odnotowa  zasługi dra Zbigniewa Kadłubka, który 
wydał ju  dwie ksi ki po wi cone yciu i dziełu Piotra Damianiego: Rajska rado .

w. Piotr Damiani (Katowice 2005) i wi ty Piotr Damiani (Kraków 2006). 
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 Ksi ka André Cantina Saint Pierre Damien (1007-1072) jest swoist  syntez
ycia i twórczo ci nauczyciela z Rawenny, a została wydana z okazji 1000-lecia jego 

urodzin. W przedmowie Autor zaznacza, e nie wysuwa adnej naukowej hipotezy, 
któr  miałby tutaj prezentowa . Zadaniem tej ksi ki jest zaproszenie do bli szego
zapoznania si  z postaci  i my l  tego wielkiego teologa i filozofa yj cego w XI 
wieku. Jest on bowiem wielkim wi tym, wspaniałym pisarzem i niezast pionym 
wiadkiem swoich czasów. Pomimo swojej ogromnej pracy, nie został jeszcze 

dostatecznie odkryty, a zasługuje na wła ciwe sobie miejsce w studiach historycz-
nych, filozoficznych i teologicznych (s. 11). W podr cznikach historii filozofii 
redniowiecznej mo na Piotra Damianiego spotka  przy okazji omawiania sporu dia-

lektyków z antydialektykami, jednak jego my l nie zawsze jest w tym wypadku  inter-
pretowana poprawnie.  
 Jak przyznaje André Cantin, bogactwo postaci w. Piotra Damianiego jest prze-
ogromne, ale do tej pory zamkni te było w ramy przygotowane nie na jego miar .
Nowe badania odkrywaj  zło ono  osobowo ci Piotra Damianiego, ale przede 
wszystkim przyczyniaj  si  do wła ciwego zrozumienia jego my li filozoficznej, jak 
równie  odkrycia innych cech osobowo ci ni  te, które znali my do tej pory (s. 189).  

w. Piotr Damiani nie był, jak si  cz sto s dzi, ani grubia skim, głodz cym si
ascet , który szuka tylko umartwienia ciała przez biczowanie, nie był przeciwnikiem 
wiata i rado ci ycia. Jako uczony nie pogardzał artes liberales, nie mo na go bez 

zastrze e  zakwalifikowa  jako „antydialektyka” ani nawet jako nieprzyjaciela dia-
lektyki, któr  wykorzystywał cz ciej ni  współcze ni mu uczeni. Nie mo na go tak e
uzna  za przeciwnika filozofii, któr  akceptuje bez zastrze e  wówczas, gdy nie jest 
sprzeczna z M dro ci . Nie był równie  jedynie klasztornym reformatorem według 
typowo włoskiej, jedenastowiecznej reguły (s. 189). Kim zatem był ten człowiek, 
który a  do naszych czasów intryguje uczonych i tych, którzy szukaj  dróg do 
wi to ci?  

w. Piotr Damiani to przede wszystkim człowiek redniowiecza, epoki, która 
pełna była sprzeczno ci, walk i przemian. Nie omin ły one równie ycia Piotra. 
Przyszedł na wiat w niezamo nej rodzinie jako dziecko niechciane i odrzucone. 
Wychował si  w niedostatku i cierpieniu. Jego los uległ diametralnej zmianie, gdy 
zaopiekował si  nim jego starszy brat, arcybiskup Rawenny, Damian (od którego 
prawdopodobnie przyj ł imi ). Odkrył on w chłopcu wyj tkowe zdolno ci i posłał go 
do szkół. Piotr kształcił si  najpierw rodzimej Rawennie, nast pnie w Faenzie i Par-
mie (w szkole katedralnej lub wieckiej), która była wówczas znacz cym o rodkiem 
naukowym (s. 14). Zdobył wszechstronne wykształcenie przede wszystkim w reto-
ryce, prawie kanonicznym i wieckim, kształcił si  równie  w artes liberales,
prawdopodobnie zdobył tak e umiej tno ci adwokackie. Studia, a nast pnie praca 
nauczycielska przyniosły Damianiemu nie tylko awans społeczny, ale tak e sław
i pieni dze oraz szacunek społeczny. To jednak nie dało satysfakcji młodemu nauczy-
cielowi z Rawenny. Szukał innych dróg realizacji swego yciowego powołania. 
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 W 1035 r. wst pił do klasztoru w Fonte Avellane, by tam pozosta  jako mnich 
i eremita. Jego egzystencja zmieniła si  radykalnie: bogaty i dobrze zapowiadaj cy 
si  wykształcony młodzieniec, stał si  skromnym mnichem, oddanym na słu b  Bogu. 
Aby zbli y  si  do Boga, jego codzienno ci  stały si  cisza, samotno , post, 
umartwienia ciała i kontemplacja. Jak pojmował i jak realizował swoje ycie w ere-
mie? Codzienno  klasztorn  pojmował jako walk , walk  trudn  i nieustann , z mo-
cami ciemno ci, ze swoimi słabo ciami i wadami, rozgrywan  dla osi gni cia 
zbawienia. Nazywany był „bojownikiem bo ym”, gdy  jego zmaganie nie znosiło 
pół rodków, lecz było d eniem do perfekcji absolutnej, według słów Pisma wi tego: 
„B d cie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48) (s. 52).  
 Według Damianiego koniecznym warunkiem skutecznej walki z mocami ciem-
no ci s  cisza i samotno . Człowiek, by zbli y  si  do Boga, musi wej  w miste-
rium ciszy. Damiani gł boko wszedł w cisz , pragn c wznie  si  na wy yny ducha. 
Do tego niezb dna jest tak e cisza fizyczna, to znaczy nale y uciec od wiata, by 
osi gn  cisz  duchow , wewn trzn . Damiani powtarzał, e ten, kto przestaje y
w ciszy, traci kontakt i komunikacj  z Bogiem, nie ma mo liwo ci wysłuchania Boga 
i nie do wiadcza rozkoszy przebywania z Nim (s. 67-68).  
 W tych rozwa aniach Piotr Damiani ukazuje nam si  nie tylko jako mnich 
i eremita, ale tak e jako mistyk i kontemplatyk, nieustannie poszukuj cy zjednoczenia 
z Bogiem. Odkrywamy tu równie  człowieka refleksji, który ma wiadomo , e zba-
wienie jest mo liwe, ale mo na je osi gn  tylko przez wytrwał  walk . Je li czło-
wiek walczyłby sam, z góry skazałby si  na przegran , dlatego ci gle musi od-
woływa  si  do Chrystusa. W swoich pismach Damiani cz sto przywołuje przykłady 
z ycia wi tych, m.in. w. Anastazego, w. Apolinarego i innych, które s  okazj  do 
podj cia tematu duchowej walki (s. 51-52).  
 Dla mnicha kontemplacja i rozwa anie Pisma wi tego s  codzienno ci  – i tak 
było w przypadku Damianiego: jest przykładem człowieka „zakochanego” w Bogu, 
który ył tylko po to, by Go kontemplowa . Na opisanie kontemplacji mo na znale
w jego pismach takie okre lenia jak: wizja wewn trzna, ekstaza, słodycz, łagodno ,
nigdzie jednak Damiani nie formułuje precyzyjnej definicji kontemplacji. Kontem-
placj  okre la tak e jako „widzenie” Boga i poznanie, wraz ze wszystkimi wi tymi, 
niesko czonego szcz cia w Bogu. Ale czy przed widzeniem wystarczy wierzy ?
Mi dzy wiar  i widzeniem jest rozumienie, które Damiani nazywa spiritualis intel-

ligentia, rozumienie za pomoc  ducha w ł czno ci z Duchem wi tym. Damiani 
uwa a, e Bóg zwraca si  tak e do ludzkiego intelektu. Tym twierdzeniem Damiani 
wpisuje si  w tradycj  augusty sko-anzelmia skiej koncepcji wiary poszukuj cej 
zrozumienia: fides quaerens intellectum oraz credo ut intelligam (wierz , aby zro-
zumie ). Zrozumienie jest mo liwe jedynie wówczas, gdy je poprzedzi wiara (s. 103). 
Damiani uwa a, e kontempluj c Boga, nale y odwoła  si  do rozumu człowieka, bo 
to on pozwala na ł czno  z Bogiem. 
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 Niedługo po wst pieniu Damianiego do klasztoru spokojne ycie mnicha i eremity 
w Fonte Avellane zostało przerwane. Sława o jego zdolno ciach i rozległej wiedzy nie 
pozwoliły mu tam pozosta . Zaledwie po dwuletnim pobycie w klasztorze w Fonte 
Avellane opat z Pomposy zaprosił Damianiego do wygłoszenia wykładów dla braci; 
przyj wszy zaproszenie, Damiani pozostał tam dwa lata. W tym czasie rosła wci
jego sława, tote  gdy powrócił do macierzystego klasztoru, wspólnota w Fonte 
Avellane obrała go swoim opatem. Jako opat został obarczony obowi zkami i hono-
rami, o które nie zabiegał. Zajmowane stanowisko ł czyło si  z odpowiedzialno ci
za mnichów, tote  Damiani starał si  uregulowa ycie w klasztorze, pisz c reguł .
Według niego ycie mnicha jest ci k  walka wypełnion  regułami, tote  jego projekt 
ycia eremickiego nawi zywał do długiej tradycji monastycznej poprzez przykład 
w. Romualda, którego ywot spisał. W swojej regule dla mnichów Damiani przy-

woływał tak e pisma monastyczne w. Benedykta, Ojców Pustyni, w. Jana Kasjana 
oraz proboszcza od wi tego Wiktora w Marsylii z V wieku (s. 72).  
 W 1057 r. Piotr Damiani otrzymał sakr  biskupi  z r k papie a Stefana X, został 
biskupem Ostii oraz administratorem diecezji Gubbio z tytułem i funkcjami hrabiego, 
a nast pnie kardynałem i doradc  papie y (s. 26). Do jego kompetencji nale ało 
ustanawianie podatków i zarz dzanie diecezj  jako pan feudalny, wymierzanie spra-
wiedliwo ci m.in. niesubordynowanym ksi om. Był wi c administratorem cywilnym 
i prawnym, a te zadania wymagały wiedzy i niemałego do wiadczenia prawniczego. 

ródła nie mówi  nic na temat tej jego działalno ci, ale dla mnicha pragn cego 
po wi ci  si  Bogu musiało to by  wielkim obci eniem (s. 29-30). 
 Jako biskup i kardynał Damiani był zobowi zany do wł czenia si  równie  w walk
z n kaj cymi ówczesny Ko ciół chorobami, jak symonia czy nikolaizm. Projekt refor-
my Ko cioła nakre lony przez Damianiego wykazywał doskonał  znajomo  stanu 
ówczesnego kleru, ale tak e odznaczał si  jasno ci  i dalekowzroczno ci  (s. 31). 
 Piotr Damiani był człowiekiem gruntownie, na miar  swoich czasów, wykształ-
conym, ale i daleko wybiegaj cym poza swoj  epok . Według André Cantina nie był 
on antydialektykiem, jak klasyfikuj  go najcz ciej historycy filozofii, lecz przeciw-
nie – najbardziej jasnym w szeregu dialektyków swoich czasów (s. 182). Cz sto 
historycy przypisuj  Damianiemu pogl d, e dialektyka nie ma adnej niekompetencji 
w sprawach wiary, a filozofi  mo na si  posługiwa  jako słu ebnic  teologii. Je li 
dialektyka – jak pokazuje Cantin – jest niekompetentna w kwestiach teologicznych, to 
w jakim celu Damiani miałby si  ni  posługiwa  w wyja nianiu prawd wiary. André 
Cantin wyja nia, e Damiani w Lettre sur la toute-puissance Divine przypominał 
mnichom, e reguły dialektyczne zostały wymy lone, by słu yły sylogizmowi, i nie 
odnosz  si  one do natury rzeczy oraz przedmiotów rzeczywistych, ale słu  porz d-
kowi dyskusji. Taka postawa jest powrotem do doktryny Arystotelesa, który dialek-
tyk  pojmował wła nie jako sztuk  prowadzenia dyskusji. André Cantin wykazuje, e
Damiani nigdy wprost nie pot piał dialektyki, ale wyst pował przeciwko jej nadu y-
ciom w wyja nianiu prawd wiary (s. 182).  
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w. Piotr Damiani był wiarogodnym wiadkiem swoich czasów. Szczególnym wia-
dectwem jego oddziaływania s  listy, których zachowało si  a  sto siedemdziesi t. S  to 
listy przede wszystkim do wspólnot klasztornych, ale tak e do wielkich ówczesnego 
wiata: papie y, kardynałów, biskupów, patriarchy greckiego, cesarzy, królów, prawni-

ków, hrabiów, prefekta Rzymu oraz dam wysokich rang , jak cesarzowa Agnieszka 
z Poitiers, Anna z Kijowa czy królowa Francji, oraz do swoich sióstr (s. 35). Listy te 
zawieraj  rady, pouczenia, czasem nagany, ale mo na tam te  napotka  dysputy naukowe 
i prawne. Czytaj c listy Damianiego, odkrywamy człowieka niezwykle poci gaj cego, 
który emanuje pogod  ducha, mimo ró norodnych trudnych do wiadcze , jest wrogiem 
wszelkiej pró no ci, bo doskonale poznał bied  i nie pozostał nigdy oboj tny na cudze 
nieszcz cie (s. 45). Listy Piotra oraz jego utwory poetyckie pisane s  pi kn
redniowieczn  łacin , co równie  podkre la bardzo wyra nie fakt, jak gruntowne otrzy-

mał wykształcenie. S  one równie  wymownym wiadectwem tego, e Damiani zasłu ył 
tak e na miano „polityka” czy raczej rozjemcy w sporach politycznych. Ostatnie lata jego 
ycia upłyn ły na mediacji mi dzy papiestwem a władcami wieckimi (s. 34-35). 

 Ksi ka André Cantina godna jest polecenia, dostarcza bowiem wiele cennych 
uwag i spostrze e  dotycz cych ycia i działalno ci wielkiego wi tego i doktora 
Ko cioła. Autor rzuca nowe wiatło na osobowo  i działalno  Piotra Damianiego. 
Na kartach tej ksi ki mamy okazj  odkry  inne, nowe oblicze wi tego, które mo e
fascynowa . André Cantin próbuje spojrze  na Damianiego z wi ksza łagodno ci
i wyrozumiało ci  oraz pokaza  cechy „ludzkie” tej postaci, któr  dotychczas zna-
li my jako surow  i „grzmi c ”. 

Bernadetta Kwa niak, doktorantka 

 Katedry Historii Filozofii Staro ytnej 

i redniowiecznej KUL 

Sebastian T. K o ł o d z i e j c z y k, Granice poj ciowe metafizyki, Wrocław: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006, ss. 319. Seria: Monografie Fun-
dacji na Rzecz Nauki Polskiej. ISBN 978-8322926820.

 W ksi ce Granice poj ciowe metafizyki S. Kołodziejczyk zajmuje si  „genez ,
natur  i funkcj  kluczowych dla ludzkiej aktywno ci poznawczej i wolicjonalnej poj ,
nazywanych w tradycyjnej metafizyce «transcendentaliami» (nale  do nich: byt, istota, 
jedno , wielo , prawda i dobro)” (s. 7). Ksi ka Kołodziejczyka jest solidnie zako-
rzeniona w klasycznej metafizyce, szczególnie scholastycznej, gdzie najszerzej roz-
wijano teori  transcendentaliów. Około jej połowy zajmuj  opisy dawnych koncepcji 
metafizycznych, w szczególno ci teorii transcendentaliów, którym po wi cony jest cały 
rozdział III. Dopiero na tak zarysowanym tle autor przedstawia swoje stanowisko. Jest 
to jednak teoria „poj  granicznych”, a nie transcendentaliów, co sugeruje pewne 
zerwanie, mimo jednocze nie w wy ej opisany sposób podkre lanej ci gło ci.

ROCZNIKI FILOZOFICZNE 56:2008 nr 2 


