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Przedmiot poznania i definicji
Problem uniwersaliów w ujęciu
Boecjusza i Aleksandra z Afrodyzji*
The Object of Knowledge and Definition
The Approach to the Problem of Universals in
Boethius and Alexander of Aphrodisias
A B ST R AC T : The paper presents the doctrine of universals formulated by Alexander of Aphrodisias, the most important and most influential ancient commentator on Aristotle. Point
of departure for the paper is the specific approach found in the ancient debates on universals,
namely their epistemological perspective. The paper shows that Alexander’s doctrine of
universals is in fact just a part of his broader views on epistemology, science and the proper
object of scientific cognition. An important achievement by Alexander is that he shows that
the problems posed by Plato and Aristotle may be solved without positing any new kinds of
entities – universal entities – and that it is enough to assume that individuals may be objects
of scientific inquiry insofar as they participate in universal natures. The paper presents first
Polish translations of key texts on universals by Alexander (such as Qu. I.3, Qu. II.14).
K E Y WOR D S : Alexander of Aphrodisias • Boethius • history of ontology • history of epistemology • the problem of universals

J

eszcze niedawno Aleksander z Afrodyzji, słynny starożytny komentator
Arystotelesa i kontynuator jego myśli, nie był znany ze swojej koncepcji
uniwersaliów. Watki, z którymi filozofia Aleksandra była kojarzona, to przede
wszystkim słynna interpretacja intelektu czynnego, budząca kontrowersje już
w średniowieczu, oraz jego rozważania dotyczące statusu duszy jako formy
ciała, które stały się przyczyną oskarżeń o materializm i porzucenie perypate-

* Artykuł niniejszy powstał w wyniku badań przeprowadzonych w ramach projektu
naukowego nr N N101 108836 pt. „Problem uniwersaliów i pojęcie formy – badania
nad ontologią Aleksandra z Afrodyzji” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki.
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tyckiej nauki o duszy1. Dopiero od kilkunastu lat widać istotną zmianę w recepcji myśli Aleksandra i waga jego koncepcji uniwersaliów, a także, patrząc
szerzej – jego koncepcji formy i substancji – jest coraz częściej doceniana.
Dostrzega się też wielki wpływ tych koncepcji na całą szkołę neoplatońską
i szkoły scholastyczne, w tym na tak ważnych autorów dla rozwoju debaty
nad uniwersaliami jak Porfiriusz, Boecjusz, Awicenna czy Tomasz z Akwinu2.
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja kilku głównych wątków Aleksandrowej koncepcji uniwersaliów, a przede wszystkim bliższa charakterystyka centralnej idei jego koncepcji, czyli pojęcia tzw. definiowalnej
natury. To pojęcie nie ma charakteru ściśle ontologicznego, ale właśnie ono
wyznacza nowatorski charakter myślenia Aleksandra o powszechnikach.
Specyfika podejścia Aleksandra polega na tym, że problematykę uniwersaliów ujmuje on od strony epistemologicznej – z perspektywy pytania, co jest
właściwym przedmiotem poznania naukowego oraz przedmiotem definicji.
Dopiero odpowiedź na to pytanie prowadzi do zagadnień ontologicznych,
do pytań o status ontyczny powszechnika oraz do refleksji nad rolą formy
w bycie rzeczy. Tak więc problem uniwersaliów ma w ujęciu Aleksandra dwa
wymiary – epistemologiczny i ontologiczny.
Ta dwoistość ujęcia problemu przez Aleksandra jest godna uwagi,
ponieważ współcześnie mamy skłonność myśleć o problemie uniwersaliów
jako zagadnieniu czysto ontologicznym. Perspektywa Aleksandra oraz tych
starożytnych autorów, którzy znaleźli się pod jego wpływem – takich jak
Boecjusz – była inna. Punktem wyjścia był problem pojęć ogólnych i ich
odniesienia do rzeczywistości. Z uwagi na tę dwoistość perspektywy Alek1

2

26

W średniowieczu Aleksander znany był głównie jako źródło Awerroesa oraz łacińskich
awerroistów, stąd też zapamiętano go, za pośrednictwem Tomasza i innych scholastyków,
przede wszystkim jako autora interpretacji intelektu niebezpiecznej dla chrześcijańskiego
rozumienia duszy. Opracowanie, które może służyć za przykład tradycyjnego odbioru
jego fi lozofii, to klasyczna praca P. Moraux (Alexandre d᾽Aphrodise: exégète de la noétique
d᾽ Aristote, Liège 1942). Kompletną bibliografię prac nt. fi lozofii Aleksandra aż do początku lat 80-tych podaje R. Sharples w syntetycznym artykule Alexander of Aphrodisias:
Scholasticism and Innovation, [w:] Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, hrsg.
W. Haase, Berlin/New York 1987, t. 36.2, s. 1176–1242. Nie ma współczesnego opracowania całości fi lozofii Aleksandra. Najbliżej tego celu jest zapewne monografia M. Rasheda,
Essentialisme. Alexandre d’Aphrodise entre logique, physique et cosmologie, Berlin/New
York 2007 poświęcona różnym aspektom fi lozofii Aleksandra, przede wszystkim pojęciu
formy substancjalnej. Z klasycznych opracowań por. P. Moraux, Aristotelismus bei den
Griechen. T. III: Alexander von Aphrodisias (hrsg. J. Wiesner), Berlin/New York 2001;
książka zawiera materiały opracowane przez Moraux przed rokiem 1985.
Por. M. Rashed, Essentialisme, op. cit., oraz M. Rashed, R. Chiaradonna, „Before and After
the Commentators: an Exercise in Periodization”, Oxford Studies in Ancient Philosophy,
38, 251–297.
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sandra, jak również z przyczyn redakcyjnych, całość mojego opracowania
podzielona jest na dwie merytorycznie wyodrębnione części. W pierwszej
z nich prezentuję szczególny charakter starożytnego podejścia do problemu
uniwersaliów, widoczny zwłaszcza u Boecjusza i Aleksandra, oraz omawiam
epistemologiczne aspekty tego zagadnienia w filozofii Aleksandra. W drugiej części – w tekście Forma, natura, ogólność. Aleksandra z Afrodyzji
koncepcja uniwersaliów3 – pokazuję jak od strony ontologicznej wygląda
Aleksandrowa koncepcja uniwersaliów. W sposób naturalny wiąże się
ona z zagadnieniem formy, które również krótko omawiam, jednak sama
koncepcja formy jest u Aleksandra zbyt złożonym tematem, by omówić ją
wyczerpująco w ramach dwóch krótkich tekstów; po szerszą analizę tego
tematu odsyłam do innych moich publikacji4.
Teksty, które Aleksander poświęcił uniwersaliom mają dość techniczny charakter, dotyczy to zwłaszcza krótkich rozprawek ze szkolnego
tomu Quaestiones, ale odnosi się również do komentarzy do pism Arystotelesa. Nie były one jak dotąd tłumaczone na polski, i właśnie z uwagi na ich
techniczną naturę nie jest prawdopodobne, by wkrótce stały się przedmiotem zainteresowania tłumaczy5. W związku z tym, tam gdzie to możliwe,
zamieszczam tłumaczenia tekstów Aleksandra w całości lub w większych
fragmentach. Mam nadzieję, że w tej formie będą mogły przysłużyć się
popularyzacji myśli tego wybitnego komentatora, i że będą stanowić zachętę
do jej poznawania i do dalszych badań.

Miejsce Aleksandra z Afrodyzji
w dziejach problemu uniwersaliów
Standardowa prezentacja historii problemu uniwersaliów zaczyna się zwykle
od Isagogi Porfiriusza, a raczej od komentarza Boecjusza do tego tekstu (dalej
cytowane jako InIsag)6. To opracowanie Boecjusza daje asumpt do średnio3

4

5

6

Część druga zostanie opublikowana w kolejnym tomie „Archiwum Historii Filozofii
i Myśli Społecznej”.
Por. T. Tiuryn, Esencjalizm Aleksandra z Afrodyzji – jeden z nurtów starożytnego Arystotelizmu, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 13(28), 2015 (w druku); Substantial Form in
Alexander of Aphrodisias’ Commentary to the ‘Metaphysics’ (w druku).
Warto dodać, że w większości przypadków ich jedyne istniejące tłumaczenia na języki
nowożytne zawdzięczamy serii Ancient Commentators on Aristotle redagowanej przez
R. Sorabji’ego. Trzeba w tym miejscu odnotować znakomite tłumaczenie traktatu Aleksandra O Duszy (Peri psyches) autorstwa Moniki Komsty, które zostało niedawno wydane
(Lublin 2013). Ukazanie się tego przekładu jest bardzo istotne dla dalszych studiów nad
Aleksandrem w języku polskim.
InIsag.2, I.10–11
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wiecznych zażartych sporów: najpierw w XII wieku, z Abelardem, Wilhelmem z Champeaux i Gilbertem de la Porée na czele, potem w XIII wieku,
z wyważoną propozycją Alberta i Tomasza, wreszcie w późnej scholastyce,
gdzie, wedle historyków średniowiecza, dyskusja była najbardziej zaogniona
– u takich autorów jak Duns Szkot, William Ockham, Jan Burydan, Walter
Burley oraz ich liczni uczniowie i epigoni7. Ponieważ Boecjusz w swoim
komentarzu wspomina wyraźnie o Platonie i Arystotelesie, nietrudno jest
włączyć ich do tak pojmowanej narracji. Częścią standardowej wizji stali się
także średniowieczni autorzy arabscy, przede wszystkim Awicenna, którego
wpływ był ewidentny w klasycznym rozwiązaniu Tomasza z Akwinu. Natomiast ze starożytności, poza wymienionymi już Platonem i Arystotelesem,
wspominano co najwyżej, zazwyczaj zdawkowo, o konceptualizmie stoików
i ewentualnie o skrajnym realizmie autorów neoplatońskich8. Co ciekawe,
Aleksander był pomijany pomimo wyraźnej wzmianki Boecjusza, że jego
własne rozwiązanie oparte jest właśnie na koncepcji Aleksandra9.
Powodów dla takiego stanu rzeczy było zapewne kilka. Pierwszy
z nich to wspomniane już przekonanie – mające swoje uzasadnienie historyczne – że zagadnienie uniwersaliów jest charakterystyczne przede
wszystkim dla filozofii średniowiecznej. Drugi powód jest bardziej merytorycznej natury. Otóż bardzo długo liczne wypowiedzi Aleksandra na temat
uniwersaliów uważano za niejasne lub wewnętrznie niespójne. Do tego
nastawienia przyczyniły się zapewne niepochlebne opinie starożytnych komentatorów, które trudno było zresztą połączyć w spójną całość z własnymi
tekstami Aleksandra10. Zapewne swoją rolę odegrał również trzeci powód:
7

8

9

10
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Najlepszym opracowaniem dyskusji średniowiecznych jest nadal książka A. De Libery, La
querelle des universaux. De Platon à la fin du Moyen Age, Paris 1996 (choć nie dotyczy to
starożytności, gdzie De Libera jest zbyt skrótowy). Por. także P.V. Spade, Five Texts on the
Mediaeval Problem of Universals, Indianapolis 1994 (wstęp, s. VII–XVIII).
Por. np. M. De Wulf, Histoire de la philosophie médiévale, Louvain 1924–1925 (5 wyd.),
t. I, s. 93–107, 139–161; A.D. Woozley, Universals, [w:] The Encyclopedia of Philosophy,
ed. C. Edwards, New York/London 1967, t. VIII, s. 194–206. Ciekawe, że nawet w książce
De Libery (La querelle..., op. cit.) Aleksander zajmuje marginalną pozycję. Jego rola
została doceniona dopiero w późniejszej o trzy lata książce L’art des généralités (Paris
1999). Obecnie najlepszym podsumowaniem problemu uniwersaliów w starożytności,
przynajmniej jeśli chodzi o autorów późnych, od czasów hellenistycznych począwszy, jest
rozdział z Sourcebooka R. Sorabji’ego (The Philosophy of the Commentators 200–600 AD.
A Sourcebook, London 2004, t. III, s. 128–163).
Por.: „Haec quidem est ad praesens de propositis quaestio, quam nos Alexandro consentientes hac ratiocinatione solvemus”, InIsag.2, I.11, s. 164, 3–4 (Brandt).
Chodzi tu o uwagi na temat Aleksandrowej koncepcji uniwersaliów u Symplikiosa
(VI wiek) i Deksipposa (IV wiek). Por. Simpl., In Cat., 82–83 Kalbfleisch; Dexip., In Cat.,
45 Busse. W tej sprawie por. Sharples, Scholasticism and Innovation, op. cit., s. 1199–1202
oraz M. Tweedale, Alexander of Aphrodisias᾽ Views on Universals, „Phronesis” 29 (3)
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wiele kluczowych pism Aleksandra dotyczących zagadnień metafizycznych,
w tym zagadnienia uniwersaliów, zaginęło. Nie mamy ani komentarza do
Kategorii, ani komentarza do O duszy, ani kluczowych partii komentarza
do Metafizyki (księgi VI–XIV). W tej sytuacji naszymi głównymi źródłami
do odtworzenia Aleksandrowej koncepcji uniwersaliów są: zbiór szkolnych
dysput Questiones, jedno z najciekawszych dzieł, jakie pozostało po Aleksandrze i jego szkole, monografia De Anima oraz komentarze do Topik (dalej
jako InTop.) i do Metafizyki (zwłaszcza księgi I, III i V)11.
Zmianę w nastawieniu do roli Aleksandra w dziejach problemu uniwersaliów można dostrzec dopiero w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku12. Zdecydowała o tym seria nowych interpretacji, a najważniejsze nowe
odkrycie dotyczy słynnego pojęcia trzeciej, lub też definiowalnej natury.
Chodzi o naturę, która jest czymś pośrednim między powszechnikiem ujmowanym w pojęciu i ogólną treścią istniejącą w jednostce. Tradycyjnie idea
ta była uznawana za dzieło Awicenny i za jego pośrednictwem, jak zgodnie
przyznają historycy, wywarła ogromny wpływ na Tomasza i Szkota. W ramach nowego odczytania stało się jasne, że autorem tej idei był Aleksander
i że Awicenna tylko tę ideę od komentatora przejął13. Co więcej, Aleksander
wpłynął nie tylko na Awicennę; jego rozwiązanie zostało opisane również
przez Boecjusza, którego, podobnie jak Aleksandra, długo oskarżano o niespójność i niezrozumienie problemu14. Tak więc Aleksander oddziałał na

11

12

13

14

1984, s. 285–286 (cały tekst s. 279–303). Szersze omówienie świadectw zachowanych
u komentatorów można znaleźć w R. Chiaradonna, Alexander, Boethus and the Other
Peripatetics. The Theory of Universals in the Aristotelian Commentators, [w:] Universals
in Ancient Philosophy, ed. R. Chiaradonna, G. Galluzzo, Pisa 2013, s. 299–328.
Zarówno Quaestiones (dalej: Qu.) jak i De Anima (dalej: DA) oraz Mantissa (dalej:
Mant.) zostały wydane w suplemencie do CAG: Supplementum Aristotelicum 2,1–2 (ed.
I. Bruns, Berlin 1887 oraz Berlin 1892). Komentarze znajdują się w Serii CAG: komentarz
do Metafizyki (InMet.) – CAG 1 (Hayduck, Berlin 1891); komentarz do Topik– CAG 2.2
(Wallies, Berlin 1891). Prawie wszystkie teksty zostały przetłumaczone w serii Ancient
Commentators on Aristotle pod redakcją R. Sorabji’ego (z kom. do Topik tylko księga I).
Istnieje bardzo dobry przekład DA na polski (tłum. M. Komsta, Lublin 2012); było ono
tłumaczone wcześniej na angielski przez A. Fotinisa (1979), a także na francuski (M. Bergeron, R. Dufour, 2008) i włoski (P. Accattino, P. Donini, 1996). Istnieje również włoski
przekład komentarza do Metafizyki (red. G. Movia, 2007).
Zasadnicze znaczenie miały dwie prace: A.C. Lloyd, Form and Universal in Aristotle,
Liverpool 1981 oraz M. Tweedale Alexander of Aphrodisias᾽ Views on Universals, op. cit.,
s. 285–286.
Por. M. Tweedale, Duns Scotus᾽ Doctrine on Universals and the Aphrodisian Tradition,
„American Catholic Philosophical Quarterly” 67 (1) 1993, s. 77–93.
Co ciekawe, dopiero nowe odczytanie Aleksandra pozwoliło lepiej zrozumieć, jaki jest
sens wypowiedzi Boecjusza (por. np. De Libera, L’ art des généralités, op. cit.). Por. także
w sprawie relacji między Aleksandrem i Boecjuszem – T. Tiuryn, Boecjusz i problem
uniwersaliów, FNP Monografie Humanistyczne, Wrocław 2009, s. 237–301.
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średniowiecze za pomocą dwóch głównych kanałów przekazujących myśl
starożytną, w obu przypadkach dostarczając scholastykom kluczowych idei
dotyczących uniwersaliów.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat zainteresowanie Aleksandrową
teorią uniwersaliów utrzymuje się na wysokim poziomie, to samo dotyczy
jego teorii formy, która miała wielki wpływ na kształtowanie się późniejszej
recepcji ontologii Arystotelesa15. Zarazem widać dość szczególną tendencję,
mianowicie wielu autorów wskazuje na trudności i niespójności w koncepcji
uniwersaliów Aleksandra16. Myślę, że wiele z tych zarzutów jest nieuzasadnionych i biorą się one z nieuwzględniania niektórych dystynkcji, jakie
stosuje Aleksander. Dotyczy to w szczególności różnych pojęć ogólności
i tego, co ogólne. Do problemu tego jeszcze powrócę w drugiej części mojego
opracowania.

Czym jest problem uniwersaliów?
Wersja Boecjusza
Zanim przejdziemy do stanowiska Aleksandra, warto zatrzymać się na
chwilę, by zdefiniować samo zagadnienie uniwersaliów. Jak stwierdził
autor hasła o uniwersaliach w klasycznej encyklopedii Edwardsa, jedną
z charakterystycznych cech dyskusji o nich jest to, że spór toczy się nie tylko
o możliwe rozwiązania, ale też o naturę problemu i o sens pytań, na jakie
powinniśmy odpowiedzieć17.
Mówiąc najbardziej ogólnie, możemy wyróżnić dwa sformułowania
problemu uniwersaliów: ontologiczne i epistemologiczne. Ontologiczne
jest współcześnie niewątpliwie bardziej popularne i wynika ze znaczenia,
jakie obecnie wiążemy z terminem „powszechnik”18. Powszechnik we
współczesnym żargonie ontologicznym oznacza po prostu byt ogólny, coś,
co istnieje jednocześnie w wielu rzeczach jednostkowych; tym, co odróżnia
go od rzeczy jednostkowej, oprócz istnienia „w wielu”, jest fakt, że m o ż e
15

16

17
18
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Główne prace poświęcone uniwersaliom u Aleksandra w ostatnich latach (oprócz już
wymienionych artykułów Tweedale’a i książki Lloyda): R. Sorabji, Sourcebook, op. cit.,
s. 149–156; R. Sharples, Alexander of Aphrodisias on Universals: Two Problematic Texts,
„Phronesis” 50/1 (2005), s. 43–55; R. Sirkel, Alexander of Aphrodisias’ Account of Universals and its Problems, „Journal of the History of Philosophy”, 49 (3), 2011, s. 297–314;
Chiaradonna, Alexander, Boethus, op. cit.
Por. artykuły Sharplesa i Sirkel, które mają „problems” w tytule. Na trudności zwraca
uwagę też Sorabji (Sourcebook), a wcześniej Tweedale w obu swoich artykułach.
Por. A.D. Woozley, Universals, op. cit., s. 194.
W liczbie mnogiej „uniwersalia” lub „powszechniki”; będę stosował te terminy zamiennie,
jako odpowiednik angielskiego universal.
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on posiadać liczne egzemplifikacje (ang. instances)19. Tak więc sformułowanie ontologiczne zakłada, że problem uniwersaliów streszcza się przede
wszystkim w pytaniu, czy uniwersalia istnieją, czy nie. Jest to niewątpliwie
dość wąskie postawienie problemu, mimo to jest jednak często spotykane,
zarówno w historycznych, jak i we współczesnych opracowaniach20. Innym
sformułowaniem, które również ma charakter ontologiczny, jest definicja
mówiąca, że problem uniwersaliów to pytanie o to, jaki jest ontyczny status
własności21. Na tak postawiony problem można wymienić trzy rodzaje odpowiedzi: własności istnieją i są powszechnikami (realizm, uniwersalizm),
własności istnieją, ale są zindywidualizowane, a więc są czymś, co współczesna ontologia nazywa „tropami” (teoria tropów, umiarkowany nominalizm),
własności nie istnieją jako osobna kategoria ontologiczna (nominalizm).
Próby odmiennego zdefiniowania zagadnienia uniwersaliów wychodzą zwykle od konstatacji, że ontologiczne sformułowanie przyjmuje zbyt
wąską perspektywę. Wedle formuły jednego ze współczesnych ontologów,
uniwersalia, wbrew mylącej nazwie problemu uniwersaliów, nie są częścią
samego problemu, a tylko jednym z jego rozwiązań22. W duchu tej myśli stara
się ująć problem uniwersaliów sformułowanie epistemologiczne23. Punktem
wyjścia jest tutaj refleksja, że jednym z podstawowych składników ludzkiego
poznania jest obecność w nim ogólnych nazw lub ogólnych pojęć. Gdy dodamy do tego obserwację, że świat składa się z bytów jednostkowych, można
postawić pytanie: jak poznanie ogólne może w sposób uprawniony odnosić się
do rzeczy jednostkowych? Czy w związku z tym nie należy przyjąć istnienia
jakichś bytów szczególnego rodzaju, które uzasadnią fakt odnoszenia naszych
pojęć ogólnych do rzeczywistości? Właśnie istnienie uniwersaliów jest jedną
z odpowiedzi na to pytanie. Taki punkt wyjścia pokazuje nam, że problem
uniwersaliów dotyczy nie samej ontologii, i nie samej epistemologii, ale relacji
między poznaniem i rzeczywistością, a więc angażuje obie dziedziny.
19

20

21
22

23

We współczesnej ontologii tę cechę powszechnika określa się jako powtarzalność (repeatable entities), por. np. M. Loux, Metaphysics: a Contemporary Introduction, London
2002, s. 22–23; D. Armstrong, Universals, [w:] A Companion to Metaphysics, ed. J. Kim.
E. Sosa. G. Rosenkrantz, 2nd ed., Chichester 2009, s. 611–615.
Por. np. M. Loux, Metaphysics: a Contemporary Introduction, op. cit., P.V. Spade, Five
Texts on the Mediaeval Problem of Universals, op. cit.
Por. J. P. Moreland, Universals, Montreal/Kingston 2001, s. 1.
Por. G. Rodriguez-Pereyra, What is the Problem of Universals?, „Mind” 109 (434) 2000,
s. 255–273.
Por. np. sformułowanie w G. Klima, The Medieval Problem of Universals, [w:] Stanford
Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/universals-medieval/#2, revision July 2013), gdzie autor pisze, że problem uniwersaliów sprowadza się ostatecznie do
pytania, jak możliwe jest ogólne poznanie przedmiotów jednostkowych.
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Ilustracją roli, jaką w historii problemu uniwersaliów odegrało sformułowanie epistemologiczne, jest opracowanie Boecjusza, autora, który
jak wiadomo, wpłynął zasadniczo, bezpośrednio i pośrednio, na późniejsze
dyskusje. To, że za epistemologicznym ujęciem problemu stoją też istotne
racje merytoryczne i filozoficzne, starałem się pokazać dokładniej w innym
miejscu24. Jak zobaczymy w dalszym ciągu artykułu, u źródeł ujęcia Boecjusza są koncepcje Aleksandra.
Jak wiadomo, Boecjusz przedstawia swoje ujęcie problemu (In Isag.2,
I.10–11, s. 158–167, Brandt)25 przy okazji komentarza do trzech pytań Porfiriusza z Isagogi (pytania te otwierają tekst i zarazem są zachętą do dalszych
studiów, ponieważ Porfiriusz stwierdza, że nie będzie się nimi zajmował
w tekście przeznaczonym dla początkujących). Pierwsze pytanie, najważniejsze z trzech, brzmi: „Jeśli zaś chodzi o gatunki i rodzaje, to wstrzymuję
się mówić o tym, czy one faktycznie istnieją, czy też tkwią w samych tylko
pojęciach (ἐν μόναις ψιλαῖς ἐπινοίαις)”26.
Na pierwszy rzut oka jest to pytanie o status ontyczny uniwersaliów:
czy istnieją one w rzeczywistości, czy też są czymś wyłącznie w myśli? Być
może tak rozumiał to Porfiriusz, taka jest w każdym razie interpretacja
Johnatana Barnesa w jego znanej książce poświęconej Isagodze27. Byłby tu
więc sformułowany problem ontologiczny.
Ale Boecjusz rozumie to pytanie inaczej. W swoim przekładzie wprowadza określenie „nagie pojęcia” (nudi intellectus), co jest dość dokładnym
tłumaczeniem greckiego ψιλαί ἐπινοίαι, i to właśnie określenie wykorzystuje,
żeby zmienić sens pytania28. Naszą pierwszą konstatacją, pokazuje Boecjusz,
jest stwierdzenie istnienia pojęć ogólnych w umyśle; wtedy zadajemy sobie
pytanie: czy odpowiadają im w rzeczywistości jakieś realne gatunki i rodzaje? To pytanie ma dla Boecjusza wyraźny sens epistemologiczny: jeśli
gatunki i rodzaje istnieją, nasze pojęcia ogólne są wartościowe i adekwatne;
jeśli nie istnieją, pojęcia są puste i „nagie”.
Pierwsza kwestia jest następująca. Umysł pojmuje wszystko na dwa
sposoby: albo ujmuje pojęciowo coś, co istnieje w rzeczywistości, i opisuje
to sobie przy pomocy rozumu, albo też za sprawą próżnego wytwarzania
24
25

26

27
28
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Por. Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów, op. cit., s. 46–73.
Wszystkie najważniejsze teksty Boecjusza poświęcone uniwersaliom, w tym jego słynne
opracowanie z drugiego komentarza do Isagogi, można znaleźć w polskim tłumaczeniu
w Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów, op. cit.
Porph., Isag.: „αὐτίκα περὶ τῶν γενῶν τε καὶ εἰδῶν τὸ μὲν εἴτε ὑφέστηκεν εἴτε καὶ ἐν
μόναις ψιλαῖς ἐπινοίαις κεῖται [...] παραιτήσομαι λέγειν”, 1,9–14 Busse.
Por. J. Barnes, Porphyry: Introduction, Oxford 2003, s. 40–43.
Por. InIsag.2 I.10: „De generibus ac speciebus illud quidem sive subsistunt sive in solis
nudisque intellectibus posita sunt [...] dicere recusabo” (s. 159,3–9, Brandt).
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obrazów przedstawia sobie coś, co nie istnieje. Tak więc należy zapytać,
jakiego rodzaju jest pojmowanie rodzajów i pozostałych [predykabiliów]29:
czy ujmujemy gatunki i rodzaje tak, jak rzeczy, które istnieją i na podstawie
których tworzymy sobie prawdziwe pojmowanie, czy też sami siebie łudzimy,
tworząc sobie za sprawą próżnego działania myśli coś, co nie istnieje30.
To ujęcie jest bardzo charakterystyczne dla Boecjusza. Widać je też
w pierwszym komentarzu do Isagogi31, co jest o tyle ciekawe, że Boecjusz
wprowadza je tam wbrew przekładowi Wiktoryna32. Wynika z tego, że Boecjusz, pisząc swoje komentarze, musiał się opierać na źródłach, które akcentowały właśnie taki sposób stawiania problemu (zapewne wczesnych komentarzach do Isagogi lub scholiach do tego tekstu). Co więcej, łatwo pokazać, że
sama ta optyka, sposób patrzenia na problem powszechników, wywodzi się
również od Aleksandra. Barnes podkreśla, że w sposobie postawienia pytań
przez Porfiriusza nie ma żadnego dodatkowego elementu poza ontologicznym – w określeniu ψιλός ἐπίνοια nie kryje się żadna treść epistemologiczna;
„istnienie w pustej myśli”, to synonim określenia „istnienie w myśli”, co
sprowadza się po prostu do stwierdzenia, że coś nie istnieje realnie33. Jednak
już u Aleksandra w komentarzu do Topik widzimy takie użycie ψιλός, które
może przeczyć tej interpretacji, ponieważ ewidentnie pusta myśl oznacza tu
myśl „fikcyjną”, to znaczy pozbawioną realnego odniesienia w rzeczywistości (w InTop. przykładem ψιλὸν νόημα jest u Aleksandra centaur; ten sam
przykład pojawia się u Boecjusza)34. Mogłoby to oznaczać, że już w Isagodze
zawierał się jakiś element epistemologiczny, albo też, że ci komentatorzy
tekstu, na których wzorował się Boecjusz, znali Aleksandra i korzystali
29

30

31
32
33
34

W oryg. generis et ceterorum. Pięć pojęć opisywanych w Isagodze w średniowieczu bywa
nazywane uniwersaliami (universalia) lub orzecznikami (praedicabilia). Stąd dodatek,
choć w oryginale Boecjusz najczęściej nie tytułuje ich żadną nazwa, mówiąc raczej o haec
quinque, lub genus et cetera.
„Quarum prima est huiusmodi. Omne quod intellegit animus aut id quod est in rerum
natura constitutum intellectu concipit et sibimet ratione describit aut id quod non est
vacua sibi imaginatione depingit. Ergo intellectus generis et caeterorum cuiusmodi sit
quaeritur – utrumne ita intellegamus species et genera ut ea quae sunt et ex quibus uerum
capimus intellectum, an nosmet ipsi nos ludimus cum ea quae non sunt animi nobis cassa
cogitatione formamus”. InIsag.2, 160, 2–10. W przekładzie Boecjusza intellectus tłumaczę
jako „pojęcie” lub „pojmowanie” (od intelligere – pojmować). Trzeba jedna zaznaczyć, że
u Boecjusza intellectus jest tłumaczeniem greckiego noema, które w tekstach Aleksandra,
zgodnie z tradycją tłumaczeń z greki, tłumaczę jako „myśl”. Istotne jest więc, by widzieć
spójność między ujęciami Boecjusza i Aleksandra, pomimo różnic w tłumaczeniu.
InIsag. I.10–11 (Brandt, s. 23–32)
Por. T. Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów, op. cit., s. 247–263.
Por. J. Barnes, Porphyry: Introduction, op. cit., s. 40–43.
Por. In Top., s. 355,12–13 (Wallies); InIsag.1, 25,15–20 (Brandt); InIsag.2, 165,20–166,2
(Brandt).
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z jego podejścia do problemu by komentować Porfiriusza. Wierność, z jaką
Boecjusz zachowuje wiele idei Arystotelesa, tak charakterystyczna dla jego
komentarzy (co zresztą nie kłóci się z ich czystym neoplatonizmem), sugeruje, że w swoich źródłach miał on do czynienia z autorami będącymi pod
silnym wpływem szkoły perypatetyckiej.
Takie ujęcie problemu uniwersaliów, jakie widzimy u Boecjusza, ma
istotne konsekwencje. Nie jest to problem czysto ontologiczny, ale, jak była
już mowa, angażujący zarówno ontologię, jak i epistemologię; dotyczy on
w gruncie rzeczy relacji między poznaniem a rzeczywistością. Oznacza
to, że filozoficzne rozwiązania problemu uniwersaliów mogą sytuować się
zarówno po stronie ontologii, jak i epistemologii.
Przykładem zagadnienia, które sytuuje się bardziej w dziedzinie
epistemologii, jest obecna u Boecjusza zasada, którą nazywam „epistemologiczną zasadą odpowiedniości”. Mówi ona, że poznanie danej rzeczy tylko
wtedy jest adekwatne, gdy odpowiada tej rzeczy co do natury (jak mówi
Boecjusz „gdy rzecz jest poznawana tak, jak jest”, intellectus ex re subiecta
veniat ita ut sese res ipsa habet quae intellegitur)35. W przełożeniu na problem
pojęć ogólnych oznaczałoby to, że pojęcia ogólne tylko wtedy zostaną uznane
za właściwie odzwierciedlające rzeczywistość, gdy po stronie rzeczywistości
będą im odpowiadać byty ogólne, takie jak człowiek-w-ogóle lub zwierzę-w-ogóle. Tak więc zachowanie bądź odrzucenie zasady odpowiedniości ma
zasadnicze znaczenie dla swobody, jaką mamy w wyborze naszej ontologii.
Jeśli odrzucamy tę zasadę, możemy uznać, że rzeczywistość składa się z indywiduów, że istnieją tylko byty jednostkowe, a zarazem zachować wartość
wiedzy ogólnej; jeśli ją zachowujemy, mamy tylko dwie możliwe drogi –
albo realizm, który uznaje istnienie jakiegoś rodzaju bytów ogólnych, albo
skrajny nominalizm, gdzie wiedza ogólna jest nieuprawnioną poznawczo
generalizacją, bezwartościowym sposobem poznania. W swojej książce na
temat Boecjuszowej koncepcji uniwersaliów takie stanowisko, które odrzuca
zasadę odpowiedniości i uznaje istnienie natur w rzeczach, ale natur zindywidualizowanych, nazywam realizmem umiarkowanym36.

35
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Por. InIsag.2, I.11, 163, 11–12.
Moje rozumienie realizmu umiarkowanego o tyle różni się od zwykłego użycia tej
etykietki, że zwykle realizm umiarkowany rozumie się jako przyjęcie istnienia bytów
ogólnych immanentnych. W swojej klasyfi kacji w Boecjusz i problem uniwersaliów
(op. cit., s. 62–84) defi niuję realizm umiarkowany za stanowisko przyjmujące istnienie
powszechnika, który jest immanentny, ale zindywidualizowany i zmultiplikowany
w indywiduach, a więc nie jest bytem ogólnym; jest to więc odpowiednik współczesnej
teorii tropów.
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Przedmiot poznania naukowego według Aleksandra
Wydaje się, że zasada odpowiedniości musiała odegrać znaczącą rolę w początkach sporu o uniwersalia; można wskazać na jej elementy już w dyskusjach między Platonem i Arystotelesem poświęconych teorii Idei37. Dla
Boecjusza odrzucenie zasady odpowiedniości było fundamentem rozwiązania, jakie zaproponował w drugiej części swojego opracowania38. Ponieważ
Boecjusz zupełnie wprost nazywa swoje rozwiązanie powtórzeniem tez
Aleksandra39, nie będzie niczym zaskakującym, jeśli odkryjemy, że również
w tekstach Aleksandra jest to istotny wątek.
Kłopoty filozoficzne, jakie generuje zasada odpowiedniości, są przewodnim motywem większości tekstów Aleksandra poświęconych powszechnikom. Właśnie w tym kontekście – w kontekście zagadnień związanych
z poznaniem, definicją, relacją miedzy pojęciem i jego przedmiotem – pojawia
się główna idea Aleksandra, czyli pojęcie definiowalnej natury. Filozoficzne
znaczenie tego pojęcia wiąże się ze sposobem, w jaki jest ono wykorzystane do
określenia relacji między wymogami, jakie musi spełnić przedmiot poznania
(zwłaszcza naukowego), a wymogami ontologii. Jak zobaczymy, pozwala ono
pokazać, że ogólność ontyczna, a więc ten sposób istnienia, który kojarzymy
z bytami ogólnymi, nie jest koniecznym elementem pojęcia powszechnika.
Tym, co jest dla niego konstytutywne, i co sprawia, że może on być przedmiotem definicji i przedmiotem poznania naukowego, jest ogólność jego
treści, fakt, że jego treść jest wolna od uwarunkowań jednostkowych i że
może być egzemplifikowana w dowolnej liczbie indywiduów. Tak więc to od
rozważań z dziedziny epistemologii zaczyna się Aleksandrowa koncepcja
powszechnika. Dobrym punktem wyjścia będą tu objaśnienia do Aporii 4
z III księgi Metafizyki, gdzie Aleksander przedstawia krótko swoją koncepcję
przedmiotu nauki oraz rolę powszechnika w tej koncepcji40.
37

38
39

40

Platon mówi o odpowiedniości przedmiotu i sposobu poznania, zwłaszcza jeśli chodzi
o jedność i o sposób istnienia, np. w Parmenidesie (132b-c) i w Państwie (ks. V, 476e-477a,
478b). Arystoteles w opisie genezy teorii idei podkreśla motyw epistemologiczny, jaki
miał Platon by tę teorię przyjmować; według Arystotelesa Platon uważał, że wiedza nie
może mieć za przedmiot przedmiotów zmysłowych, ponieważ są zbyt zmienne (implicite
zawiera się tu założenie, że wiedza jest poznaniem o charakterze niezmienności), i dlatego
przyjął istnienie idei (Met. I.6, 987a29-987b14; XIII.9, 1086a29-1086b13).
Por. InIsag.2, I.11, 164, 3–167, 20.
Por.: „Haec quidem est ad praesens de propositis quaestio, quam nos Alexandro consentientes hac ratiocinatione solvemus. Non enim necesse esse dicimus omnem intellectum
qui ex subiecto quidem fit, non tamen ut sese ipsum subiectum habet, falsum et vacuum
videri”. InIsag.2, s. 164, 2–7 (Brandt).
Numerację aporii podaję wg numeracji przyjętej przez Rossa w jego komentarzu do Met.
(W.D. Ross, Aristotle᾽s Metaphysics, 2 vols., Oxford 1924).
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Aporia dotyczy jednego z kluczowych argumentów platońskich na
rzecz istnienia idei, mianowicie założenia, że byty zmysłowo postrzegalne
nie mogą pełnić roli przedmiotu naukowego poznania (ἐπιστήμη), czyli
poznania, które cechuje się niezmiennością, a zatem, zgodnie ze starożytnym rozumieniem tego terminu, koniecznością41. Początkowo Aleksander,
zgodnie z układem wywodu Arystotelesa, przypomina szereg argumentów przeciwko istnieniu idei (trudności ontologiczne, niejasność pojęcia
partycypacji)42. Następnie przechodzi do krytyki istnienia warstwy bytów
pośrednich, czyli bytów matematycznych, znajdujących się pomiędzy ideami
a bytami zmysłowo postrzegalnymi. Główny zarzut przeciwko tej koncepcji,
postawiony już przez Arystotelesa, a rozwinięty przez Aleksandra, zaczyna
się od konstatacji, że wprowadzenie tej warstwy bytów wynika wyłącznie
z przyjęcia, że nauki „idealne”, takie jak matematyka, potrzebują dla swego
funkcjonowania idealnych przedmiotów, takich jak idealne kwadraty, koła
i linie. Jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę, że każda nauka dokonuje pewnej
idealizacji swego przedmiotu, wynikałoby z tego, że dla każdej z nauk (nie
tylko dla nauk „idealnych”) trzeba by było przyjąć taki przedmiot idealny,
istniejący osobno od zmysłowo postrzegalnego. Ponieważ zgodnie z zasadą
platońską byty matematyczne, takie jak liczby i figury, tworzą warstwę pośrednią, zaś powyżej nich znajdują się jeszcze i d e e liczb i figur, oznacza to,
że dla każdej nauki będą istniały trzy rodzaje przedmiotów: zmysłowy, znajdujący się w sferze idei i pośredni. Tak więc dla astronomii będziemy musieli
przyjąć niebo, słońce i gwiazdy zmysłowo postrzegalne, ale też idealne i pośrednie między nimi; dla medycyny trzeba będzie przyjąć istnienie zdrowia
zarówno na poziomie zmysłowo postrzegalnym, idealnym i pośrednim.
Zanim przejdziemy do tekstu pokazującego pozytywną doktrynę
Aleksandra, konieczne są jeszcze dwie uwagi terminologiczne. Pierwsza
dotyczy terminu „powszechnik” w tekstach Aleksandra. Otóż w grece występują dwa wyrażenia o zbliżonym znaczeniu, często używane zamiennie
przez autorów greckich, również przez Aleksandra: są nimi τὸ καθόλου („to,
co ogólne”) oraz τὸ κοινόν („to, co wspólne”). Mają one, pomimo tej zamienności, nieco inne znaczenie, inne są też ich konotacje, będziemy je więc
w tekście Aleksandra tłumaczyć odmiennie (zazwyczaj jako, „to, co ogólne”/
„aspekt ogólny” oraz „aspekt wspólny”). Natomiast w omówieniu koncepcji
Aleksandra będziemy mówić po prostu o powszechniku.
Po omówieniu powyższej aporii Arystoteles stwierdza, że również ich
[mian. platoników] twierdzenie, iż miernictwo zajmuje się rzeczami zmy41
42
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Por. tekst Arystotelesa w Met. III.1, 995b14–18 oraz III.2, 997a34–998a19.
Por. InMet. III.2 196, 1–197, 29.
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słowo postrzegalnymi (περὶ τὰ αἰσθητά), geometria zaś pewnymi innymi
rzeczami, nie jest słuszne. Albowiem również miernictwo nie zajmuje się
rzeczami zmysłowo postrzegalnymi.
Aby to uzasadnić, wskazuje na fakt, że gdyby faktycznie zajmowała się
rzeczami zmysłowo postrzegalnymi, musiałaby sama zginąć w momencie,
w którym one uległy zniszczeniu. Z konieczności jest bowiem tak, że jeśli
ginie pewien przedmiot, którym zajmuje się jakaś dziedzina (περὶ ὅ ἐστί τι),
wtedy też musi zginąć to, co się nim zajmuje; jeśli np. coś zajmuje się pewnym
określonym przedmiotem (περὶ τόδε τι), i ten przedmiot ulega zniszczeniu,
musi zginąć także to, co się nim zajmuje – pod warunkiem, że istota tego
czegoś polega na zajmowaniu się tym, co zginęło (εἴ γε καὶ αὐτῷ τὸ εἶναι ἐν
τῷ περὶ τοῦτο εἶναι). A jednak żadna ze sztuk i nauk nie ginie wraz z tymi
rzeczami [tj. rzeczami zmysłowo postrzegalnymi], nie dzieje się tak również
w przypadku miernictwa.
Jasne jest zatem, że nie zajmuje się ono tymi rzeczami, które są zmysłowo postrzegalne i zniszczalne, natomiast zajmuje się tym, co ogólne; to
zaś, co ogólne, jest wieczne (ἀλλὰ περὶ τὸ καθόλου, ὅ ἐστιν ἀίδιον). Każda
wszak nauka i każda sztuka dotyczy tego, co ogólne, to zaś nie jest czymś
zmysłowo postrzegalnym. To, że można używać sztuk i nauk w odniesieniu
do rzeczy zmysłowo postrzegalnych (εἰ χρῆταί τις πρὸς τὰ αἰσθητὰ ταῖς
ἐπιστήμαις καὶ τέχναις), nie oznacza, że z a j m u j ą s i ę one rzeczami
zmysłowo postrzegalnymi (οὐ ἤδη περὶ ταῦτά εἰσιν). Albowiem zajmują się
one aspektami ogólnymi i rzeczami tego rodzaju, i właśnie jako takie m a j ą
d o c z y n i e n i a z rzeczami zmysłowo postrzegalnymi – nie jako zmysłowo
postrzegalnymi i “tymi oto”, ale jako “takimi oto” i jako uczestniczącymi
w tym, co ogólne (ἀλλὰ οὖσαι περὶ τὰ καθόλου καὶ τὰ τοιαῦτα περὶ τὰ
αἰσθητὰ πραγματεύονται, οὐχ ᾗ αἰσθητὰ καὶ τάδε, ἀλλὰ ᾗ τοιάδε καὶ τοῦ
κοινοῦ μετέχει).
Jeśli więc również miernictwo nie zajmuje się wielkościami zmysłowo
postrzegalnymi, nie można jej odróżnić od geometrii za pomocą stwierdzenia, że ta ostatnia zajmuje się tym, co poznawalne intelektem (περὶ νοητὰ);
obie bowiem się tym zajmują. Na mocy tego samego rozumowania można
pokazać, że również sztuka lekarska nie zajmuje się zdrowiem zmysłowo
postrzegalnym; gdyby tak było, uległaby ona zniszczeniu wraz ze zniszczeniem rzeczy, którą się rzekomo zajmuje43. Tym, co w tym tekście najbardziej
uderza, jest inne niż u platoników podejście Aleksandra do nauk „naturalnych”, tzn. zajmujących się bytem materialnym. W jego opinii bynajmniej
nie zajmują się one bytami zmysłowo postrzegalnymi simpliciter. Aleksander
43

InMet. III.2, 199, 25–200,4.
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przyznaje, że również w ich przypadku dokonuje się idealizacja, jednak dla
niego nie oznacza to, że musimy przyjąć istnienie przedmiotów innych,
niż przedmioty zmysłowo postrzegalne. Obiektem, który wystarcza jako
przedmiot nauki, jest powszechnik (τὸ καθόλου). Co więcej, Aleksander
podkreśla, że nie należy z faktu, iż nauki poznają powszechniki, wyciągać
wniosku, że nie poznają one bytów zmysłowo postrzegalnych albo też, że nie
zajmują się nimi. W istocie badanie powszechnika i takich rzeczy (τοιάδε, co
jest Arystotelesowym określeniem cech ogólnych) sprowadza się do badania
przedmiotów zmysłowo postrzegalnych w ich ogólnym aspekcie i „jako
uczestniczących w tym, co ogólne” (ᾗ τοιάδε καὶ τοῦ κοινοῦ μετέχει).
Fragment ten nasuwa oczywiście szereg pytań. Jaki jest status
wspomnianego tu powszechnika? Bardzo ciekawa jest wzmianka o jego
wieczności. Aleksander stwierdza, że wiedza o powszechniku, a więc
sam powszechnik, trwa nawet po zniszczeniu bytów jednostkowych. Czy
chodzi mu o zniszczenie wszystkich bytów jednostkowych? Oznaczałoby
to, że powszechnik nie jest bytem immanentnym w bytach jednostkowych, raczej pewnego rodzaju bytem myślnym, bytem pojęciowym, choć
niekoniecznie zależnym od ludzkiego myślenia. Jeśli jednak chodzi tylko
o zniszczenie niektórych, powszechnik tu wspomniany mógłby być bytem
immanentnym.
Warto też zwrócić uwagę, że choć fragment ten nie odrzuca wprost
zasady odpowiedniości, kontekst całego wywodu zawiera różne elementy
polemiki z tą zasadą. Aleksander krytykuje np. pomysł, by osobnym
naukom odpowiadały osobne rodzaje przedmiotów, cały wywód jest też
oparty na odrzuceniu przekonania, że idealizacja nauki wymaga przyjęcia
bytów p o z a bytami zmysłowo postrzegalnymi. Jak pokazują stwierdzenia
w cytowanym tekście, idealizacja możliwa jest, nawet jeśli badany przedmiot – w sensie przedmiotu materialnego – jest zmienny i niedoskonały.
Dobrze widać to w dalszych argumentach, gdzie Aleksander podkreśla, że
również astronomia, mimo że bada byty wieczne i na swój sposób doskonałe, nie bada dosłownie tych akurat bytów zmysłowo postrzegalnych (takich jak niebo, Słońce i Księżyc), ale pewne ich idealne aspekty i wymiary;
również przedmioty matematyczne, jeśli przyjmujemy Arystotelesowską
teorię abstrakcji, mogą istnieć w rzeczach zmysłowo postrzegalnych, a nie
w oderwaniu od nich44.
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Powszechniki i przedmiot definicji
Systematyczne podważenie zasady odpowiedniości znajdziemy w innym tekście, mianowicie w Quaestio II.14, gdzie Aleksander rozważa wyjściowy paradoks, w jaki sposób powszechnik może być myślą, a więc czymś niecielesnym,
a zarazem służyć do definiowania rzeczy cielesnych. Idea, do której Aleksander
dochodzi, że czym innym jest natura powszechnika, czym innym zaś jego treść
i odniesienie do rzeczy realnych, jest właśnie skondensowaną wersją zasady
epistemologicznej stanowiącej przeciwieństwo zasady odpowiedniości.
Oto tekst Qu. II.14, zacytowany niemal w całości45:
Jeśli aspekty wspólne są myślami, zaś myśli nie są czymś cielesnym,
to ani ciało <wspólne> nie będzie ciałem, skoro będzie ono zaledwie
myślą [dotyczącą] ciała wspólnego, ani też jego definicja nie będzie
definicją ciała (εἰ τὰ κοινὰ νοήματα, τὰ δὲ νοήματα οὐ σώματα, οὐδ᾿
ἂν τὸ κοινὸν <σῶμα> εἴη σῶμα, νόημά [τε] ὂν τοῦ κοινοῦ σώματος,
οὐδ᾽ ὁρισμὸς <αὐτοῦ> σώματος)46.
Jednak aspekty wspólne nie są po prostu myślami; oprócz tego wywodzą się one z czegoś i dotyczą czegoś, a mianowicie rzeczy poszczególnych (τὰ κοινὰ οὐχ ἁπλῶς νοήματα, ἀλλὰ ἀπό τινων καὶ περί τινων,
ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ καθέκαστα). Wywodzą się właśnie z tych rzeczy, choć
nie są one wspólne, w ten mianowicie sposób, że oddzielamy je za pomocą myśli (τῷ ἀφαιρεῖσθαι αὐτῶν τῇ ἐπινοίᾳ); rzeczy poszczególne
same w sobie różnią się między sobą, jeśli jednak się je oddzieli, tym,
co pozostanie, będzie myśl (ταῦτα δὲ καθ᾽ αὑτὰ διαφέροντα ἀλλήλων
καθέκαστά ἐστιν, ὧν ἀφαιρεθέντων τὸ καταλειπόμενον νόημα).
Lub też: aspekt wspólny w każdym przypadku jest tym, co ponieważ
nie istnieje w ten sam sposób, w jaki jest ujmowane myślowo, wydaje
się mieć swoje realne istnienie (δοκεῖ τὴν ὑπόστασιν ἔχειν) w rzeczach,
o których się je orzeka (ἐφ᾿ ὧν λέγεται)47. Definicja dotyczy właśnie
45
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Tekst tej quaestio jest dość krótki, pominięto tutaj wyłącznie ostatni akapit, który ma
zaledwie kilka linijek i nie wnosi nic nowego pod względem merytorycznym. Do tekstu włączam również tytuł quaestio, jak bowiem pisze Sharples, idąc w tym za sugestią
wydawcy tekstu, I. Brunsa, przypuszczalnie obecny tytuł stanowił pierwotnie część
argumentu Aleksandra (por. R. Sharples, Alexander of Aphrodisias, Quaestiones 1.1–2.15,
London 1992, s. 114–115).
W tym miejscu przyjmuję poprawkę do tekstu Brunsa zaproponowaną przez Sharplesa
i Schwartza. W tekście greckim podanym w nawiasach klamry sygnalizują zmiany
względem tekstu Brunsa. Koniektury są oparte na spisie treści, który znajduje się w innym
miejscu rękopisu, mają wiec mocne podstawy (por. R. Sharples, Quaestiones 1.1–2.15, op.
cit., s. 114–115 oraz 126).
Ściśle rzecz biorąc, określenie Aleksandra jest wieloznaczne. Ἐφ᾽ ὧν λέγεται może też
znaczyć, „od których czerpie swą nazwę”, lub też, „ze względu na które się go orzeka”.
Tłumaczenie przyjęte w tekście to trzecia możliwa opcja.
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czegoś takiego, co jest w taki sposób ujmowane myślowo i co wydaje
się bytować w myśli (ἔστιν ὁρισμὸς τοῦ τοιούτου καὶ τοῦτον τὸν
τρόπον νοουμένου καὶ διὰ τοῦ νοήματος εἶναι δοκοῦντος); definicja
nie dotyczy więc myśli, a tylko tego, co jest tak ujmowane myślowo (οὐ
τοῦ νοήματος, ἀλλὰ τοῦ οὕτω νοουμένου).
Albowiem definicja wskazuje na myśl, która z kolei wywodzi się z rzeczy
określanej w tej definicji. Myśli są wszak znakami rzeczy, zaś formuły
słowne są znakami myśli, które się wywodzą z tych rzeczy (μηνυτικὸς
γὰρ ὁ ὁρισμὸς τοῦ ἀπὸ τοῦ πράγματος τοῦ ὁριζομένου νοήματος
γεγονότος. σημεῖα γὰρ τὰ μὲν νοήματα τῶν πραγμάτων, οἱ δὲ λόγοι
τῶν ἀπ᾽ ἐκείνων νοημάτων). Na tej więc zasadzie trzeba powiedzieć, że
definicja ciała wskazuje na myśl, którą wypowiadamy i która wywodzi
się z ciała poprzez oddzielenie [cech] przysługujących poszczególnym
ciałom; gdy te [cechy] są już oddzielone, to, co pozostaje, jest czymś
wspólnym i jest to samo we wszystkich ciałach.
Tak więc, ponieważ definicja wskazuje na naturę oraz na substancję
ciała, nie odnosi się ona do tego, co niecielesne (ὢν δὲ τῆς τοῦ σώματος
φύσεώς τε καὶ οὐσίας μηνυτικὸς οὐκ ἂν εἴη ἀσωμάτου); a skoro jest
ona czymś niecielesnym, nie będzie absurdalne, jeśli to samo powiemy
o myśli wywodzącej się z ciała (οὐδ᾽ ἐπεὶ ἀσώματος οὗτος, καὶ τὸ
νόημα τὸ ἀπὸ τοῦ σώματος διὰ τοῦτο ἄτοπόν τι λέγεται). Definicja
jest wszak pewną formułą słowną, zaś formuła nie jest niczym cielesnym (ὁ μὲν γὰρ ὁρισμὸς λόγος, οὐ λόγος δὲ τὸ σῶμα)48.

Jak widać, kwestia zaczyna się od paradoksu, w który wikła nas zasada
mówiąca, że natura poznania i rzeczy poznawanej musi być podobna (zasada
odpowiedniości). W tym przypadku problem wyjściowy polega na następującym pytaniu: jak to, co cielesne, może być poznane na sposób niecielesny?
Jak możemy poznać to, co cielesne za pomocą myśli dotyczącej ciała oraz za
pomocą definicji, skoro zarówno myśl, jak i definicja są czymś niecielesnym?
Aleksander radzi sobie z tym problemem na dwa sposoby. Po pierwsze
wskazuje, że jeśli faktycznie uznamy powszechnik za myśl (νόημα), wtedy
musimy też uznać, że jest on znakiem; z kolei do natury znaków należy
wskazywanie na coś innego, niż one same. Tak więc niecielesność znaku –
skoro znak o którym mowa, jest myślą, a myśli są niecielesne – nie jest żadną
przeszkodą dla tego, by był on znakiem rzeczy cielesnej. Taki sens ma stwierdzenie, że myśli „wywodzą się z rzeczy poszczególnych”, zaś myśl dotycząca
ciała „wywodzi się z ciała”. Do tego również sprowadzają się porównania
między definicją a myślą – oba te twory mentalne mają naturę znaku.
Po drugie Aleksander stara się rozróżnić między dwoma sposobami
użycia terminu „powszechnik” (τὸ κοινόν, aspekt wspólny), co widać,
48
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gdy rozpoczyna drugą część rozwiązania od charakterystycznego „lub
też...” (ἢ)49. Rzeczywiście, przyznaje Aleksander, w pewnym znaczeniu mówimy, że powszechnik jest myślą. Jednak powszechnikiem nazywany jest
też aspekt wspólny, który jest obecny w rzeczach jednostkowych, który ma
w nich swoje istnienie (ὑπόστασις) i jest jakoś powiązany z ich „naturą oraz
substancją” (φύσις καὶ οὐσία). W tym znaczeniu powszechnik nie jest myślą,
ale rzeczą – i to właśnie tą rzeczą, na którą wskazuje powszechnik-myśl,
gdy jest brany w pierwszym znaczeniu. Trzeba tu podkreślić, że przy okazji
ujawnienia tej dwoistości w pojęciu powszechnika Aleksander wskazuje na
kluczową dla swojej epistemologii zasadę – to, co ogólne „nie istnieje w ten
sposób, w jaki jest ujmowane w myśli”50. Ta formuła będzie jeszcze powracać
w innych tekstach. Jest to wyraz generalnej postawy epistemologicznej Aleksandra, którą widzieliśmy już wcześniej i która polega na odrzuceniu zasady
odpowiedniości.
Tak więc ostatecznie hierarchia znaków układa się w formie triady
„definicja – myśl – rzecz”, przy czym rzecz, o której mowa na końcu, nie
jest rzeczą jednostkową, a właśnie powszechnikiem. Rozumowanie to jest
potrzebne Aleksandrowi, by pokazać, co jest przedmiotem definicji. Zgodnie z koncepcją, której zarys widzieliśmy już w objaśnieniach Aleksandra do
Aporii 4, tym przedmiotem będzie powszechnik, a nie rzecz jednostkowa.
Definicja nie definiuje myśli, a naturę, która jest przez tę myśl wskazywana;
ta natura, będąc substancją rzeczy jednostkowych, sprawia zarazem, że są
one tym, czym są, czyli w tym przypadku – że są ciałami.
Na koniec analizy tej kwestii można dodać jeszcze jedną uwagę:
wydaje się, że krokiem, którego brak w tym argumencie Aleksandra, jest
teza, że choć natura ciała sama nie jest czymś cielesnym, to jednak może
ona tworzyć (poszczególne) ciało i sprawiać, że jest ono tym, czym jest, tzn.
ciałem. Dopiero wtedy mógłby Aleksander przeprowadzić pełne rozumowanie: definicja (i myśl) ujmują naturę ciała, i ta natura jest co prawda niecielesna, ale nie ma żadnej sprzeczności w stwierdzeniu, że to co niecielesne
(forma), konstytuuje coś, co jest cielesne (poszczególne ciało). Ciekawy jest
fakt, że dokładnie taką koncepcję rozwija Aleksander w swoim traktacie De
Anima. Twierdzi on tam, że nie należy dziwić się temu, że ciała powstają
z zasad, z których żadna nie jest ciałem – mianowicie z formy i z materii;
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To jest typowy sposób budowania struktury argumentu przez Aleksandra; często zdarza
się, że z tego powodu nie wiemy, jaki jest jego prawdziwy pogląd, albo który jest mu bliższy. Wiele spośród quaestiones oraz rozpraw w tomie Mantissa ma taką strukturę, por. np.
Qu. I.3, I.5, I.8, I.9; Mant. 2 (O intelekcie).
Qu. II.14, 59,7.
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dla Aleksandra jest to jedno z podstawowych metafizycznych stwierdzeń51.
Brak wzmianki o tym twierdzeniu w Quaestio II.14 pokazuje jeszcze raz, jak
bardzo skoncentrowana na epistemologii jest perspektywa Aleksandra, gdy
chodzi o zagadnienie powszechników; pokazuje też, że obszarem, na którym
można szukać ontologicznych ujęć powszechnika, jest raczej teoria formy.

Definicja i definiowalna natura
To rozróżnienie na dwa znaczenia powszechnika – na myśl i na przedmiot,
który jest ujmowany myślą, czyli intelektem – jest punktem przejścia od
epistemologicznych ustaleń na temat powszechnika, od jego roli w koncepcji
nauki, do rozważań nad jego ontycznym statusem. Tekstem, w którym najlepiej widać powiązanie tych dwóch wątków, jest Quaestio I.3 poświęcona zagadnieniu definicji („Co jest przedmiotem definicji”, Τίνων εἰσὶν οἱ ὁρισμοί).
Przytoczymy tutaj ten tekst w całości, z zachowaniem podziału na
tematyczne sekcje52.
[i] Definicje nie mają za przedmiot rzeczy poszczególnych (oἱ ὁρισμοὶ
τῶν μὲν καθέκαστα οὐκ εἰσίν), ponieważ rzeczy te mają swój byt w połączeniu z przypadłościami, ponadto nie pozostają zawsze te same,
ale podlegają zmianie, a także do ich poznania potrzebne są raczej
doznania zmysłowe, nie zaś rozum (αἰσθήσεων μᾶλλον, ἢ λόγου
δηλώσοντος). Jednak przedmiotem definicji nie jest również jakiś
aspekt wspólny oderwany od rzeczy poszczególnych, który jest pewną
naturą wieczną i niecielesną (ἀλλὰ οὐδὲ κοινοῦ τινος τῶν καθέκαστα
κεχωρισμένου καὶ ὄντος ἀσωμάτου τινὸς φύσεως καὶ ἀιδίου). W jaki
bowiem sposób coś niecielesnego mogłoby być dwunożne, albo jak
przedmiot wieczny mógłby być śmiertelny? A przecież kiedy definiujemy człowieka, mówimy, że jest zwierzęciem lądowym dwunożnym
albo zwierzęciem rozumnym śmiertelnym. Otóż definicje mają za
przedmiot te aspekty wspólne, które są w rzeczach poszczególnych,
lub też raczej: [mają za przedmiot] rzeczy poszczególne o tyle, o ile
mają w sobie te aspekty wspólne (ἀλλὰ εἰσὶν οἱ ὁρισμοὶ τῶν ἐν τοῖς
καθέκαστα κοινῶν, ἢ τῶν καθέκαστα κατὰ τὰ ἐν αὐτοῖς κοινά)53.

Kwestia zaczyna się od wyraźnego określenia, co jest przedmiotem
definicji. Choć znów okazuje się, że jest nim powszechnik, warto zwrócić
uwagę, że ostatnie zdane cytowanej tu sekcji pokazuje, że jest to sprawa
51
52

53
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Nieco inny jest podział sekcji w M. Rashed, Essentialisme, op. cit., s. 257–260 i R. Sharples,
Quaestiones 1.1–2.15, op. cit., s. 24–26.
Qu. I.3, 7, 21–28.
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bardziej złożona. Być może właściwym przedmiotem – w sensie przedmiotu
materialnego – pozostają indywidua połączone pewną wspólną naturą; definicję wyróżnia wśród innych sposobów opisu indywiduów fakt skupienia
na tym ich aspekcie, który jest ogólny i wspólny, a zatem niezmienny i konieczny. Takie ujęcie przedmiotu nauki jest jeszcze bardziej wyraziste, jeśli
wraz z jedną z interpretacji ostatniego zdania z tej sekcji czytamy „lub” (ἢ)
w znaczeniu „lub raczej”54. W tym tłumaczeniu byłoby to uściślenie pierwszego zdania i ostateczne, właściwe już sformułowanie tego, czym jest przedmiot definicji. Tym samym mielibyśmy tu wyrażoną tę samą koncepcję, co
w In Met. III.2 – nauki zajmują się bytami poszczególnymi, ale o tyle, o ile
uczestniczą one w tym, co ogólne. W tej koncepcji nie ma więc miejsca na
mnożenie poziomów ontologicznych i powoływanie osobnych przedmiotów
dla osobnych aspektów nauki.
W dalszych rozważaniach Aleksander rozwija swoje pojęcie powszechnika, pokazuje, jaki jest jego sposób istnienia oraz jak ujmuje go
definiujący intelekt:
[ii] W rzeczach poszczególnych niektóre [ich aspekty] są im właściwe
i poszczególne, inne zaś są wspólne i pozostają w relacji do innych
rzeczy [tego samego rodzaju]; te drugie znajdują się we wszystkich
rzeczach, dla których są wspólne, nie różnią się między sobą i wiążą
się z naturą tych rzeczy (<ἃ> ἐν πᾶσιν, οἷς ἂν ᾖ κοινά τε ὄντα καὶ
ἀδιάφορα [καὶ] κατὰ τὴν αὑτῶν φύσιν)55. To te [aspekty] są przyczyną,
że wszystkie rzeczy, które je posiadają, łączy wzajemne podobieństwo
i że są one tej samej natury (τοῦ ὁμοίας τε καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως εἶναι
πάντα τὰ ἔχοντα αὐτά ἐστιν αἴτια). Zwierzę rozumne śmiertelne,
jeśli weźmiemy je razem z materialnymi uwarunkowaniami i różnicami, które towarzyszą mu w istnieniu i które są różne w różnych
przypadkach, tworzy Sokratesa i Kalliasa oraz inne jednostki ludzkie
(τὸ γὰρ ζῷον λογικὸν θνητόν, εἰ μὲν λαμβάνοιτο μετὰ τῶν ὑλικῶν
περιστάσεών τε καὶ διαφορῶν, μεθ᾽ ὧν ἡ ὑπόστασις αὐτῶν, αἵ εἰσιν
ἄλλου ἄλλαι, ποιεῖ τὸν Σωκράτη καὶ τὸν Καλλίαν καὶ τοὺς καθέκαστα
ἀνθρώπους). Jeśli zaś weźmiemy je bez tych uwarunkowań, stanie się
ono czymś wspólnym, i to nie dlatego, że n i e znajduje się w każdym
z pojedynczych ludzi, ale dlatego, że jest to samo we wszystkich56.
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56

Takie jest tłumaczenie Lloyda (por. A.C. Lloyd, Form and Universal in Aristotle, op. cit.,
s. 69). Swoje interpretacje tego zdania przedstawiają też Sharples (Quaestiones 1.1–2.15,
op. cit., s. 24) oraz Rashed (idem, Essentialisme, op. cit., s. 258–259).
W tym miejscu idę za sugestią Brunsa, który dodaje ἃ na początku zdania, jednak zachowuję καὶ, które Bruns sugeruje wyrzucić.
Qu. I.3, 7,28–8,5.
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[iii] A zatem definicje mają za przedmiot to, co jest wspólne w taki
sposób i co z tego powodu jest to samo dla wielu rzeczy jednostkowych.
Dlatego też definicje tego rodzaju rzeczy nie odnoszą się do jakichś
niecielesnych natur, które są oddzielone od rzeczy jednostkowych.
Wszak definicja człowieka, zwierzę lądowe dwunożne, jest wspólna
pojedynczym ludziom i znajduje się w całości w każdym z nich; jest
wspólna ze względu na to, że jest w wielu ta sama, a nie dlatego, że
każdy z nich uczestniczy tylko w pewnej jej części. Każdy przecież
człowiek jest zwierzęciem lądowym dwunożnym57.

Aleksander dwukrotnie, raz w sekcji [ii], raz w [iii], podkreśla różnicę
z koncepcją platońską: powszechnik nie jest czymś poza bytami jednostkowymi, jest czymś immanentnym i istnieje w tych bytach; wtedy, gdy
znajduje się w nich, istnieje w połączeniu z cechami jednostkowymi. Widać,
że Aleksander kładzie silny nacisk na fakt, że immanentny status powszechnika nie jest żadną przeszkodą do tego, by reprezentował wyłącznie cechy
ogólne i wspólne („powszechnik jest ogólny nie dlatego, że n i e jest w każdej
z jednostek”). Ta polemika z platonizmem to dobitny przykład na dwoistą,
ontologiczno-epistemologiczną naturę problemu uniwersaliów. Aleksander
zdaje się mówić, że rozwiązanie ontologiczne platoników – oderwanie Form
od bytów jednostkowych – jest niepotrzebną komplikacją w sytuacji, gdy
wystarcza epistemologiczne rozróżnienie powszechnika, czyli cech wspólnych, i cech jednostkowych istniejących w bycie poszczególnym.
Ciekawe jest stwierdzenie w sekcji [ii], że powszechnik „staje się
czymś wspólnym” (κοινὸν γίνοιτο), gdy jest ujmowany w oderwaniu cech
indywiduujących. Ten wątek pojawia się również w De Anima oraz w Qu.
II.14 i jest jedną z przyczyn kontrowersji wokół koncepcji Aleksandra, każe
bowiem postawić pytanie o udział ludzkiego intelektu (zdolność abstrakcji) w tworzeniu powszechnika58. Mamy więc wyraźne napięcie między
realistycznym a konceptualistycznym ujmowaniem powszechnika. Do tej
trudności powrócę jeszcze w drugiej części mojego opracowania.
W Quaestio I.3 zwraca uwagę ontologiczny charakter opisu powszechnika – jest on nie tylko przyczyną (αἴτια), ale też, w metaforycznym opisie,
staje się „materią” lub „budulcem” rzeczy jednostkowych (sekcja [ii]). Ten
język wydaje się jednak zbyt skrajny i odbiega od większości wypowiedzi
Aleksandra. Zresztą można tu się dopatrywać odniesienia raczej do pewnej
operacji intelektualnej („jeśli weźmiemy” – εἰ λαμβάνοιτο), w ramach której
57
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powszechnik zestawiony z cechami jednostkowymi tworzy dane indywiduum, nie zaś do faktycznego tworzenia. Jak zobaczymy w drugiej części
niniejszego opracowania, Aleksander stara się wyraźnie odgraniczyć to,
co faktycznie realne, „fizyczne”, od wpływu, jaki wywiera powszechnik na
indywidua.
Jeśli wziąć pod uwagę ten szerszy kontekst, możemy widzieć w sekcji
[ii] podsumowanie Aleksandrowej koncepcji przedmiotu nauki, zarysowanej wcześniej w komentarzu do Met. (III.2), w Qu. II.14 oraz w sekcji [i] Qu.
I.3. Koncepcja ta zakłada, że nauka, która ujmuje ogólne prawdy i zasady
rządzące rzeczywistością, nie potrzebuje zakładać istnienia specjalnego,
ogólnego przedmiotu swoich dociekań. Jej przedmiotem są wyłącznie cechy
ogólne istniejące w indywiduach; a nawet, jeśli mówimy bardziej precyzyjnie, tak jak to widzieliśmy w objaśnieniach do Aporii 4 i w Qu. II.14, tym
przedmiotem są indywidua, o ile reprezentują pewne cechy ogólne.
Ostanie trzy sekcje Qu. I.3 przynoszą zasadnicze rozstrzygnięcia tego
tekstu, jeśli chodzi o ontyczną koncepcję tego, czym jest powszechnik:
[iv] Tak więc definicje mają za przedmiot te aspekty wspólne, jednak
nie jako wspólne, ich przedmiotem bowiem są te aspekty, w których
cecha bycia wspólnym dołącza się jako przypadłość do danej natury
(διὸ οὐδὲ τῶν κοινῶν ὡς κοινῶν οἱ ὁρισμοί, ἀλλὰ τούτων, οἷς κοινοῖς
καθ᾽ ἑκάστην φύσιν εἶναι συμβέβηκεν). Otóż nawet gdyby pozostał
w istnieniu tylko jeden człowiek, definicja człowieka byłaby wciąż taka
sama; albowiem ta definicja jest jego definicją nie dlatego, że jest ta
sama w wielu, ale dlatego, że to dzięki tego rodzaju naturze człowiek
jest człowiekiem, bez względu na to, czy w tej naturze bierze udział
wiele jednostek, czy nie59. [v] Mówi się, że przedmiotem definicji są
myśli oraz aspekty wspólne. Jest tak dlatego, że intelekt oddziela człowieka od cech, wraz z którymi on istnieje, i ujmuje go samego w sobie
(νοῦ τὸ χωρίσαι τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τῶν σὺν οἷς ὑφέστηκεν ἄλλων
καὶ καθ᾽ αὑτὸν λαβεῖν). Tak więc definicja ma za przedmiot coś, co
istnieje w połączeniu z innymi cechami, zaś ujmowane jest intelektem
w oderwaniu od nich, a więc nie w taki sposób, jak istnieje (ὁ δὲ τοῦ
ὑφεστῶτος μὲν μετ᾽ ἄλλων, νοουμένου δὲ χωρὶς ἐκείνων καὶ ἄλλων
καὶ οὐχ ὡς ὑφέστηκεν ὁρισμὸς). Dlatego też definicja wydaje się mieć
za przedmiot myśl i to, co wspólne, ponieważ jej przedmiot, wtedy,
gdy jest ujmowany bez przypadłości w każdym przypadku, jest czymś
wspólnym i jest ten sam w wielu60.
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[vi] Aspekty wspólne są niezniszczalne, a jest tak dzięki wiecznemu
następstwu rzeczy poszczególnych, w których się te aspekty znajdują;
wieczność taka przysługuje temu, co w procesie stawania się rzeczy
poszczególnych (τῇ τῶν καθέκαστα γενέσει) jest podobne i pozostaje
to samo. Aspekty wspólne [o których tu mowa] są bowiem tego rodzaju,
że nie tylko przysługują wszystkim rzeczom poszczególnym w danym
momencie, będąc dla tej przyczyny czymś wspólnym, ale przysługują
wszystkim rzeczom o tej samej formie. Dlatego też nic nie przeszkadza,
by coś, co jest śmiertelne, było zarazem wieczne; jest ono bowiem śmiertelne, ale jako rzeczy jednostkowe jest wieczne (διὸ καὶ οὐδὲν κεκώλυται
θνητόν τι ὂν ἀίδιον εἶναι· θνητὸν γὰρ ὂν ὡς καθέκαστα ἀίδιόν ἐστιν)61.

Ostatnia sekcja podejmuje ważny, zwłaszcza z punktu widzenia
teorii formy i jej relacji do koncepcji kosmologicznych Aleksandra, temat
wieczności tego, co ogólne. Wieczność powszechnika polega na wiecznym
następstwie bytów poszczególnych, które powstają i giną („stawanie się”,
γένεσις). Na fragment ten zwraca uwagę Marwan Rashed, zwłaszcza na
zdanie o wspólnocie bytów nie tylko tych istniejących w danym czasie, ale
wszystkich, które je poprzedziły i które nastąpią po nich. Według Rasheda
jest to jeden z przykładów na charakterystyczne powiązanie Aleksandrowej
teorii formy i powszechnika z jego koncepcją trwania gatunków, a więc,
pośrednio, z koncepcją Opatrzności62.
Sekcje [iv] i [v] omawiają dwa możliwe nieporozumienia, jakie
mogą pojawić się, gdy staramy się przejść od epistemologicznej koncepcji
powszechnika jako przedmiotu definicji do ustalenia jego ontycznego statusu. Sekcja [v] podejmuje problem znany już z Qu. II.14. Jak widzieliśmy,
w tamtym tekście Aleksander brał pod uwagę koncepcję, że powszechniki
są myślami (νοήματα). Tutaj Aleksander zdaje się polemizować z tym poglądem, wyjaśnia w każdym razie, jakie są przesłanki, na których taki pogląd
może się opierać. Mamy wyraźne potwierdzenie głównej reguły epistemologicznej Aleksandra: powszechnik jest poznawany, tzn. jest ujmowany
przez intelekt, n i e w taki sposób, w jaki istnieje w rzeczach jednostkowych.
Trzeba podkreślić, że również uściślenie, iż powszechniki są przedmiotami
definicji, ale nie jako wspólne (sekcja [iv]), stanowi odwołanie do tej samej
zasady. Aleksander nie odrzuca tu wyraźnie poglądu, że powszechniki są
myślami, jednak zaznacza swój dystans mówiąc dwukrotnie, że definicja
tylko w y d a j e s i ę dotyczyć myśli (νοήματος εἶναι δοκεῖ).
Sekcja [iv] zawiera odniesienie do kluczowej idei w Aleksandrowej
koncepcji powszechnika, mianowicie zwraca uwagę na fakt, że ogólność po61
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wszechnika, którą, w kontekście tej kwestii, możemy określić jako definiowalność, nie jest tym samym co istnienie w wielu bytach (ogólność ontyczna). Tak
więc ogólność charakterystyczna dla definicji, a także dla przedmiotu definicji,
jest czym innym niż ogólność ontyczna, ponieważ ani natura człowieka, ani
natura definicji, która ma określać tę naturę, nie ulegnie zmianie, jeśli okaże
się, że istnieje tylko jeden człowiek. Powszechnik tym samym przestanie być
ogólny ontycznie, będzie natomiast ogólny jako przedmiot definicji. Ogólność
definicji, można tu dopowiedzieć, należałoby zatem określić jako oddzielenie
od cech jednostkowych (zgodnie z językiem Aleksandra w Qu. I.3), a ujmując
rzecz ściślej, jako bycie wolnym od cech indywiduujących.
Ten właśnie sposób ujmowania powszechnika nazywa się koncepcją
„definiowalnej natury” – czegoś, co jest inne zarówno od bytu ogólnego, istniejącego w wielu bytach, jak też od myśli, w której się tę naturę ujmuje i poprzez którą stara się ją zdefiniować. Temat ten rozwijany jest w najbardziej
dyskutowanym tekście Aleksandra na temat powszechników, mianowicie
w Quaestio I.11.
W odniesieniu do koncepcji sformułowanej w omawianych przez nas
dotąd kwestiach nasuwa się następujące pytanie: co to znaczy, że powszechnik
istnieje inaczej, niż jest ujmowany? Jaki jest dokładnie jego sposób istnienia?
Wydaje się, że kluczowa jest tu myśl Aleksandra, że powszechnik, ogólna
natura, staje się ogólna d o p i e r o , gdy oddzieli się ją od jednostki i ujmie za pomocą intelektu. Jeśli weźmiemy to pod uwagę, to najzwięźlejsza odpowiedź na
tak postawione pytanie brzmi następująco: powszechnik gdy istnieje w rzeczy
jednostkowej nie jest ogólny, nabiera cech bytu jednostkowego. W ten sposób
od przyjęcia dyrektywy epistemologicznej (odrzucenie zasady odpowiedniości)
dochodzimy do indywidualizmu w ontologii. Szczegóły ontologicznej koncepcji Aleksandra, jak również trudności związane z interpretacją Quaestio I.11,
zostaną omówione już w drugiej części mojego opracowania.
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