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PoniŜsze uwagi poświęcone topice zostały pomyślane jako swego rodzaju
krótki metakomentarz. Pretekstem do ich spisania była bowiem ponowna
lektura wstępu Kazimierza Leśniaka do Topik Arystotelesa, których wzno-
wienie ukazało się wraz z innymi częściami Organonu w roku 20031. Dzięki
umieszczeniu zarysu dziejów recepcji Topik  pióra ich tłumacza na tle now-
szej literatury przedmiotu poświęconej tej tematyce, na ostrości zyskuje
świadomość bezpowrotnej utraty bezpośredniego intelektualnego kontaktu
ze złoŜonymi zjawiskami, jakim to wczesne dzieło Stagiryty dało – pośred-
nio lub bezpośrednio – początek. Celem, który przyświeca mojemu szki-
cowi, jest zatem nie tyle krytyka zniekształceń, jakich Leśniak nie uniknął,
obrawszy zbyt syntetyczną formę wykładu, ile zasygnalizowanie trudności
w rekonstrukcji systemów lub modeli edukacji, opartych, przynajmniej
częściowo, na tradycji topicznej (między innymi topiki w ujęciu Boecjusza
z Dacji, Erazma z Rotterdamu, Filipa Melanchtona, Franciszka Bacona czy
Giambattisty Vika). Pokusy nadinterpretacji, którym w sposób znamienny
ulegają niekiedy uczeni w zakresie interesującej nas materii, stają się bo-
wiem w pełni zrozumiałe dopiero w kontekście uwarunkowanych histo-

                                                          
1/ Ary s to t e l e s, Dzieła wszystkie, t. 1, przekłady, wstępy i komentarze K. Le śn i ak, wyd. 2,
Warszawa 2003.
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rycznie i kulturowo ograniczeń perspektywy badawczej, wymagają zatem
autotematycznej refleksji naukowej, która okazała się nader uŜyteczna
przykładowo w weryfikacji syntez Jakoba Burckhardta czy Julesa Micheleta.

Uzupełnienia, których wymaga komentarz Leśniaka, dają się naj-
prościej ująć w schemat dwuczłonowy. Z jednej strony rewizji wymaga, jak
zobaczymy, zastosowana przezeń dość nieszczęśliwa periodyzacja, z dru-
giej – najskuteczniejsze metodologicznie wydaje się rozwinięcie, potrakto-
wanych skrótowo, specjalistycznych znaczeń terminu topos w konkretnych
dziełach, pozostałe nieścisłości w detalach dają się bowiem sprowadzić do
zatarcia róŜnic między wersjami poszczególnych autorów.

Jako punktu orientacyjnego, pomocnego w periodyzacji recepcji
arystotelesowskich tovpoi uŜył Leśniak nazwiska Rudolfa Agricoli (1444–
1485), mając rzec jasna na myśli jego faktycznie szeroko znane w kręgach
humanistów dzieło De inventione dialectica. Okazał się tu jednak niekonse-
kwentny, przywołał bowiem takŜe pisma autorów późniejszych, między
innymi Sylva sylvarum Franciszka Bacona (to ostatnie, co prawda, jedynie
w zdawkowym przypisie). Ich znaczenie moŜna by wprawdzie zredukować,
uzasadniając to, co zresztą czyni Leśniak, zaleŜnością od Agricoli, jednakŜe
łączenie przykładowo topicznej historii naturalnej autorstwa barona We-
rulamu z podporządkowaniem sylogistyki topice w systemie Agricoli wy-
daje się, zwaŜywszy na nieufność Bacona wobec wiarygodności sylogizmu
zwłaszcza w naukach o przyrodzie2, wysoce ryzykowne. Te pośrednie im-
plikacje syntetycznego ujęcia historii topiki, jakie przedstawił Leśniak (na-
wiasem mówiąc w swojej ksiąŜce o Baconie nie poświęcił on zbyt wiele
uwagi modyfikacjom funkcji „miejsc” w jego filozofii na tle poprzedni-
ków3), skłaniają do dalszych poszukiwań. Zadziwiający w kontekście szkicu
Leśniaka jest fakt, iŜ wśród badaczy loci panuje zgoda, Ŝe kultura myślenia
czerpiąca soki Ŝywotne z topicznych zasobów w formie bardziej retorycz-
nej lub dialektycznej ostatecznie obumarła w wieku osiemnastym.

Wprowadzając punkt graniczny „aŜ do czasów  Agricoli”, którego
walory heurystyczne osłabia dodatkowo fakt, iŜ dzieło Ŝycia fryzyjskiego
humanisty ukazało się drukiem dopiero trzydzieści lat po jego śmierci

                                                          
2/ Por. F. Bacon, Wielka odnowa,[w:] i d em, Novum organum, przeł. J. Wika r i ak, przekład przej-
rzał, wstępem i przypisami opatrzył K. A jduk iew icz, Warszawa 1955, s. 28: „My natomiast
dowodzenie przy pomocy sylogizmu odrzucamy, poniewaŜ zbyt zawile rzecz ujmuje i przyroda
wymyka mu się rąk.”
3/ Por. K. Le śn i ak, Franciszek Bacon, wyd. 2 uzupełnione i rozszerzone, Warszawa 1967, s. 59.
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(1515), wcześniej zaś nie było znane nawet w wersji rękopiśmiennej4, tłu-
macz Arystotelesa zignorował  między innymi poglądy cytowanego skądi-
nąd przez siebie w przedmowie do Analityk pierwszych5 Kurta von Fritza.
Przemilczenie to wydaje się znamienne, jeśli wziąć pod uwagę okoliczność,
iŜ datacja rozkwitu i słabnącej Ŝywotności topiki stanowi w artykule von
Fritza historyczne tło krytyki odejścia myśli nowoŜytnej od tych zasobów
filozofii antycznej: „Il y a moins de vingt ans, Theodor Viehweg publia un
petit livre qui retint néanmoins aussitôt l’attention des spécialistes de scien-
ce politique, de sociologie, de droit et de philosophie; il essayait d’y mon-
trer que le développement de tous ces domaines de la connaissance avait
souffert dans les temps récents de ce que les méthodes dialectiques, ana-
lysées et discutées dans les Topiques d’Aristote, qui avaient joué un très
grand rôle jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle, avaient été presque
totalement négligées depuis le XIXe siècle.”6 Jak się wydaje, jest to istotna
wskazówka pozwalająca uchwycić przyczyny pewnych ograniczeń formacji
intelektualnej Leśniaka, do czego powrócę w dalszej części komentarza.

Na przekór powyŜszym ustaleniom moŜna by wprawdzie pokusić
się o próbę obrony stanowiska tłumacza Topik: cyceroniańska wersja topiki
z De inventione dialectica zdaje się bowiem sprawdzać na płaszczyźnie histo-
rycznej jako sugestywna metafora, wyrazisty symbol krytycznoliterackiej7

i dialektycznej tradycji humanistów w apogeum rozkwitu. Propozycja Leś-
niaka nie wytrzymuje jednak krytyki i pod tym względem z powodu znie-
kształcenia perspektywy, jakie za sobą pociąga. MoŜliwości tkwiące w ary-
stotelesowskiej i cycerońskiej strukturyzacji myślenia za pomocą toposów
uzewnętrzniły się bowiem w pełni dopiero w „topicznej” metafizyce Vika,

                                                          
4/ Historia publikacji De inventione dialectica jest bardzo skomplikowana. Dzieło to było skądinąd
odczuwane jako trudne, stąd rychło pojawiła się potrzeba komentarza. Do upowszechnienia idei
Agricoli przyczynił się między innymi Melanchton. Zatem i w tym punkcie Leśniak, przeceniwszy
bezpośredni wpływ Agricoli, nie uniknął uproszczenia (por. A. Moss, Renaissance truth and the Latin
language turn, Oxford 2003, 165–166.). Zob. wskazówki bibliograficzne: A. Moss, Printed common-
place-books and the structuring of Renaissance thought, Oxford 1996, s. 73, przyp. 26.
5/ Leśniak powołał się na pracę von Fritza: Die !Epagwghv bei Aristoteles (K. von F r i t z, Die
!Epagwghv bei Aristoteles, München 1964). Por. K. Le śn i ak, Wstęp do: Analityki pierwsze, [w:]
Ary s to t e l e s, op. cit., s. 126.
6/ K. von F r i t z, Actualité des études classiques. Les «Topiques» d’Aristote et les recherches de K. Lorenz,
“Diogène” (Florence), Janvier – Mars 1973, nº 81, s. 94.
7/ Por. A. Moss, Printed commonplace-books…, s. 200: ‘However, as Fabricius [Georgius Fabricius
(1516–1571), autor między innymi De re poetica] demonstrates, the commonplace-book could
provide not only a model for the writer, but a method for the critic’.
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która wykrystalizowała się w sporze o podstawy z racjonalistycznym sys-
temem Kartezjusza. Niedocenioną rolę Vika jako epokowego myśliciela
w słuŜbie odrzuconego „topicznego” systemu orientacji w świecie kultury
i rzeczywistości jako takiej zrekonstruował Ernesto Grassi w cyklu szkiców
poświęconych wielkiemu Neapolitańczykowi8. Odkrycie to, wartościowsze
od badań Benedetta Crocego9, było w duŜej mierze moŜliwe dzięki orygi-
nalnej metodzie filozoficznej Grassiego, reinterpretując  potencjał retoryki
zerwał on bowiem z wyłącznością analizy w orzekaniu o metafizycznej
prawdzie. Ten styl myślenia wydaje się jednakŜe raczej obcy szkole inter-
pretacji filozoficznej, z której wywodzi się Leśniak.

Przytoczone – podkreślić naleŜy, iŜ jedynie wyrywkowo i bez am-
bicji wyczerpania tematu – wyniki dawniejszych badań nie zostały, co
istotne, zakwestionowane w późniejszych studiach. Przykładowo Ann
Moss w ksiąŜce Printed commonplace-books and the structuring of Renaissance
thought pominęła wprawdzie Vika, jednakŜe historię zbiorów loci communes
doprowadziła aŜ do schyłku ich popularności, dla którego symptomatyczna
była krytyka Kartezjusza10.

Niedostatki w systematyzacji dziejów loci okazały się zgubne dla
komentarza Leśniaka w detalach. Skupiwszy się na jednym z głównych
dzieł renesansowych na temat topiki, które przyczyniło się do jej rozkwitu,
nie uchwycił on wagi faktu, iŜ zmierzch tego kulturowego fenomenu na-
stępował stopniowo. Rezultatem jest między innymi następujący skrót
myślowy: „Z przytoczonego tekstu [Arystoteles, Retoryka, 1358 a 10–21]
wynika, Ŝe niektóre «miejsca» dostarczają materiału czy argumentów tylko
dla specjalnych rodzajów przedmiotów, takich jak prawo, fizyka, polityka,
inne natomiast mają być wspólne dla wszystkich przedmiotów, dostarcza-
jąc argumentów dla czegokolwiek w ogóle i dlatego teŜ były nazywane
«ogólnikami» - loci communes (komunały)”11. Przytoczony przez Leśniaka

                                                          
8/ E. Grass i, Vico and humanism. Essays on Vico, Heidegger, and rhetoric, New York 1990.
9/ Analiza mechanizmów interpretacyjnych zniekształceń u Crocego por. K. Löw i th, Vicos
Grundsatz: verum et factum convertuntur. Seine theologische Prämisse und deren säkulare Konsequenzen, Heidel-
berg 1968.
10/ Por. A. Moss, Printed commonplace-books..., s. 273: ‘Descartes’s Discours de la méthode pour bien
conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences (1637) already exhibits all the factors which will
come together in the later seventeenth century to invalidate the more ambitious claims of the
commonplace-book. It makes totally redundant the commonplace-book’s function as a repertory
of places of authority for dialectical argumentation’.
11/ K. Le śn i ak, Wstęp do: Topiki, [w:] Ary s to t e l e s, op. cit., s. 333.
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w przypisie angielski rzeczownik commonplace – banał czy teŜ polski komunał
faktycznie wywodzą się  z terminu technicznego locus communis, zdaniem
Cycerona zdefiniowanego przez Arystotelesa w duchu greckiej praktyki
retorycznej12, utoŜsamienie tych dwóch znaczeń jest jednak raŜącym ana-
chronizmem. Konotacja z trywialnością, charakterystyczna dla wielu języ-
ków wernakularnych (między innymi francuskiego) pojawiła się jako lin-
gwistyczne odbicie złoŜonych przemian kulturowych, które doprowadziły
do rozkładu instrumentarium topicznego, było ono przy tym u niektórych
autorów (przykładowo Melanchtona) równieŜ środkiem kształtowania
uwarunkowanego językowo obrazu świata13. Przesunięcia znaczeniowe
w określeniu locus communis naleŜy zatem interpretować jako znak przemian
mentalności. Zniekształciwszy ich istotę wpisał się Leśniak, rzecz jasna
wbrew własnym intencjom i rzetelności warsztatu, w tradycję dziewiętna-
stowieczną14.

Równie zaskakujący, co utoŜsamienie locus communis  z banałem,
wydaje się lakoniczny fragment poświęcony statusowi topiki w średniowie-
czu. PoniewaŜ wymaga on bardziej dogłębnego komentarza, pozwolę sobie
przytoczyć go tu w całości: „Piotr Hiszpan (XIII wiek) włączył do swych
Traktatów logicznych rozdział o «miejscach» (rozdz. 5: O punktach wyjścia

                                                          
12/ Por. C ic e ro, Brutus, 46: „Itaque, ait Aristoteles, cum sublatis in Sicilia tyrannis res privatae lon-
go intervallo iudiciis repeterentur, tum primum, quod esset acuta illa gens et controversiae nata,
artem et praecepta Siculos Coracem et Tisiam conscripsisse--nam antea neminem solitum via nec
arte, sed accurate tamen et descripte plerosque dicere --; scriptasque fuisse et paratas a Protagora
rerum illustrium disputationes, quae nunc communes appellantur loci”.
13/ Datowanie zmierzchu topiki na wiek osiemnasty było równieŜ niezwykle istotne w studiach
nad teologią historyczną ze względu na rolę protestanckich, a później i katolickich loci theologici. Por.
S. Wiedenhof e r, Formalstrukturen humanistischer und reformatorischer Theologie bei Philipp Melanchthon,
Frankfurt/M. – München 1976, s. 373–374: „Zunächst steht allerdings fest, dass die Bedeutung
«Gemeinplatz», «Formel», «Klischee», «Trivialität», «stereotypes Thema» usw. als Hauptbedeutung
erst im 18. Jahrhundert aufgekommen ist”.
14/ Podobny brak wyczucia dla subtelności „topicznych” struktur myślenia wykazał między innymi
Kazimierz Ajdukiewicz w przedmowie do Novum organum Bacona oraz Tadeusz  Sinko w rozpra-
wie poświęconej poetyce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Por. K. A jduk iew icz, Fr. Bacon
z Werulamu – Dzieło i Ŝycie, s. LXXXIX, [w:] F. Bacon, op. cit.: „W tym czasie [1624] pisze jeszcze
Bacon dzieło pt. Sylva sylvarum, będące niezbyt uporządkowanym zbiorem róŜnych obserwacji
i eksperymentów i to przewaŜnie nie własnych, lecz znanych Baconowi z lektury.” Omawiając
Characteres lyrici seu Horatius et Pindarus Sarbiewskiego Sinko pisze: „Ze względu na materię najod-
powiedniejsze są w liryce prawdy popularne, na które się kaŜdy zgodzi, więc oklepanki (loci com-
munes) o nienawiści, pośredniej drodze, niestałości Fortuny [...]. Króluje w nich Horacy.” (T. S in -
ko, Poetyka Sarbiewskiego, Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Filologicznego, Kraków
1918, t. LVIII, nr 3, s. 48).
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w dowodzeniu), poświęcając tylko jedno zdanie wyjaśniające, czym jest
locus15. Ta ostroŜność Piotra Hiszpana jest zrozumiała na tle średniowiecz-
nego antyretorycznego logicyzmu.”16 Ta z oczywistych względów skrótowa
analiza poglądów średniowiecznych filozofów i logików na topikę ujawnia
niekonsekwencję Leśniaka na poziomie głębszym, obejmującym specjali-
styczne zagadnienia w badaniach nad Arystotelesem. Tłumacz Stagiryty
zasygnalizował bowiem w swoim wstępie problem braku definicji locus
w Topikach. Odwołał się przy tym wprawdzie do fragmentów Retoryki,
w których Arystoteles podał opis jego własności, przemilczał jednak kwe-
stię relacji obu dzieł, a co za tym idzie nie uzasadnił prawomocności obja-
śnienia Topik przy pomocy definicji z Retoryki. Nie sposób w Ŝadnym razie
zakwestionować  zasadności jego interpretacji, tym bardziej, iŜ podobną
metodę z powodzeniem zastosował Paul Slomkowski, mając na celu znale-
zienie precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, czym jest arystotelesowski topos.
Jego zdaniem przyczyną niezadowalających wyników badań w tym zakresie
była analiza Topik  w izolacji od innych dzieł  Arystotelesa17. Zrozumiałe
więc, iŜ dwa rozdzialiki poświęcił równieŜ fragmentom Retoryki na temat
toposów18. Analogiczną linię interpretacji przyjęła równieŜ Eleonore
Stump19. Rzecz jednak w tym, iŜ metoda ta nie jest oczywista, o czym
świadczą choćby poglądy Petera Macka, badacza renesansowej dialektyki,
który optował za ograniczeniem stosowania definicji toposu z Retoryki do
miejsc retorycznych20. Aczkolwiek sąd Macka nie wydaje się zbyt przeni-
kliwy, pozwala uchwycić doniosłość rozdziału toposów retorycznych

                                                          
15/ Por. E. S t ump, Introduction do: Boe th iu s, De topicis differentiis, translated, with notes and
essays on the text by E. S t ump, Ithaca-London 1978, s. 24: ‘Later medieval philosophers were
also interested in dialectic, and the literature on the subject is immense. For example, Charles Lohr
catalogues medieval commentaries on Aristotle alphabetically by author; his list is hundreds of
pages long, and many of the entries are commentaries on Aristotle’s Topics’. O zaleŜności Traktatów
logicznych Piotra Hiszpana od De topicis differentiis Boecjusza por. ibidem, s. 24: ‘The chapter on topics
in the Tractatus is organized in the same way as De topicis differentiis; […] The whole chapter is
heavily dependent on Boethius’s treatise; and in some places, what Peter says is simply a quotation
from Boethius’.
16/ K. Le śn i ak, Wstęp do: Topiki, [w:] Ary s to t e l e s, op. cit., s. 333.
17/ P. S lomkowsk i, Topics, Leiden 1997, s. 2–3.
18/ Ibidem, s. 47–49 (Rhet. A 2, 1358a10–20) oraz s. 49 (Rhet. B 26, 1402a 32–34).
19/ Por. E. S t ump, Dialectic and Aristotle’s “Topics”, [w:] e adem, Dialectic and its place in the develop-
ment of medieval logic, Ithaca-London 1989.
20/ P. Mack, Renaissance argument. Valla and Agricola in the tradition of rhetoric and dialectic, Leiden-New
York-Köln 1993, s. 132: ‘Since the topics listed in Rhetoric are rather different from those in Topica,
it is probably not acceptable to use Rhetoric’s definition of topic to repair the omission in Topica’.
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i dialektycznych dla historii topiki. W oczach wielu badaczy słusznie ucho-
dzi on za podstawową zasadę metodologiczną o fundamentalnym znacze-
niu21. Fakt, iŜ Leśniak poprzestał  na powierzchownym ujęciu tego zagad-
nienia, mimo Ŝe zapewne było mu ono dobrze znane, odbił się ujemnie na
części poświęconej topice średniowiecznej. Jasne jest bowiem, iŜ rola topo-
sów dialektycznych nie musiała być ograniczona nastawieniem antyreto-
rycznym, które skądinąd faktycznie przewaŜało wśród średniowiecznych
logików niezaleŜnie od generacji. Tę niewątpliwą niekonsekwencję w szkicu
Leśniaka moŜna zrozumieć dopiero w kontekście złoŜonych problemów,
z jakimi borykają się  badacze logiki średniowiecznej22. Konieczność uza-
sadnienia powodów, dla których stwierdzenie na temat antyretoryczengo
logicyzmu wypada uznać za błędne, wykorzystam zatem jako okazję do
wyrywkowego przedstawienia stanu badań nad rangą topiki w trzynasto-
wiecznej logice.

Trzeba przyznać, iŜ Leśniak przytoczył w swoim wstępie repre-
zentatywne dzieło logiczne. Summulae logicales Piotra Hiszpana były bowiem
najpopularniejszym podręcznikiem logiki do końca piętnastego wieku.
Autor ten faktycznie odnosił się do toposów z pewną rezerwą, jej przyczy-
ny były jednak znacznie głębsze aniŜeli sugerowałaby to analiza Leśniaka.
Trafnie ujęła je Eleonore Stump w artykule poświęconym poglądom logi-
ków terministycznych na topikę23. Zdaniem Piotra Hiszpana argumenty
topiczne były sylogizmami dialektycznymi, które w odróŜnieniu od sylogi-
zmów demonstratywnych nie dostarczały wiedzy, lecz mogły być jedynie
źródłem prawdopodobnego przeświadczenia24. Stąd wskutek ostrości
przeprowadzonego przezeń podziału zostały one zepchnięte na pozycję

                                                          
21/ Por. E. S t ump, Dialectic and Boethius’s De topicis differentiis, [w:] e adem, op. cit., s. 31–32: ‘They
[rhetorical Topics] are very different from the dialectical Topics of Cicero or Themistius – or of
Aristotle – and require a completely separate treatment’.
22/ E. S t ump, Consequences and the decline of aristotelianism in formal logic, [w:] e adem, op. cit., s. 157.
23/ E. S t ump, Terminist logicians on the Topics, [w:] e adem, op. cit., 135–156.
24/ Por. Ve r so r iu s  Pa r i s i en s i s  [J ohanne s  Ve r so r ], Expositio in quintum tractatum Petri
Hispani, s. 254, [w:] Petri Hispani summulae logicales: cum Versorii parisiensis clarissima expositione parvorum
item logicalium eidem Petro Hispano ascriptum opus, nuper in partes ac capita distincta, Venetiis  1586 (edycja
elektroniczna La Bibliothèque nationale de France, 1995): „Primo sciendum, quod syllogismus
tripliciter contrahitus ad materiam. Vno modo ad materiam necessariam, quae est naturalis materia,
et sic est syllogismus demonstratiuus. Secundo modo ad materiam probabilem, quae est materia
contingens […], et sic est syllogismus dialecticus. Tertio modo ad materiam apparentem, quae est
quandoque  materia remota, inquantum habet similitudinem quandam cum materia probabili, et sic
est syllogismus sophisticus.”
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drugoplanową, ten hierarchiczny porządek miał  jednakŜe charakter całko-
wicie wewnątrzlogiczny. Co więcej, moŜna podać przykłady stanowisk
całkowicie odmiennych, w myśl których sylogizm radykalnie tracił na zna-
czeniu. ZaląŜki kryzysu arystotelizmu, jak zauwaŜa Stump, są widoczne
w traktacie samego Piotra Hiszpana. Chodzi mianowicie o nową interpre-
tację toposu kwantytatywnej całości, której konsekwencje sugestywnie
przedstawił między innymi Lambert z Auxerre25. Relacja kwantytatywnej
całości do części to relacja topiczna, dzięki której prawomocne są wnioski
typu: „KaŜdy człowiek biegnie, zatem Sokrates biegnie” oraz „Ŝaden czło-
wiek nie biegnie, zatem Sokrates nie biegnie”. Uderzająco przypominają
one sylogizmy figury pierwszej: Barbara26 i Celarent27, maksymy tego toposu:
„cokolwiek zakłada się o kwantytatywnej całości, zakłada się takŜe o jej
części” oraz „cokolwiek zaprzecza się o kwantytatywnej całości, zaprzecza
się o jej części” są natomiast analogiczne do zasad dici de omni i dici de nullo,
stanowiących podstawę sylogizmu. Odkrycie tych analogii prowadziło do
przypuszczenia, iŜ sylogizmy mogą być uwarunkowane topicznie28, było to
jednak rozwiązanie zupełnie inne niŜ redukcja roli sylogistyki, zwłaszcza
sylogizmu demonstratywnego, dokonana później przez Agricolę. Późno-
średniowieczną logikę zespolił on bowiem w jeden system – dialektyczną
inventio z tradycją retoryczną, opartą na cycerońskim ideale mówcy29.

Pozycję sylogizmu  podwaŜało ponadto zyskujące stopniowo na
popularności przeświadczenie, iŜ równieŜ wnioskowanie topiczne moŜe
mieć charakter koniecznościowy. Pogląd ten podzielał między innymi Bo-
ecjusz z Dacji. Aczkolwiek uwaŜał on wnioski topiczne za źródło  opinii
jedynie prawdopodobnych, to jednak w wypadku argumentu opartego na
topicznej relacji rodzaju do gatunku dostrzegł moŜliwość rozpatrzenia go
w odniesieniu do natury rzeczy: argument zmieniał wtedy charakter

                                                          
25/ E. S t ump, Consequences and the decline..., [w:] e adem, op. cit., s. 158.
26/ „Gdyby bowiem P przysługiwało kaŜdemu R, a R kaŜdemu S, wówczas P przysługiwałoby
kaŜdemu S.” (Ary s to t e l e s, Analityki pierwsze, przeł. K. Le śn i ak, ks. I, 28a).
27/ „I podobnie, jeŜeli A nie przysługuje Ŝadnemu B, a  B przysługuje kaŜdemu C, to A nie przy-
sługuje Ŝadnemu C.” (ibidem, 26a).
28/ Por. Incertorum auctorum Quaestiones super Sophisticos Elenchos, ed. S. Ebbesen, Kopenhagen 1977,
s. 34-35 (cyt. za E. S t ump, Consequences and the decline..., s. 161): „Omnis syllogismus est tenens per
habitudinem localem; omnis enim syllogismus tenet per locum a toto in quantitate ad partem
suam, quia minor est pars maioris.”
29/ Por. W. Schmid t -B iggemann, Topica universalis. Eine Modellgeschichte humanistischer und
barocker Wissenschaft, Hamburg 1983, s. 4.
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z prawdopodobnego na koniecznościowy30. Jak widać na powyŜszym przy-
kładzie, radykalizm podziału Piotra Hiszpana nie był w interpretacji loci
dialectici regułą, co pozostawało w związku z kwestią statusu ontologiczne-
go toposów.

Na wypunktowanie zasługuje jeszcze jeden istotny problem. Na
komentarzu Leśniaka zaciąŜyło mianowicie niewyartykułowane explicite
załoŜenie, iŜ recepcja Topik  Arystotelesa miała charakter bezpośredni,
podczas gdy w istocie jako ich medium słuŜyły często między innymi Topi-
ca Cycerona lub De topicis differentiis Boecjusza31. Pomijając fakt, iŜ przesu-
nięcia terminologiczne między tymi dziełami, jak równieŜ ich renesansowa
kontynuacja ciągle stanowią przedmiot interpretacyjnych rozbieŜności32,
wskazać naleŜy na ogromne zróŜnicowanie znaczeń terminu topos, których
związek z Topikami Arystotelesa był niekiedy nikły lub Ŝaden. Przykładowo
Siegfried Wiedenhofer w swojej pionierskiej ksiąŜce33, poświęconej teologii
humanistycznej Melanchtona, wyróŜnił cztery znaczenia, w jakich termin
topos występuje u tego autora. NajbliŜsze arystotelesowskim Topikom było
ujęcie locus  jako sformalizowanej, tj. ujętej w abstrakcyjną formułę wska-
zówki, pozwalającej na znalezienie stosownego dla konkretnego tematu
argumentu. Zarówno Agricola, jak i Erazm posługiwali się ponadto topo-
sami w znaczeniu nagłówków, umoŜliwiających porządkowanie wiedzy
w formie, która w razie potrzeby ułatwiała sięgnięcie do jej zasobów. Oby-
dwa znaczenia były ze sobą powiązane  w tym sensie, Ŝe takŜe genezę to-
posów – nagłówków moŜna upatrywać w skróceniu sylogizmu dialektycz-
nego do przesłanek w wersji Cycerona. W trzecim znaczeniu toposy miały
być nie tyle nagłówkami strukturyzującymi wiedzę, co podstawowymi po-
jęciami  poszczególnych dziedzin. Nie ulega wątpliwości, iŜ ta funkcja to-
posu, o którą wzbogacił go między innymi Melanchton, nawiązując w tym

                                                          
30/ E. S t ump, Consequences and the decline..., [w:] e adem, op. cit., s. 161–162.
31/ Por. A. Moss, Printed commonplace-books…, s. 5–6, 15–8.
32/ Wystarczy porównać interpretacje poszczególnych autorów, przykładowo: E. S t ump, Between
Aristotle and Boethius, [w:] e adem, op. cit., s. 57 i nn. P. Mack, op. cit., s. 130 i nn. O róŜnicach
między topiką Arystotelesa i Cycerona oraz jej recepcji u Agricoli por. W. Schmid t -
B iggemann, op. cit., s. 6: „Die Topik war bei Agricola folglich inhaltsorientiert, sie basierte nicht,
wie die aristotelische Topik, auf Schlüssen aus wahrscheinlichen Prämissen, sondern ging von Ci-
ceros verkürzender Aristoteles-Adaptation aus, die nur noch die Prämissen der Gesamtargumen-
tation als Topoi betrachtete und deshalb den Topos als «sedes argumenti» definierte.“ Por. teŜ
A. Moss, Printed commonplace-books..., passim.
33/ S. Wiedenhof e r, op. cit., s. 374–376.
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względzie do tradycji antycznej, nie ma zbyt wiele wspólnego z topiką ary-
stotelesowską. Ewolucja tej odmiany „miejsc” zmierzała przy tym według
Wiedenhofera w kierunku zbiorów maksym czy fragmentów mów, a więc
de facto ku wspomnianym przez Leśniaka, aczkolwiek równieŜ bezrefleksyj-
nie, sylwom34. W czwartym znaczeniu topos stanowił pojęcie renesansowej
pedagogiki, która uznawała za wskazane, aby młodzieŜ w celu ułatwienia
sobie nauki porządkowała pod odpowiednimi nagłówkami ekscerpty
z lektur klasyków. Podział Wiedenhofera jest rzecz jasna jedną z moŜli-
wych propozycji, bynajmniej nie zobowiązującą, posiada jednakŜe zalety
heurystyczne, cenne z punktu widzenia celów niniejszego komentarza.
W jego kontekście staje się bowiem jasne niebagatelne znaczenie pośrednio
zasugerowanych przez Leśniaka uproszczeń. Wskutek terminologicznej
identyczności przypisał on wpływowi Arystotelesa zjawiska kulturowe,
których geneza była bez porównania bardziej złoŜona. Na jego obronę
przemawia fakt, iŜ podobnych uproszczeń nie uniknęli bardzo wybitni
skądinąd badacze. Jako przykład skali trudności, jaką nastręcza wieloposta-
ciowość topiki, moŜna przytoczyć między innymi kontrowersyjną, aczkol-
wiek w swoim czasie nowatorską, interpretację toposów autorstwa Ernsta
Roberta Curtiusa, który utoŜsamił loci z jungowskimi archetypami35.

Dzięki powyŜszym rozwaŜaniom nasuwają się dwie warte odno-
towania uwagi na temat metodologii badań poświęconych topice. Na tle
uproszczeń wykrytych w szkicu Leśniaka widać wyraźnie, jak uŜyteczne dla
interpretacji topik renesansowych są wysiłki mediewistów, zmierzające do
wypełnienia licznych luk w historii logiki średniowiecznej. Obok badań
w zakresie logiki czy logistyki, która tak fascynowała jednego z mistrzów

                                                          
34/ O sylwach staropolskich por. Encyklopedia staropolska, oprac. A. Brückne r, materiałem ilustra-
cyjnym opatrzył K. Es t re i che r, Warszawa 1990 (reprint wydania z roku 1939), t. 2, s. 487:
(hasło: silva rerum) “…wyłoniła się juŜ w końcu XVI wieku potrzeba pamiętnika – księgi własnej
domowej. Zapisywano w niej, co przypadek lub starania własne nastręczały, cenne juŜ jako wzory,
a więc mowy [...], anegdoty, osobliwości wszelkiego rodzaju, słowem – pstrą mieszankę.” O al-
bumach zawierających  ulubione fragmenty poetyckie, zebrane dla celów czysto prywatnych bez
określonej zasady porządkującej por. A. Moss, Printed commonplace-books..., s. 1.
35/ Por. E. R. Cu r t iu s, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, elfte Auflage, Tübingen –
Basel 1993, s. 92, 112, 132. Por. A. Moss, Printed commonplace-books…, s. 2, przyp. 1: ‘Curtius was
probably the first scholar to take literary commonplaces seriously […]. However, by applying to
«topoi» an essentially modern understanding of the commonplace, by calling them «clichés» and
then by identifying them with Jungian archetypes, Curtius divested them of much of their rich
Renaissance versatility and inventiveness’.
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Leśniaka, Tadeusza Kotarbińskiego36, wydaje się równieŜ cenne uwzględ-
nienie filozoficznego, w tym logicznego, potencjału retoryki, pozwala on
bowiem uchwycić finezję recepcji Topik Arystotelesa w renesansie i epo-
kach późniejszych.

                                                          
36/ T. Kot a rb iń sk i, Zamiast wstępu. Obraz rozmyślań własnych, [w:] i d em, Drogi dociekań własnych,
Warszawa 1986, s. 12.


