
Św. Albert Wielki (1193–1280), ur. w Szwabii, zm. w Kolonii,  studiował sztuki wyzwolone 

w Padwie, tam też wstąpił do dominikanów1, zachęcał do krucjat2, (od 1244 roku nauczał w 

Kolonii: jego uczniem św. Tomasz z Akwinu); zwany Doctor Universalis („doktor 

powszechny”), od XIV w. zwany Magnus („wielki”); erudyta, zbieracz, encyklopedysta, 

popularyzator, chciał światu łacińskiemu przekazać cały dorobek grecki, arabski, żydowski 

w fizyce, metafizyce, matematyce, logice, etyce i polityce; 

- ogromny wpływ na niego wywarł neoplatonizm arabski (Awicenna); 

- Awerroesa nazywał „deprawatorem myśli perypatetyckiej” (czyli myśli Arystotelesa i jego 

uczniów); 

- sympatyzował z tradycją augustyńską i neoplatońską, nie wahał się pokazywać błędy 

Arystotelesa; 

- zmierzał do jasnego odgraniczenia teologii i filozofii: przedmiotem teologii Bóg na 

podstawie wiary i objawienia, filozofia działa dzięki światłu rozumu ludzkiego i postrzega 

pierwsze zasady (w tym metafizyka zajmuje się Bogiem jako pierwszym bytem); 

- Pierwsza Zasada musi mieć swoje istnienie z samej siebie; jej istnienie musi być jej istotą 

(rozwiniemy to, gdy będziemy omawiać myśl św. Tomasza); 

- neoplatoński opis stworzenia świata – emanacja: inteligencje i sfery (vide [„patrz”] Plotyn); 

- materia powiązana z ilością, więc aniołowie i dusze ludzkie nie składają się z materii 

(intelektualnej) i formy (w ten sposób odchodzi od tradycji augustyńsko-franciszkańskiej); 

- rozum nie może w sposób pewny udowodnić stworzenia świata w czasie; 

- rozum może udowodnić nieśmiertelność duszy: we właściwych sobie czynnościach 

intelektualnych dusza przekracza materię, niezależna, więc nie ginie z ciałem; 

- dusza rozumna jest formą człowieka, więc musi ulec zwielokrotnieniu w pojedynczych 

przedstawicielach rodzaju ludzkiego, a to, co zwielokrotnione numerycznie (jedna dusza, 

druga, trzecia, czwarta...), musi być zwielokrotnione substancjalnie (substancja - konkretny 

byt), zatem po śmierci żyje wiele dusz rozumnych (awerroiści utrzymywali, że jest jedna 

dusza rozumna / intelekt czynny ludzkości, a także, iż nie ma jednostkowej 

nieśmiertelności); 

- inaczej problem ujmując: esse (istnienie) jest aktem końcowej, czyli ostatecznej formy każdej 

rzeczy, a końcową formą człowieka jest dusza rozumna; jeżeli jednostkowi ludzie mają 

własne oddzielne istnienie, to muszą mieć własną jednostkową duszę rozumną. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 U dominikanów chodziło o veritas (prawdę), czyli o nadprzyrodzony ideał nauki i życia myśli: 
contemplata aliis tradere („przekazywać innym owoce kontemplacji”); był to zakon kaznodziejski 
(głoszący kazania, nauczający), więc poprzez podwyższenie poziomu kaznodziejstwa, chcieli 
skuteczniej prowadzić ludzi do Boga, w tym skuteczniej walczyć z herezją (Święta Inkwizycja). 
2 „Rozczarowania związanego z wszelkim spełnionym marzeniem uniknęli wyłącznie ci, którzy 
podjęli się jedynego racjonalnego przedsięwzięcia w dziejach: zbrojnego zdobycia w Judei pustego 
grobu”. Nicolás Gómez Dávila, Scholia do tekstu implicite, s. 392. 



AWERROIZM ŁACIŃSKI 

W XIII w. w Paryżu panował na uniwersytecie tradycyjny augustynizm franciszkański 

(Aleksander z Hales, św. Bonawentura); na uniwersytecie oksfordzkim podobnie; wszędzie 

postępowała recepcja (przyjmowanie) arystotelizmu poprzez przekłady i komentarze; 

ogromny wpływ wywierała działalność intelektualna św. Alberta Wielkiego; w takim 

kontekście kulturowym na wydziale sztuk uniwersytetu paryskiego rozwijał się 

AWERROIZM ŁACIŃSKI, czyli filozofia, która była arystotelizmem w interpretacji 

Awerroesa, zwanego wtedy Komentatorem (Arystoteles = Filozof, Awerroes = Komentator); 

- dnia 10 XII 1270 r. bp Paryża Tempier potępił 13 tez, wśród których były twierdzenia 

typowo awerroistowskie; pomimo potępień na uniwersytecie rozwijało się nielegalne 

nauczanie awerroistyczne! 

Siger z Brabancji / Brabantu (1235 – 1281-84); zasztyletowany przez obłąkanego kleryka; 

- 1272–75 nauczał na uniwersytecie, a potem prywatnie (liczni uczniowie, w tym 

profesorowie); gdy w 1277 r. bp Paryża Tempier potępił 219 tez, otrzymał zakaz nauczania; 

Poglądy: 

- cała rzeczywistość jest poznawalna (jak Tomasz i Awerroes); 

- istnienia Boga (Pierwszego Poruszyciela) dowodzi fizyka (jak Awerroes); 

- Bóg jest przyczyną, przede wszystkim sprawczą; 

- stworzenia na wszelkich szczeblach są wieczne; 

- nauka o stworzeniu pośrednim: Pierwsza Przyczyna stwarza koniecznie i bezpośrednio 

tylko pierwszą inteligencję (byt rozumny, duchowy), a wszystko inne tylko pośrednio, 

poprzez inteligencje; 

- świat nie podlega Bożej Opatrzności, Bóg nie zna przyszłych wydarzeń; 

- świat odwieczny, a światy się powtarzają (wieczny powrót tego samego); 

- odrzuca Tomaszową realną różnicę między istotą a istnieniem; zgadza się z Tomaszem, że 

istnienie nie może być przypadłością (cechą) istoty; tutaj istnienie nie różni się od istoty, 

należy do niej; 

- nieśmiertelna ludzkość, brak nieśmiertelności jednostkowej, gdyż dusza oddzielona, 

nieśmiertelna i odwieczna, rozumna nie może być formą ciała (formą ciała jest dusza 

zmysłowa - taka, którą mają zwierzęta); 

- wiedza musi być sprzeczna z wiarą (vide teoria dwóch prawd Awerroesa); 

Przed śmiercią zbliża się do poglądów św. Tomasza.  

Dante w Boskiej Komedii umieszcza go w raju. 

 

 

 


