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Wprowadzenie 

Jerzy Gengell jest jednym z najwybitniejszych i chyba najplodniejszym wsröd 
jezuickich pisarzy w I polowie XVIII w. Jego drukowana spuscizna liczy 18 
powazniejszych pozycji, jak to podaje jego biograf w Polskim Slowniku 
Biograficznym (VII, 1948-58, s. 385), ks. Jan Poplatek SJ; on tez pierwszy 
sposröd polskich teologöw katolickich w sposöb najwszechstronniejszy, 
systematyczny i pogl^biony podj^l zagadnienie ateizmu, a na jego tie kwesti^ 
kartezjanizmu i plyn^cych z jego ideowych zalozen i zasad konsekwencji 
logicznych, niebezpiecznych dla chrzescijanskiej wiary, teologii i filozofii, by na 
te zagrozenia odpowiedziec w sposöb naukowy, a swoich czytelniköw na nie 
uwrazliwic. St^d charakter polemiczno-apologetyczny wi^kszosci jego dziel, 
w ktörych zwalcza röwniez inne öwczesne - jego zdaniem bl^dne - doktryny 
religijne: luteranizm, kalwinizm, zwinglianizm, jansenizm itp. 

Tematyk^ ateistyczno-kartezjansk^ rozwijaj^ trzy pisma o rozmaitej 
obj^tosci: Eversio atheismi, seu pro Deo contra Atheos libri duo (Obalenie 
ateizmu, czyli w obronie Boga przeciw ateistom - 1716), Gradus ad atheismum 
(Drogi, dojscia do ateizmu - 1717), De immortalitate animae humanae Veritas 
(Prawda o niesmiertelnosci duszy ludzkiej -1727). W trzech innych publikacjach 
polemizuje z doktrynami nowatoröw religijnych XVI w.: Admiranda Lutheri 
tribus exposita tractatibus [...] (Przedziwne sprawy Lutra - 1714), Admiranda 
jansenismi [...] (Dziwy jansenizmu - 1714), Admiranda Zvinglii et Calvini [...] 
(Przedziwne sprawy Zwingliego i Kalwina - 1717). Dwa dalsze teksty to apologia 
teologii i filozofii scholastycznej: Defensio theologiae scholasticae contra 
Lutherum [...] (Obrona teologii scholastycznej przeciw Lutrowi - 1713), Defensio 

^ Wydzial Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraköw. 
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Aristotelis et Philosophiae peripateticae [..J (Obrona Arystotelesa i filozofii 
perypatetyckiej - 1715). Reszta pism jest swoistg^ mieszankg^ teologiczno-histo-
ryczno-biblijn^, z przewagq chyba uj^cia teologicznego. Drukowano je w czterech 
miejscach, w kraju: Lwöw, Brunsberga (Braniewo), Kalisz i za granic^: w Pradze 
czeskiej. 

Kresl^c sylwetk^ J. Gengella w publikacji Filozofia w Polsce. Siownik 
pisarzy, W. Augustyn stwierdzil, ze „caloksztalt twörczosci filozoficznej Gengella 
nie zostal dot^d dostatecznie opracowany" (s. 94). Dotyczy to chyba calej jego 
drukowanej spuscizny, a nie tylko filozoficznej. By ten niedostatek zmniejszyc 
nieco, wzi^lem za przedmiot swych badawczo-sprawozdawczych studiow teksty 
0 najwi^kszej dawce mysli filozoficznej, bo czystej filozofii u Gengella nie sposöb 
znalezc. Do tej grupy nalezy szczegölnie rozprawa o niesmiertelnosci duszy 
ludzkiej i jej wlasnie dotyczy niniejsze opracowanie. 

Do tych wst^pnych uwag dorzucmy garsc danych biograficznych. Jerzy 
Gengell to Wielkopolanin z urodzenia, a jezuita od 1673 r. Po studiach 
filozoficzno-teologicznych i swi^ceniach kaplanskich przez kilka lat duszpasterzo-
wal jako kapelan wojskowy w oddzialach generala artylerii wojewödztwa 
kijowskiego, Marcina K^tskiego. W latach 1696-1704 wykladal filozofiy i teologi^ 
scholastyczn^ w Kolegium Lwowskim, przygotowuĵ ^c w ten sposöb grünt 
1 material dla przyszlej twörczosci pisarskiej. Reszt^ zycia sp^dzil przewaznie 
w administracji - jako rektor czterech jezuickich kolegiöw: w Sandomierzu, 
Gdansku, Krakowie i we Lwowie - w bardzo trudnych czasach wojny pölnocnej 
(szwedzko-rosyjsko-polskiej: 1700-1721), ktöra toczyla si^ röwniez na polskiej 
ziemi, a w pewnym okresie l^czyla si^ nadto z zawieruch^ wojny domowej 
mi^dzy zwolennikami S. Leszczynskiego a Augusta II Sasa, nios^c z sob^ liczne 
przemarsze obcych wojsk oraz towarzysz^ce im grabieze, rozboje, pozary 
i zarazy, niszcz^c takze kolegia jezuickie, zarz^dzane przez Gengella. W latach 
1713-1727 z administracji l^czyl twörczosc pisarsko-wydawnicz^, ktöra zaowoco-
wala wieloma publikacjami. Zmarl 15 XII 1727 r. w tym samym Kaliszu, 
w ktörym rozpocz^l zycie zakonne jako jezuita. 

Opis omawianego tekstu 

Calosc ksi^zki sklada si^ 8 nie liczbowanych kart wst^pnych, 124 stronic 
wlasciwego tekstu z biez^c^ paginacj^ i 3 nie liczbowanych kart koncowych (2 
karty z indeksem wazniejszych hasel), co daje w sumie 136 stronic, a 68 kart 
czwörkowego formatu. 

Pierwsza karta na pierwszej stronicy podaje duzymi literami zröznicowanymi 
czcionkami tytul publikacji: De immortalitate animae humanae Veritas (quae 
totius vitae christianae est basis) multifariis quaestionibus propugnata et 
illustrata. Auetore R. P. Georgio Gengell Societatis Jesu theologo. Calissii [...] 
anno 1727 [Prawda o niesmiertelnosci duszy ludzkiej (jako podstawa calego 
chrzescijanskiego zycia) w wielorakich zagadnieniach broniona i wyjasniana 
przez J. Gengella, teologa SJ, Kalisz 1727]. 

Na odwrocie karty tytulowej widniejq trzy cytaty biblijne, poswiadczaj^ce 
niesmiertelnosc ludzkiej duszy, dwa z ksi^gi Eklezjastesa (Koheleta): „Pöjdzie 
czlowiek do domu swej wiecznosci" (12, 5) oraz „Niech powröci proch do swojej 
ziemi, skê d byl (wzi^ty), a duch niech wröci do Boga, ktöry go dal" (12, 7), trzeci 
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zas z Ewangelii sw. Mateusza: „Nie böjcie si^ tych, ktörzy zabijaj^ cialo, lecz 
duszy zabic nie mog^" (10, 28). 

Trzy nast^pne karty (2-4) to panegiryczna dedykacja dzielka Janowi 
Galczynskiemu, kanonikowi gnieznienskiemu, oficjalowi kaliskiemu i fundatoro-
wi wydzialu teologicznego w kaliskim Kolegium Jezuitöw. Autor slawi w niej 
przede wszystkim liczne osobiste przymioty i zaslugi wybranego mecenasa, jego 
duze wyksztalcenie i wybitne cnoty, dobroczynnosc dla swi^tyn i instytucji 
koscielnych jako ofiarodawcy dzwonu i skarbony dla kosciola kaliskiego, 
nieskazitelnosc w sprawowaniu funkcji s^dziowskich i pojednawczego ducha na 
tym urz^dzie, co mu zjednalo przydomek „rozjemcy" i wielk^ wzi^tosc u dwu 
kolejnych wybitnych prymasöw polskich: poprzedniego Stanislawa Szembeka 
i öwczesnego Teodora Potockiego, wreszcie jego laskawosc dla zakonu jezuitöw 
i hojnosc dla kolegium kaliskiego. Zasluzyl wi^c sobie, zwlaszcza jako twörca 
katedry teologicznej, by jemu wlasnie zadedykowano rozprawy o podstawowej 
prawdzie teologii i filozofii chrzescijanskiej. 

Pi^ta karta na osobnych stronicach podaje dwie aprobaty publikowanego 
tekstu: na przedniej stronicy - aprobaty wladzy koscielnej, tj. tegoz oficjala 
J. Galczynskiego w zast^pstwie arcybiskupa gnieznienskiego i prymasa Polski, 
T. Potockiego, a na stronicy odwrotnej - zezwolenie na druk prowincjala 
polskich jezuitöw, Marcina Tr^bczynskiego (w tekscie lacinskim wyst^puje jako 
Tramczynski). W obydwu notatach podkreslano teologiczne wiedz^ i prawowier-
nosc Autora oraz duz^ wartosc, uzytecznosc i potrzeby jego rozprawy. 

Szösta karta - to spis tresci ksig^zki, rozlozonej na 20 zagadnien. Przedstawi-
my go w szczegölach osobno na pocz^tku zasadniczego opracowania jako jego 
pierwszy punkt i wytyczna. 

Karta siödma i ösma zawieraj^ przedmow^ (prolog), w ktörej Autor 
przedstawia czytelnikowi swoj^ publikacji, jej motywy i zadania. Mysli tu 
poruszone ŝ  wazne dla poznania mentalnosci Gengella jak i charakteru jego 
rozprawy, dlatego omöwimy je szerzej w nast^pnym rozdziale. Na ostatniej ze 
wst^pnych stronic u dolu umieszczono stylizowang^ winiet^. 

Z nast^pn^, dziewi^t^ kart^ rozpoczyna si^ wlasciwy tekst o ci^glej paginacji 
w cyfi-ach arabskich na görnym marginesie wraz z tzw. „pagina viva", ktöra na 
prawych stronicach podaje skröcony tytul dzielka, a na lewych - rzymsk^ 
numeracji biez^cych 20 zagadnien (quaestio); ich rozpi^tosc waha si^ od 2 do 16 
stronic. 

Swoiste, bardziej urozmaicone znakowanie maj£t marginesy boczne. 
Marginesy zewn^trzne, szersze, streszczaj^ biez^c^ tresc w zwi^zlych haslach, 
podawanych w röznych odst^pach tekstu. Marginesy wewn^trzne natomiast, 
znacznie w^zsze, podaje dodatkowq numeracj^ tekstu od 1 do 150, zaznaczaj^c^ 
odr^bne jego odcinki i w^tki tresciowe o röznej dlugosci. 

Tekst wlasciwy zamyka dwukartkowy indeks hasel, poĵ c i nazwisk 
wyst^puj^cych w rozprawie. 

Wytyczne przedstawianej publikacji 
(w uj^ciu samego jej Autora, a zawarte w przedmowie) 

Najpierw wspomina Gengell sw^ innâ  publikacji sprzed 10 laty wydan^ 
w dwu ksi^gach pt. Eversio atheismi [..J (Obalenie ateizmu) - pelny naglöwek 
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podano we wprowadzeniu. Staral si^ w niej zbadac i zburzyc podstawy i racje 
niewiary w Boga, a takze przedstawic dowody i argumenty röznych autorytetöw 
filozoficznych i teologicznych miarodajne w tej kwestii. Obecny zas tekst kieruje, 
pod ogölnym mianem „epikurejczyköw", przeciw tym wszystkim, ktörzy uznaj^ 
istnienie Boga, ale odrzucaj^ niesmiertelnosc ludzkiej duszy, aby i t̂  drug^ 
podstawowe prawdi wiary chrzescijanskiej ukazac w pelnym blasku jej 
niezawodnej pewnosci i zasadnosci. 

Z kolei przedstawia motywy i racje, ktöre go sklonily do podj^cia trudu 
pisania. te same, jakie kierowaly jego piörem w polemice z ateizmem: 1) Ch^c 
utwierdzenia w przekonaniu o tej prawdzie cz3rtelniköw chrzescijan, by w jej 
imii latwiej mogli spelniac nielatwe wymogi chrzescijanskiego zycia, 2) By im 
tez dostarczyc argumentöw zdolnych przekonac i wyprowadzic z bl^du spotyka-
nych przeciwniköw tej prawdy jak i rozproszyc ich wlasne ewentualne w^tpli-
wosci mog^ce zagrozic ich wierze w niesmiertelnosc duszy, 3) Mysl o samych 
przeciwnikach wiary w ludzkq niesmiertelnosc, a przypadkowych czytelnikach 
tejze publikacji, by dzi^ki niej otworzyc im oczy na ich zaslepienie i dopomöc do 
odnalezienia prawdy. 

Tym ostatnim daje ponadto trzy praktyczne rady, jak z pozytkiem maje 
czytac zaofiarowany tekst. Pierwsza rada wywodzi si^ z ignacjanskich Cwiczen 
duchownychy z kwestii tzw. wyboru. Przyst^puj^cy do lektury powinien byc 
w umyslowej i moralnej röwnowadze, bez zadnych uprzedzen do czytanej tresci, 
w tym przypadku - do zagadnienia niesmiertelnosci, brac je wi^c pod rozwag^, 
jakby po raz pierwszy jawilo si^ w swiadomosci, a takze modlic si^ o Boz^ pomoc 
do prawidlowego rozeznania problemu. Druga rada kaze zywic gor^ce pragnienie 
jak najlepszego zrozumienia czytanego tekstu i w tym celu czytac z umiarem, 
powoli, malymi dawkami, najpierw sam spis tresci, nast^pnie zapisy marginalne, 
w koncu wlasciwy tekst podzielony na stosowne cz^sci. Przesadna gorliwosc 
w lekturze moze znacznie, a nawet calkowicie zniweczyc jej owoc. 

Trzecie zalecenie, szczegölnej wagi w oczach Autora, jest natury moralnej, 
by w czasie czytania i rozwazania tematu niesmiertelnosci wystrzegac si^ 
powazniejszych wyst^pköw, zwlaszcza lubieznych, poniewaz zaciemniaje one 
umysl, czyni^c go niezdolnym do bezstronnego os^du i bezbl^dnego poznania 
prawdy; wlasnie lubieznosc i niemoralnosc zycia to jeden z wazniejszych 
powodöw i prosta droga do odrzucenia prawdy o ludzkiej niesmiertelnosci, 
b^dqcej podstawy i warunkiem odpowiedzialnosci czlowieka przed Bogiem za 
czyny niezgodne z Jego prawem. 

Inny w^tek przedmowy to wynurzenie przez Gengella swych osobistych 
gor^cych zyczen, wi^zanych z trudem pisarsko-wydawniczym, jako spodziewanej 
czy upragnionej rekompensaty. W ludzkim wymiarze wydaje si^ ono raczej 
skromniutkie. Zadwolilyby go bowiem zupelnie takie dwa osiegni^cia: 1) gdyby 
choc niektörzy czytelnicy sposröd chrzescijan zach^cili si^ do rzetelniejszych 
staran o swe zbawienie. 2) gdyby choc jeden tylko z bl^dz^cych co do niesmier
telnosci duszy dal si^ przekonac o swoim bl^dzie i w ten sposöb wst^pil na drog^ 
zbawienia. W jego bowiem przekonaniu, opartym na patrystyczno-teologicznych 
przeslankach, zbawienie jednej tylko duszy - jako wiecznotrwale, a zatem 
o najwi^kszym ladunku Bozej chwaly - jest cenniejsze od wszystkich razem 
dobry ch czynöw w calych dziejach ludzkich, warte wi^c chocby i najwi^kszych 
trudöw i wvsilköw. 
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Ostatni punkt przedmowy rozprawia si^ z mozliwym zarzutem zbytecznosci 
nowej publikacji o niesmiertelnosci duszy, skoro w ciqgu wieköw bywalo ich 
niemalo. Wykorzystuje tu Autor odpowiedz sw. Augustyna na podobne zarzuty 
juz wtenczas podnoszone, a zalecaĵ ce coraz to nowe opracowania tych samych 
zagadnien, by przynaj mniej niektöre z nich mogly dotrzec do rqk ch^tnych 
czytelniköw. Tym bardziej poz^dana i na czasie wydaje mu si^ monograficzna 
rozprawa o ludzkiej niesmiertelnosci, zbieraj^ca razem w systematycznym 
i przystipnym wykladzie najwazniejsze w^tki tej podstawowej kwestii dla wiary 
i zycia, ktöre zwykle bywaje rozrzucone po röznych dzielach i po röznych 
miejscach, nie ŝ  wi^c latwo dost̂ pne dla zwyczajnego czytelnika. 

Lista zagadnien (w oryginale i opracowaniu) 

1) Co 0 niesmiertelnosci dusz ludzkich sqdzily kiedys i s^dz^ obecnie tak 
ludy barbarzynskie, jak i cj^ilizowane? 

2) Czy przekonanie o niesmiertelnosci dusz zywil ogöl poganskich filozoföw 
i starozytnych m^drcöw? 

3) Jacy to ludzie przeczyli niesmiertelnosci duszy ludzkiej? 
4) Czy pewna jest niesmiertelnosc ludzkiej duszy w swietle wiary chrzescijan

skiej? 
5) Czy Boza Opatrznosc i sprawiedliwosc dostarcza skutecznych dowodöw na 

niesmiertelnosc ludzkiej duszy? 
6) Czy prawda o niesmiertelnosci duszy ludzkiej wynika z Bozej dobroci jak 

röwniez z tego, ze Bög, Dobro najwyzsze, jest ostatecznym celem czlowieka? 
7) Czy niesmiertelnosc ludzkiej duszy da si^ wywnioskowac z jej natury, 

przymiotöw i czynnosci - sposobu jej dzialania? 
8) Czy dadze si^ W3nviesc dostatecznie mocne argumenty na niesmiertelnosc 

duszy z powszechnego przekonania i z jakosci osöb, ktöre jej przecze? 
9) Czy takich dowodöw möge dostarczyc sami zmarli? 
10) Czy niesmiertelnosc duszy da si^ wykazac z ujemnych nast^pstw, 

plynecych z jej zaprzeczenia i jakie se one? 
11) Czy se jeszcze jakies inne racje, opröcz wyzej przytoczonych, na poparcie 

niesmiertelnosci duszy ludzkiej? 
12) Jakaz to niesmiertelnosc przysluguje duszy rozumnej: istotowa, 

przyrodzona (naturalna) czy darmowa? 
13) Zarzuty przeciw niesmiertelnosci duszy wytaczane przez Pliniusza, 

Panecjusza i Lukrecjusza. 
14) Zarzuty innych „epikurejczyköw" lub ateistöw. 
15) Jak ci^zkim grzechem jest stanowcze zaprzeczanie niesmiertelnosci duszy 

ludzkiej? Ponadto, czy jest heretykiem, kto by tylko o tym wetpil? 
16) Jakimi bezboznikami i glupcami byli Epikur, Sardanapal, Awerroes, 

Saduceusze i znacznie gorsi od pogan, choc chrzescijanie z imienia: Cardano, 
Machiavelli i inni przeczecy niesmiertelnosci duszy? A takze, czy wielu bylo 
i jest takich w panstwach i krajach chrzescijanskich, ktörzy by sedzili, ze dusza 
ludzka ginie wraz z ciaiem? 

17) Ktöre to szczegölnie grzechy przysposabiaje bezposrednio do tego 
bezboznego przekonania, ze dusza ludzka ginie wraz z ciaiem? 
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18) Czy nauka Kartezjusza i jego zwolenniköw przyczynia si^ w duzej mierze 
do bl^dnego przekonania o smiertelnosci duszy ludzkiej? 

19) Odpowiedzi na niektöre pytania pomocne do potwierdzenia i rozswietle-
nia prawdy o niesmiertelnosci duszy. 

20) Co wreszcie powinni wziqc pod rozwag^ przeciwnicy niesmiertelnosci 
duszy jako przydatne do ich opami^tania? 

Tak wygl^dajq w doslown3nii niemal przekladzie tematy rozwazane przez 
Gengella. Niektöre z nich zaz^biaje si^ wzajemnie jako cz^stkowe uj^cia 
ogölniejszego problemu. Dlatego w podj^tym opracowaniu l^czymy je razem 
w bardziej zwartym i bardziej przejrzystym zarazem zestawie zagadnien, 
zmniejszaj^c ich liczb^ do 14. 

Wazniejsi przeciwnicy ludzkiej niesmiertelnosci - ich racje i moraine 
wlasciwosci (kw. 3, 13, 14, 16)̂  

Jako pewnych przeciwniköw niesmiertelnosci duszy ludzkiej wymienia 
Gengell: Sardanapala (Assurbanipala), kröla asyryjskiego z VII w. przed Chr., 
Saduceuszöw zydowskich, a z filozoföw greckich: Demokryta, Epikurai Panecju
sza (Panaitios z Rodos, neostoik z II w. przed Chr.), z Rzymian: Lukrecjusza 
i Pliniusza, z Araböw - Awerroesa, z chrzescijan: trzy sekty heretyckie, tj. 
arabiköw z III w. (wedlug swiadectwa Euzebiusza z Cezarei), tnetopsychiköw 
z VII w. (wedlug sw. Jana z Damaszku) i neoarian (anabaptystöw), czynnych na 
Litwie i w Polsce w XVI w. - jeden z ich przodköw, Budin, usilowal dowiesc 
smiertelnosci duszy ludzkiej z wypowiedzi Pisma Swi^tego - oraz dwöch 
humanistöw wloskich: Cardana i Machiavellego; jako przeciwnika w^tpliwego 
podaje Galena, greckiego lekarza (120-200). 

Jakimi to argumentami szermuje zwolennicy smiertelnosci ludzkiej duszy? 
Mozna je zestawie w dwa szeregi. Jedne wyst^puje w powiezaniu z konkretnymi 
autorami, a inne bezimiennie jako racje ogölniej uznawane, wspölne wi^kszej 
liczbie ich popleczniköw. 

Dowody ogölniejsze: 1) Nikt z umarlych nie pokazal si^ na znak i dowöd 
zycia po smierci ciala; umiera wi^c i dusza wraz z ciaiem. Gengell szeroko 
rozprowadza ten argument i daje nan dwie odpowiedzi - w dwu rozdzialach. 
Najpierw odrzuca go wprost, ukazuj^c jego bezpodstawnosc, dowodz^c czegos 
wr^cz przeciwnego - zjawiania si^ niekiedy umarlych na potwierdzenia swego 
dalszego istnienia i zycia. Nast^pnie odpowiada nan ubocznie, w mysl ewange-
licznej przypowiesci o bogaczu i Lazarzu, podwazaj^c skutecznosc i potrzeby 
posmiertnych zjaw dla przekonania niedowiarköw o zyciu pozagrobowym; o tej 
prawdzie mozna si^ upewnic na innych podstawach. 

2) Dusza ludzka l^ka si^ swego oddzielenia od ciala, wi^c poza nim istniec 
nie moze! Röwniez na t̂  trudnosc zarysowano mozliwosc dwojakiej odpowiedzi: 
zaprzeczenia calej argumentacji, zaröwno poprzednika jak i wynikania wniosku. 
Nie kazda bowiem dusza l^ka si^ swego wyjscia a z ciala, a nawet pragnie tego, 

^ Liczby podane w nawiasach przy naglöwkach kolejnych rozdzialöw zaznaczaje 
odnosne kwestie w tekscie oryginalu, uwzgl̂ dniane w danym punkcie opracowania. 
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a jej faktyczny l^k moze byc l^kiem przed posmiertne odpowiedzialnosci^ 
i wyrazac przekonanie o jej realnosci. 

3) Dusza ludzka jest cielesna, materialna - zniszczalna zatem - bo zywi si^ 
pokarmem i zalezy od ciala w swym zaistnieniu . Obydwu czlonom argumentacji 
odmöwiono wszelkiej zasadnosci, ukazuj^c wlasciwy typ zaleznosci duszy 
rozumnej od ciala i do pokarmu - jako zewn^trznych warunköw dla jej 
powstania i dzialania w zywym ciele. 

4) Dusza istniej^ca poza ciaiem wnosi alternatyw^ nie do przyj^cia: albo 
bylaby w sytuacji wymuszonej, gdyby mial to byc stan staly, albo jej powröt 
kiedys do ciala bylby czysto naturalnym zjawiskiem. Odrzucono i te oba 
zalozenia jako bezzasadne i dowolne, przypominaj^c, ze smierc - odleczenie 
duszy od ciala - to zjawisko naturalne, nie wymuszone, a zatem przezwyciizenie 
smierci - powröt duszy do swego ciala - nie moze si^ dokonac silami samej 
natury. 

Dowody szczegölowe - pochodz^ od trzech konkretnych przeciwniköw 
niesmiertelnosci duszy ludzkiej: Panecjusza, Lukrecjusza (rzymski epikurejczyk 
z I w. przed Chr.) i Pliniusza (Starszego z I w. po Chr.). 

Panecjusz wysun^l dwa argumenty na smiertelnosc duszy ludzkiej: fakt jej 
narodzin i cierpi^tliwosci. Dusza ludzka rodzi si^ i cierpi, musi wi^c podlegac 
takze smierci. Gengell odrzuca cal^ t̂  argumentacji, odwoluj^c si^ do stwörcze-
go pochodzenia od Boga ludzkiej duszy i do jej duchowej natury niepodleglej 
fizycznym bölom i chorobom, przysposobiajecytn do smierci. 

Z Lukrecjuszowego De rerum natura (O istocie wszechrzeczy) wydobyl Autor 
cztery argumenty na zniszczalnosc duszy ludzkiej wraz z ciaiem, a przeciw jej 
niesmiertelnosci: 

1) Dusza ludzka nie moze istniec samodzielnie, bo nieznane nam jej 
pochodzenie ani definicja. Obydwu przeslankom odmöwiono zasadnosci, 
przeciwstawiaj^c im tez^ o pochodzeniu duszy ludzkiej od Boga przez akt 
stwörczy i kilka jej definicji obiegowych w kr^gu filozoficzno-teologicznym. 
W kwestii pochodzenia duszy przytoczono cztery znane z historii opinie na ten 
temat: gnostycko-manichejske (cz^stka boskosci), Platona i Orygenesa (aniol 
uwiiziony w ciele za kar^), Tertuliana (odrosl duszy ojcowskiej) i Awicenny 
(twör anielski) - wszystkie uznano za blidne. Definicji duszy podal Gengell az 
dziewiic: siedem zaczerpm^tych od poszczegölnych autoröw (sw. Augustyn, 
sw. Jan z Damaszku, Kasjodor, Seneka) i dwie wypracowane w pözniejszych 
dociekaniach filozoficzno-teologicznych. We wszystkich jawi si i dusza rozumna 
jako substancja niesmiertelna, duchowa, ale nastawiona na istnienie i dzialanie 
w ciele i razem z nim. 

2) Dusza oddzielona od ciala bylaby bezczynna, niezdolna do dzialania, gdyz 
w swych czynnosciach zalezy od ciala i zmyslöw; nie moze wi^c istniec poza 
ciaiem. Stonowano sil^ tej argumentacji wytyczeniem wlasciwego sposobu 
i zakresu zaleznosci duszy rozumnej od sil cielesno-zmyslowych w jej dzialalnos
ci. Nie jest to zaleznosc bezwzgl^dna, istotna i ogölna - we wszystkich czynnos
ciach. W nocie towarzysz^cej wyjasniono dodatkowo, jakie to zjawiska i tresci 
poznawcza podlegaje bazposradnio zmyslom: tylko niaktöra przypadlosci; 
natomiast zjawiska duchowa i trasci substancjalna, nawat materialna, nie 
podlagaje im wprost. 

Forum 1999 - 16 
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3) Umierajecy nie odczuwa wyjscia z ciala swej duszy, wi^c ona nie wychodzi, 
lecz ginie wraz z ciaiem. W odpowiedzi podwazono wynikanie wniosku oraz 
zasadnosc utajonego zalozenia, ze dusza ma byc odczuwalna w swych czynnos
ciach, skoro nawet nie wszystkie zjawiska i procesy organiczne ŝ  odczuwalne. 

Do podanych w 37-tomowej Historii naturalnej przez Pliniusza dowodöw na 
smiertelnosc ludzkiej duszy podchodzi Gengell z usmieszkiem poblazania, daj^c 
im miano: „quaestiunculae" (zagadnionka, blähe kwestyjki), ale stara si^ 
rozprawie z nimi powaznie tak w swietle chrzescijanskiej wiary jak i poganskiej 
mitologii. M.in. öw rzymski pisarz i naukowiec nie mögl poj^c, gdzie by 
przebywaly dusze oddzielone od swych cial? W jakiejs nowej oslonie cielesnej? 
Co by mogly robic i jak w ogöle dzialac, doznawac wrazen, odczuwac, myslec, nie 
maj^c zmyslöw ani mözgu? I jaka bylaby ich liczba itp.? 

W odpowiedzi podkreslono duchow^ samodzielnosc duszy rozumnej 
w posmiertnym istnieniu i dzialaniu, röznorakosc pozagrobowego losu dusz 
zaleznie od ich ziemskich zaslug, uznawanq röwniez w mitologii greckiej 
i rzymskiej, ich liczebnosc röwn^ zmarlym ludziom, jak i to, ze nie musz^ 
podejmowac zycia od nowa, gdyz go nie trace w chwili smierci ciala. 

Pliniuszowi zarzuca nadto Gengell, ze podaje w wetpliwosc röwniez istnienie 
Böstwa pozaswiatowego, zajmuj^c pozycje ateistyczno-naturalistyczne, 
poswiadczone take oto wypowiedzie przekazane potomnosci: „Rodzicielke 
i mistrzynie wszechrzeczy jest sama Przyroda (Natura)". 

Aby oslabic i we wlasciwym swietle ukazac sil^ dowodowe racji wysuwanych 
przez przeciwniköw ludzkiej niesmiertelnosci, Autor przedstawia niektörych 
z nich w ich moralnym, ujemnym aspekcie, wychodzec z zalozenia, ze stan 
moralny czlowieka rzutuje na jakosc i wartosc wyznawanych przezen pogledöw. 
Podaje wi^c etyczne charakterystyk^ Epikura, Sardanapala, Awerroesa, 
Cardana i Machiavellego jako dodatkowe zakwestionowanie ich wiarygodnosci. 

Epikur, jesli wierzyc swiadectwom sw. Augustyna i Diogenesa Laertiosa, to 
filozof szalony lub oblekany {delirus), „milosnik pröznosci, a nie prawdy, ktörego 
nawet sami filozofowie nazwali wieprzem utarzanym w blocie cielesnym, ponie
waz rozkosz ciala uznal za najwyzsze dobro", co wi^cej, byl to „obzartuch 
wymiotujecy dwa razy dziennie z przejedzenia"^. W parze z take praktyke szla 
niemniej przewrotna i zgubna teoria w postaci skrajnego sensualizmu i relaty-
wizmu epistemologicznego: jedyne kryterium prawdy to zmysly, w ich swietle 
zas nie ma nie pewnego, nie wyleczajec samych zasad sprzecznosci i tozsamosci. 

W gorszych jeszcze barwach przedstawiono Sardanapala, nazywajec go 
smakoszem, rozpustnikiem i zbrodniarzem, a przy tym niewiesciuehem 
i tehörzem, ktöry nie umial walezyc nawet w obronie zagrozonego tronu, ale 
wraz ze swymi skarbami zamknel si^ w podpalonym palaeu i tak dokonal 
nikczemnego z5nvota. 

^ Pierwsze cẑ sc przytoczonej, niepochlebnej opinii o Epikurze wzî to z komentarza 
sw. Augustyna do 73 psalmu (z 8 tomu bhzej nie okreslonego zbioru), druga zas z 10 ksi^gi 
Diogenesa Laertiosa 2yciorysöw wybitnych filozoföw, w wyd. polskim, Warszawa 1982, 
s. 507-8. 
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Wiarygodnosc doktrynaln^ Awerroesa podwazaje nie tylko bl^dne pogl^dy 
w röznych kwestiach, m.in. na temat ludzkiej duszy, rozszczepianej na kilka 
postaci i pozbawionej niesmiertelnosci, ale i niestalosc jego w religijnych 
przekonaniach, zmienianych raz po raz z chrzescijanskiego na zydowskie 
i muzulmanskie. 

Dwom ostatnim, z imienia chrzescijanskim, przeciwnikom niesmiertelnosci 
duszy ludzkiej zarzuca Gengell utajony ateizm i brak zasad moralnych w wyz
nawanych i gloszonych pogl^dach. Cardano zaglodzil si^ na smierc, by potwier-
dzic wygloszonq przepowiedni^ o rzekomo znanym mu kresie swego zycia. Ma
chiavelli zas byl jawnym rzecznikiem falszu i oszustwa oraz stosowania przemo-
cy w stosunkach mi^dzyludzkich i w rzqdzeniu spoleczenstwem. Przed zgubnos-
ci£̂  takich zasad Kosciöl katolicki bronil si^ zakazem czytania propagujs^cych 
je pism. 

W toku polemiki z przeciwnikami ludzkiej niesmiertelnosci rozprawia si^ tez 
Gengell z Kalwinem, ale z innego nieco tytulu. Zarzuca mu mianowicie dwa 
oszczerstwa rzucone na Kosciöl katolicki i jego najwyzszych przedstawicieli, 
papiezy. Jana XXII oskarzyl, ze glosil publicznie smiertelnosc ludzkiej duszy, 
a trzech wspölczesnych sobie papiezy, wymienionych z imienia (Leon, Klemens, 
Pawel) pomöwil w IV ksi^dze Institutionum (r. 7) o wyznawanie pogledöw 
ateistycznych, tj. nieuznawanie istnienia Boga, niesmiertelnosci duszy ludzkiej 
ani historycznej prawdy w opowiesciach ewangelicznych o Chrystusie. Nie wi^c 
dziwnego, ze w odparciu ci^zkich oskarzen uzyto tez ci^zkiej broni, nie szcz^dz^c 
ostrych kontrataköw i dosadnych okreslen pod adresem osoby i pism oskarzaj^-
cych Kosciöl i papiezy. 

Jakby na marginesie tematu o przeciwnikach niesmiertelnosci duszy Autor 
zapj^uje jeszcze, ilu ich jest we wspölczesnych spoleczenstwach chrzescijanskich. 
I na podstawie przytaczanych röznych swiadectw twierdzi o dose znacznej 
i wzrastajqeej ich liczbie w röznych krajach Europy, jak Anglia, Franeja, 
Niemey, Wloehy, Szweeja, nie wy^czaj^c i Polski. Möwi^c to odbiega od opinii 
sw. Augustyna o znikomej liczbie ateistöw w jego czasach. A co gorsza 
- swiadomie lub nieswiadomie - oslabia jeden ze swych dowodöw na niesmiertel
nosc duszy ludzkiej, ten wywodzony z powszechnego o niej przekonania. Tego 
jednak zŝ dala prawda, jedyny drogowskaz jego zycia i pisarstwa. 

Do zagadnienia niesmiertelnosci duszy dodano ponadto dwa dodatkowe 
stwierdzenia o jej naturze i genezie. Wszystkie dusze ludzkie ŝ  jednego 
gatunku, co nie wyklucza jednak mozliwosci, by byly i röznogatunkowe. 
Powstanie, zamieszkanie w ciele duszy ludzkiej jako kwesti^ dyskusyjn^ 
uzalezniano wöwczas od czasu istnienia i stopnia uksztaltowania plodu; 
najcz^sciej wymagano do tego 40 dni przy plodzie m^skim, a 80 - przy plodzie 
zenskim, ale tez nie brakowalo lekarzy skracaj^cych ten czas nawet do kilku 
dni. Gengell woli nie wdawac si^ w te sporne dociekania ze wzgl^döw duszpa-
sterskich, by nie gmatwac ani przes^dzac sprawy chrztu plodöw poronionych. 

Wybitni przedstawiciele nauki o niesmiertelnosci duszy ludzkiej 
posröd poganskich myslicieli - ich oblicze umyslowe i moraine (kw. 2) 

Temat ten rozpoczyna Gengell ogölnym stwierdzeniem, ze za niesmiertelnos-
ci^ ludzkiej duszy stoi powszechne przekonanie (communissima sententia) 
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znaczg ĉych filozoföw i midrcöw poganskiej starozytnosci. Zalicza do nich -
powoluj^c si i na swiadectwa Plutarcha, Tertuliana, Euzebiusza z Cezarei 
i sw. Augustyna — przede wszystkim Pitagorasa i Platona wraz z ich szkolami 
jak i znaczn^ cz^sc stoiköw wraz z Empedoklesem. Ponadto Trismegistosa, Ta
lesa, Sokratesa, Isokratesa, Ksenokratesa, Cycerona, Senek^, Makrobiusza, 
Maksyma z Tyru (Maximus Tyrius), Plotyna, Porfiriusza, Proklosa, Filolaosa, 
Apulejusza, Jamblicha i innych^. By nie byc goloslownym, przytacza wypowiedzi 
wazniejszych z nich, tj. Trismegista (Asclepius), Platona (Obrona Sokratesa, 
Fajdros, Fedon), Cycerona (O starosci), Seneki (Listy), Salustuiusza (O wojnie 
Jugurtynskiej), Filolaosa (O duszy) i wyroczni Apollina z Miletu. Wszystkie 
one glosz^ niesmiertelnosc duszy jako prawdy bezspornâ  i powszechnie przyj-
mowan^. 

Na tie powyzszych danych nasuwa si^ pytanie, w imi^ czego ci ludzie swiatli 
i nieskazitelnych obyczajöw glosz£^ i przekazuj^ innym taki pogl^d? Oczywiscie 
z osobistego przekonania o jego slusznosci, a nie z ch^ci oszukiwania i wprowa-
dzania w bl^d innych. Zatem ich wybitna wiedza i moralna prawosc powinny 
budzic wi^ksze zaufanie do ich pogledöw i nauk niz zapatrywania przeciwniköw 
zycia pozagrobowego, ktörych wiedza i moralnosc nie rzuca si^ w oczy, owszem, 
niekiedy ukazuje si^ w zgola odmiennej, gorszej postaci. Tak sqdzi Gengell i chce 
0 tym przekonac swych czytelniköw. 

Dodaje jeszcze Autor, ze prawda o zyciu pozagrobowym dusz (w Elizjum lub 
Tartarze) - w stanie szczisliwosci lub kary - nie tylko miesci si^ w filozoficznych 
pismach, ale przenika cal^ starozytn^ - greck^ i rzymskq - literature, poezj^ 
1 mitologii. C Trismegistosie zaznacza wreszcie, ze uchodzi za mistrza 
wszystkich filozoföw dla swej „starodawnosci" - zyl ponoc w XIV w. przed 
Chrystusem - i dla swej niezwyklej plodnosci pisarskiej. 

Niesmiertelnosc duszy ludzkiej a powszechne przekonanie o niej 
ludöw - dowöd etnologiczny (kw. 118) 

Obecne zagadnienie wprowadza Autor takim oto sformulowanlem: „Stale bylo 
przeswiadczenle wszystkich ludöw w calej starozytnosci 1 trwa ono nadal po dzis 
dzien we wszystkich spoleczenstwach, narodach 1 panstwach, ze dusza po 

^ Wî kszosc wymienionych powag - to filozofowie greccy i rzymscy z röznych epok. 
Obok nich znalezli si^ tez przedstawiciele innych dziedzin wiedzy: astronomowie, 
historycy, retorzy, literaci. Przedstawiamy krötko mniej znanych: Isokrates (436-338), 
atenski retor, autor kilkudziesiiciu möw; Ksenokrates z Chalcedonu (IV w. przed Chr.), 
grecki filozof, platonczyk pitagoreizuj^cy, ktöry zapocz t̂kowal tröjczlonowy podzial filozofii 
na dialektyki, fizyk^ i etyk ;̂ Makrobiusz (IVA^ w.), rzymski gramatyk i pisarz filozofuj^cy 
w duchu neoplatonskim; Maksym z Tyru (II w. po Chr.), grecki filozof platonczyk, czynny 
tez w Rzymie (do jego uczniöw nalezal cesarz Marek Aureliusz), ktöry pozostawil po sobie 
41 „disputationes philosophicae", wielokrotnie wydawane az po XVIII w., np. w Leydzie 
i Cambridge; Proklos (V w. po Chr.), neoplatonizuj^cy scholarcha Akademii Platohskiej; 
Filolaos (V w. przed Chr.), astronom ze szkoly pitagorejskiej, glosil kulistosc Ziemi i jej 
obröt woköl jakiegos osrodka; Apulejusz z Madaury w Afryce (II w. po Chr.), filozof, retor, 
literat; Jamblich (III/IV w.), grecki filozof-mistyk z syryjskiej szkoly neoplatohskiej. 
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smierci czlowieka pozostaje zywa i niesmiertelna". Zaznacza jednak, ze to 
powszechne przekonanie bylo nieraz ubrane w rözne szczegöly basniowe 
i mitologiczne, nie zasluguj^ce na wiar^. Na potwierdzenie tego przytacza 
swiadectwa zaczerpm^te z pism przedstawicieli wielu starozytnych i pözniej
szych narodöw: Rzymian, Gallöw, Gotöw, Persöw, Macedonczyköw, Turköw, 
Traköw, Araböw, Egipcjan, Gwinejczyköw, Japonczyköw, Chinczyköw, Syjam-
czyköw, amerykanskich i kanadyjskich Indian (Huronöw). 

W imieniu Rzymian przemöwil Cycero w ksi^dze O przyjazni, twierdz^c, ze 
wi^cej dlan znacz^ pobozne zwyczaje przodköw i uslugi swiadczone zmarlym, jak 
i pogl^d najm^drzejszego Sokratesa o niesmiertelnosci duszy ludzkiej, niz swieze 
przypuszczenia nielicznych, jakoby dusze mialy umierac wraz z cialami. 

Wyrazicielami wiary Gallöw w zycie pozagrobowe sq Waleriusz Maksimus 
i Juliusz Cezar w pismach o zwyczajach tego ludu^. 

Na dowöd takiej wiary u Persöw i Macedonczyköw przytacza Gengell urywek 
z Cyropedii (O wychowaniu Cyrusa) Ksenofonta, w ktörym Cyrus (Mlodszy) 
przed spodziewanq smierci^ zegna si^ ze swymi synami, pouczajqc ich, ze jego 
smierc to wcale nie koniec jego istnienia, ze jego duch niewidzialny w ciele nadal 
zyc b^dzie po wyjsciu z ciala, owszem, b^dzie si^ cieszyl pelniejszq wolnosci^ 
i lepszym poznaniem. 

O wierze w zycie pozagrobowe Turköw i Araböw swiadczy uznawany przez 
nich Koran, a takze Awicenna w swoich pismach. T^ zas wiar^ Traköw 
i Egipcjan stwierdza w swej Historii wojen grecko-perskich Herodot z Halikarna-
su, „ojciec historii" (V w. przed Chr.). 

Gdy idzie o ludy i kraje udost^pnione Europejczykom w czasach nowszych, 
0 mieszkancöw Japonii, Chin, Syjamu, Gwinei Afrykanskiej, obydwu Ameryk 
- to swiadectw ich wiary w niesmiertelnosc ludzkiej duszy dostarczajq przede 
wszystkim misjonarze chrzescijanscy, m.in. jezuiccy, ktörzy troskq duszpaster-
skq obj^li wszystkie znane im kontynenty. 

Zestawione powyzej dane historyczno-etnograficzne ukladajq si^ Autorowi 
w dwie ogölne przeslanki: 1) Cala przedchrzescijanska starozytnosc jak 
1 pözniejsze spolecznosci pozachrzescijanskie zywily zgodne przekonanie 
0 niesmiertelnosci duszy i zyciu pozagrobowym. 2) Pod tym wzgl^dem nie ma 
istotnej röznicy mi^dzy zapatrywaniami chrzescijanskimi a poganskimi, 
wyjqwszy wtörne, basniowe dodatki do tych ostatnich. Lecz co dlan wynika 
z tych przeslanek? Do czego one upowazniajq? Oczywiscie do wnioskowania 
0 zasadnosci i racjonalnosci tak ogölnego, moralnie powszechnego przeswiadcze-
nia wielu rozmaitych ludöw, nieraz bardzo od siebie odleglych w czasie 
1 przestrzeni - ze jest ono wyrazem obiektywnej prawdy, a nie poznawczego 
urojenia czy oszukanstwa. Tym bardziej nalezy tak wnioskowac, ze chodzi tu 
0 sprawy zasadniczq w ludzkim zyciu, rzutujqcq na cale ludzkie postipowanie. 
W takich sprawach kierowanie si^ nie udowodnionymi opiniami grupki osöb czy 
szczuplej mniejszosci, odbiegajqcymi od przekonan ogölu, byloby ryzykownq 
lekkomyslnosciq. 

^ Waleriusz Maksimus (I w. po Chr.), rzymski historyk, autor Factorum dictorumque 
memorabilium IX, bogate zrödlo informacji o jego czasach i o przeszlosci Rzymu. 
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Juz Seneka powiedzial (w jednym ze swych listöw), ze mocny to dowöd 
prawdy, gdy wszystkim cos takiego si^ przedstawia! 

Sily tej argumentacji - sqdzi Gengell - nie moze zachwiac zarzut, jaki by 
mozna wydobyc ze stanu dzikosci i barbarzynskosci ludöw poganskich, z braku 
u nich dostatecznej oswiaty i kultury. Ta bowiem okolicznosc przemawia za 
czyms wr^cz przeciwnym, za pochodzeniem tak zgodnych przekonan nie ze 
spolecznego czy ind3rwidualnego narzutu, ale z innych, pierwotniejszych zrödel, 
czy to z naturalnego swiatla rozumu kazdego czlowieka, czy moze z pierwotnego 
objawienia Bozego, przekazywanego dziedzicznie z pokolenia na pokolenie. 

Niesmiertelnosc duszy ludzkiej w swietle wiary chrzescijanskiej 
(kw. 4) 

Tej tematyce odpowiada teza: „Prawda to niewqtpliwa katolickiej wiary, ze 
dusza ludzka nie umiera wraz z ciaiem i ze jest od niego rözna". Jest to wi^c 
zagadnienie dwuczlonowe i omawiane jest w tekscie w dwöch osobnych 
punktach. 

Pierwszy czlon — ze dusza nie umiera wraz z ciaiem - popiera Autor cytatami 
biblijnymi z Ksi^gi Mqdrosci, Eklezjastesa (Koheleta), z Ewangelii sw. Mateusza 
i sw. Lukasza, z Apokalipsy i innych. Np. „Dusze sprawiedliwych sq w r^ku 
Boga i nie dotknie ich m^ka smierci" (Mdr 3, 1); „Nie böjcie si^ tych, co zabijaje^ 
cialo, duszy zas nie mogq zabic!" (Mt 10, 28); „Ujrzalem pod oltarzem dusze 
zabitych dla Slowa Bozego" (Ap 6, 9). 

Podobnie i drugi czlon tezy stwierdzajqcy pelnq niesmiertelnosc duszy 
ludzkiej i jej röznosc od ciala - ma za sobq nie mniej liczne, owszem - zdaniem 
sw. Tomasza z Akwinu - wprost niezliczone wypowiedzi Pisma Swi^tego Starego 
i Nowego Testamentu; najwyrazniej zas i najmocniej slowa samego Chrystusa 
o Sqdzie Ostatecznym i o zgorszeniu (Mt 25, 41-46; Mk 9, 42-50). 

Druga seria dowodöw na niesmiertelnosc duszy to urz^dowe - dla katoliköw 
nieomylne - orzeczenia Kosciola katolickiego, soboröw powszechnych (Florenc-
kiego, Trydenckiego, Lateranskiego V) i papiezy (Benedykta XII, Leona X), 
uznajqce niesmiertelnosc ludzkiej duszy, takze jej jedynosc w ludzkim ciele, za 
prawdi objawionq przez Boga, czyli za dogmat katolickiej wiary nie dopuszczajq-
cy mozliwosci i swobody wqtpienia o nim. 

W zwiqzku z t£i kwestiq podejmuje Autor niektöre trudnosci i zarzuty 
wyprowadzane przez przeciwniköw z niezb} :̂ jasnych tekstöw biblijnych, po to, 
by na nie odpowiedziec, i dac tekstom prawidlowq, katolickq wykladni^. 

Rzecz jasna, jest to argumentacja - nie jedyna w omawianej rozprawie - nie 
czysto filozoficzna, ale scisle teologiczna, majqca wi^c wartosc wylqcznie dla 
ludzi uznajqcych powag^ Pisma Swi^tego i katolickiego Kosciola. Podobny sposöb 
dowodzenia wystqpil takze w niektörych innych pokrewnych tematach. 

Beza sprawiedliwosc i dobroc jako dowody ludzkiej niesmiertelnosci 
(kw. 5 i 6) 

Mamy tu dwie rözne podstawy argumentacji, wyrazone w odr^bnych, choc 
pokrewnych przeslankach, dotyczqcych tego samego tematu. 
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Podstawy pierwszego dowodzenia jest Boza sprawiedliwosc oraz poczucie 
sprawiedliwosci tkwiqce w kazdym niezwyrodnialym moralnie czlowieku. 
W zwiqzku z tym ksztaltuje si^ samorzutnie takie rozumowanie. Gdyby nie bylo 
posmiertnej, owszem, wiekuistej odpowiedzialnosci czlowieka za czyny jego zycia 
w ciele, to by si^ nie urzeczywistnily wymogi Bozej ani ludzkiej sprawiedliwosci, 
ktöre za ziemskiego zycia zwykle bardzo wiele pozostawiajq do zyczenia. Wtedy 
bowiem ostateczny los wszystkich ludzi, dobrych i zlych, bylby taki sam. Tym 
samym zatarlaby si^ istotna röznica mi^dzy dobrem a ziem etycznym, run^lyby 
podstawy moralnych zobowiqzan czlowieka. Skoro zas jest to trudne do przyj^cia 
dla trzezwego umyslu, przeto nieunikniony jest wniosek o realnosci pozagrobo
wego zycia, i to w wymiarze wiekuistym, czyli o niesmiertelnosci ludzkiej duszy. 

Potwierdzenie slusznosci tego rozumowania znajduje Gengell u wielu Ojcöw 
Kosciola (swi^ci Jan Chryzostom, Ambrozy, Augustyn) i pisarzy starochrzesci-
janskich (Orygenes, Laktancjusz), z ktörych pism przytacza obszerne urywki, 
a takze w Pismie Swi^tym, na ktöre powolujq si^ röwniez wymienieni autorzy, 
a nawet u pisarzy i myslicieli poganskich, w Fedonie Platona i Tuskulanskich 
dysputach Cycerona. 

Analogicznie rozwija si^ rozumowanie z drugiego punktu wyjscia, ktöry 
stanowi Boza dobroc. Argumentacja uklada si^ w trzy zblizone do siebie dowody. 

Dowöd I: Bög w dziele stworzenia najwi^cej dobroci ze wszystkich stworzen 
okazal czlowiekowi. Jako niezmienny w swej naturze nie moze wi^c tej dobroci 
wzgl^dem czlowieka odmienic ani ograniczyc do samego ziemskiego jego zycia, 
wtedy bowiem czlowiek bylby zröwnany z resztq swiata, z nierozumnymi 
stworzeniami. Innymi slowy, Boza dobroc domaga si^ niesmiertelnosci czlowieka, 
by mögl mu si^ udzielac takze poza ziemskim kr^giem przez calq wiecznosc. 
Potwierdzajq to slowa sw. Pawla: „Jezeli tylko w tym zyciu pokladamy nadziej^ 
w Chrystusie, to bardziej od wszystkich ludzi jestesmy godni politowania" (1 Kor 
15, 19). 

Dowöd II: Istnieje w ludziach, przynajmniej wierzqcych, zaszczepione przez 
Boga pragnienie doskonalego zjednoczenia si^ z Nim, ktöre byloby jalowe 
i zwodnicze, gdyby nie istnialo zycie posmiertne, dajqce mozliwosc zaspokojenia 
owego pragnienia, nieziszczalnego w bytowaniu ziemskim. Zycie pozagrobowe 
jest zatem wymogiem Bozej dobroci, podobnie jak i sprawiedliwosci. Rozumowa
nie otrzymalo obszernq ilustracj^, opartq na biblijnym opowiadaniu o odwiedzi-
nach krölowej Saby u kröla Salomona. 

Dowöd III - a wlasciwie inna wersja poprzedniego: Bög jako Stwörca 
wszechrzeczy oraz pelnia dobra i szcz^scia jest ostatecznym celem czlowieka, 
jedynie zdolnym zaspokoic i ukoic t^sknoty ludzkiego serca za pelnq szcz^sliwos-
ciq. Wiadomo bowiem z doswiadczenia, ze zadne inne dobra, chocby nie wiadomo 
ile ich nagromadzono, nie zdolajq nasycic i uszcz^sliwic bez reszty ludzkiego 
serca. Musi wi^c czlowiek miec mozliwosc nasycenia si^ Bogiem poza ziemskim 
zyciem, czyli posiadac dusz^ niesmiertelnq. Wnioskowanie poparto cytatem 
z Wyznan sw. Augustyna (ks. I, r. 1): „Uczyniles nas, Panie, dla Ciebie, i niespo-
kojne jest nasze serce, dopöki nie spocznie w Tobie" oraz podobnym tokiem mysli 
Suäreza, uznanego za bardzo wybitego teologa (primae magnitudinis). 

Powyzsze dowody majq w zasadzie ksztalt filozoficzny, aczkolwiek nie sq 
calkiem wolne od teologicznych wstawek i skojarzen. 
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Natura ludzkiej duszy, jej przymioty, czynnosci i sposöb dzialania 
dowodz£t jej niesmiertelnosci (kw. 7) 

Tak postawionq tez^ popiera Autor az siedmiu argumentami czerpanymi 
z röznych aspektöw duszy: z jej bytowej znakomitosci, duchowosci, posiadania 
wiedzy, pragnien wybiegajqcych w wiecznosc, z podobienstwa do Boga 
i nasladownictwa Boga, a nawet z czynnosci we snie wykonywanych. Jest to 
temat rozwini^ty obszerniej niz wiele innych - na 10 stronicach. 

Dowöd I (ze znakomitosci bytowej duszy) z powolaniem si^ na Cycerona 
(O starosci)y ktöry tak rozumuje: „Natura, ktöra zawiera w sobie takq rqczosc 
i bieglosc umyslu, takq pami^c przeszlosci i wybieganie myslq w przyszlosc, tyle 
röznych uzdolnien, umiej^tnosci i wynalazczosci, nie moze byc smiertelnq!" 
Podobnie wypowiada si^ takze w innych pismach, np. O przyjazni. 

Jakby pod tym natchnieniem Gengell snuje wlasne rozwazania o znakomitos
ci ludzkiej duszy, odbijajqcej w sobie caly wszechswiat i zdolnej nim wladac. 
Szeroko rozwodzi si^ nad ogromnq wjmalazczosciq duszy rozumnej, zdolnosciq 
wytwarzania przeröznych urzqdzen, ulatwiajqcych zycie i wladanie przyrodq, jak 
i nad dokonanymi juz licznymi jej osi^gni^ciami swiadczqcymi o jej wyzszosci 
i przewadze nad resztq swiata. M.in. wspomnial o podejmowanych öwczesnie 
pröbach latania w powietrzu. Nie zawahal si^ nawet powiedziec, ze dusza ludzka 
nie zadowoli si^ i calym zdobytym swiatem, lecz b^dzie si^ rozglqdac za innymi 
swiatami, czego jestesmy naocznymi swiadkami obecnie. Z powyzszych refleksji 
ptynie dlan nieodparty wniosek: tak wspaniala istota, jakq jest dusza rozumna, 
nie moze ulec zagladzie, musi reszty swiata przerastac röwniez swojq trwalosciq, 
czyli niesmiertelnym zyciem. 

Dowöd II (z duchowosci i niematerialnosci duszy), poparty powagq sw. Augu
styna, Hugona ze sw. Wiktora i Suäreza: Byt duchowy, o prostej, niezlozonej 
budowie, jest niezniszczalny, nie moze bowiem rozlozyc si^ na skladniki, ktörych 
nie ma. Taka jest wlasnie dusza ludzka. Zatem jest niesmiertelna. 

Wiele wysilku wklada Autor w wykazanie slusznosci glöwnej przeslanki 
- duchowosci duszy, gdyz wynikanie wniosku jest oczywiste. Duchowosc zas 
duszy, jej substancji, wyprowadza z duchowosci (niematerialnosci) jej wladz 
i czynnosci, umyslu i woli, myslenia i chcenia, z powszechnosci, ogölnosci 
i „odmaterializowania" przedmiotu poznania umyslowego, z poznania refleksyj-
nego, ze zdolnosci zastanawiania si^ nad samym sobq, z tego, ze umysl nie 
m^czy sie w toku poznania, lecz si^ doskonali coraz bardziej, z wolnosci woli i jej 
milosci döbr niematerialnych. Wszystko to rzutuje na niesmiertelnosc, ducho
wosc zrödla, z ktörego wyplywajq tarnte, niematerialne zjawiska. 

Poparciem tej argumentacji moze byc wnioskowanie Suäreza - z naciskiem 
podkreslono nadany mu przez papieza Pawla V przydomek: „Doctor eximius" 
(wyborowy, wysmienity, przedziwny) - o potrzebie (logicznej koniecznosci) dla 
pi^kna i ladu wszechswiata posredniego ogniwa bytowego pomi^dzy swiatem 
czystych duchöw a swiatem czystej materii - w postaci bytu zlozonego z materii 
(ciala smiertelnego) i ducha niezniszczalnego, czyli wlasnie czlowieka, ciala 
o duszy niesmiertelnej. 

Dowöd III (z wlasciwosci ludzkiej wiedzy, nie zwiqzanej koniecznie 
z materialnjmi konkretem), wsparty cytatami ze sw. Tomasza z Akwinu (Contra 
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gentes, II, 79) i Eneasza Gazeusa (Theophrastus): Wiedza wybiegajqca poza krqg 
ciala swiadczy o niezaleznosci duszy ludzkiej od ciala, o jej bytowej samodziel-
nosci i niesmiertelnosci^. 

Dowöd IV (z wrodzonych duszy pragnien „wiecznosciowych"), poparty powagq 
sw. Augustyna: Wrodzone duszy ludzkiej, a wi^c wszczepione w niq przez same
go Boga, pragnienie wiecznotrwalego zycia i szcz^scia, nie moze byc zwodnicze, 
lecz winno byc zaspokojone. To zas znaczy zdolnosc ludzkiej duszy do wiekuiste-
go b5rtowania i zazywania wiecznej szcz^sliwosci, czyli jej niesmiertelnosc. 

Dowöd V i VI (z podobienstwa duszy rozumnej i jej czynnosci do Boga) 
z powolaniem si^ m.in. na Kasjodora i sw. Tomasza z Akwinu. Dusza ludzka 
upodabnia si^ do Boga w umyslowym poznaniu wszechrzeczy i we wszechmilosci, 
w zdolnosci ukochania wszelkiego dobra, nadto nosi w sobie obraz i podobien
stwo Boze; nie moze wi^c tych znamion utracic kiedykolwiek, gdyz bylyby 
oszukancze, czyli musi byc niesmiertelna. 

Dowöd VII (z czynnosci duszy wykonywanych podczas snu ciala, zwlaszcza 
w snach nadprzyrodzonych, pochodzqcych z nawiedzenia Bozego, a faktycznie 
z jej wlasnych czynnosci i mysli wybiegajqcych poza krqg wlasnego ciala, 
ogarniajqcych bezkresy przestrzenne i czasowe); wnioskowanie naswietlono 
przykladem podanym przez sw. Augustyna o niejakim - wspölczesnym mu 
- Gennadiuszu, jak to we snie zostal upewniony o posmiertnym zyciu. 

Argumenty od 3. do 7. nie sq calkiem odr^bne i samodzielne, lecz zblizone do 
siebie a pomocnicze wobec dowodu drugiego, opartego na duchowosci duszy 
rozumnej; stanowiq drobne jego odmiany, ukazujqc rözne jego aspekty i mozliwe 
do uwzgl^dnienia w rozumowaniu przeslanki. 

Swiadectwa zmarlych potwierdzajŝ  niesmiertelnosc ludzkiej duszy 
(kw. 9) 

Uzasadnienie tej tezy widzi Gengell w posmiertnej dzialalnosci niektörych 
osöb, szczegölnie swi^tych, w ich zjawieniach si^ i czynionych cudach. Podaje 
dowody wprost i uboczne, potwierdzajqce to zapatrywanie. 

Dowöd 1 - osnuty na wypowiedzi sw. Grzegorza Wielkiego (Homilia 32) 
0 swi^tych m^czennikach oddajqcych ch^tnie swe zycie w imi^ wiary w niesmier
telnosc duszy i o cudach dziejqcych si^ za sprawq ich doczesnych szczqtköw 
(relikwij). Jedno i drugie, a zwlaszcza to drugie, przemawia przekonujqco za 
posmiertnym zyciem, za niesmiertelnosciq duszy ludzkiej. Jesli bowiem cielesne 
szczqtki swi^tych majq moc cudotwörczq dlugo po ich smierci, to trudno 
przypuscic, by nie istniala dusza, ktöra kiedys ozywiala cudotwörcze cialo. Autor 
zauwaza, ze ta argumentacja ma podbudow^ doswiadczalnq, sprawdzalnq 
naocznie; takq podstawq bowiem sq cuda, do ktörych si^ odwoluje. 

^ 0 Eneaszu Gazeuszu (po lac. Gazaeus - moze rodem z Gazy) powiedziano jeszcze 
w tekscie, ze byl wielce uczonym m ẑem (eruditissimus vir) i autorem znakomitej ksî gi 
0 niesmiertelnosci duszy pt. Teofrast (Theophrastus), zawierajqcej podstawowe uzasad
nienia tej prawdy; zyl w V w. po Chr., poczqtkowo byl platonikiem, pözniej przyjql 
chrzescijanstwo. 



250 Franciszek Bargiei SJ 

Dowöd II - z trzech biblijnych ukazan si^ zmarlych. Konkretnie wymieniono: 
1) proroka Samuela prz3rwolanego z zaswiatöw przez wrözk^ na zyczenie kröla 
Saula (1 Sm 28); 2) Oniasza arcykaplana i Jeremiasza proroka, ktörzy dlugo po 
swej smierci ukazywali si^ Judzie Machabeuszowi, by go upewnic o zwyci^stwie 
nad wrogami w podj^tej przezen walce (2 Mch 15, 12-14); 3) Mojzesza i Eliasza 
obecnych na Taborze przy Przemienieniu Chrystusa (Mt 17; Mk 9). Skoro zmarli 
si^ ukazujq, to dowöd, ze calkiem nie pomarli, lecz nadal zyjq. 

Jako dalsze potwierdzenie tej prawdy przytacza Autor tez inne, i to powazne 
- j ak mniema - swiadectwa, koscielne i poganskie, o zjawieniach si^ röznych 
zmarlych. W pierwszym rz^dzie na swiadköw powoluje tu wybitnych swi^tych 
Kosciola (Augustyna, Grzegorza z Nyssy, Grzegorza Wielkiego i Sofroniusza 
z VII w.). Grzegorz Wielki swiadczy m.in. o widzeniach, jakie mial sw. Benedykt 
z Nursji, duszy swej siostry, sw. Scholastyki, ulatujqcej w chwili zgonu 
w widzialnej postaci do nieba. Sw. Sofroniusz przekazal zas opowiesc o Ewagriu-
szu, poganskim filozofie, nawröconym na chrzescijanstwo przez przyjaznego mu 
biskupa, ktöremu ukazal si^ po swej smierci, by potwierdzic slusznosc 
wszystkich slöw, uslyszanych od niego. 

Zeby czytelnik nie odniösl wrazenia, ze zjawy zmarlych to same zamierzchle 
historic, ktöre nalezy czjrtac z usmieszkiem czy przymruzeniem oka, znalazly si^ 
w naszym tekscie analogiczne opowiadania röwniez z czasöw znacznie 
pözniejszych ludzi o wi^kszej trzezwosci umyslowej zaröwno z obcych terenöw, 
jak i z polskiego podwörka. Z zagranicznych dziejöw odnotowano opowiadanie 
Baroniusza, oparte na wiarygodnych swiadkach, o Marsiliuszu Ficino (1433-99), 
jak po smierci ukazal si^ swemu przyjacielowi, by spelnic zawartq z nim 
przedtem umow^, a zarazem potwierdzic prawdziwosc rozmöw prowadzonych 
mi^dzy nimi za zycia ziemskiego na temat pozagrobowej rzeczywistosci. I jeszcze 
drugq podobnq historic, wyj^tq z osiemnastowiecznych pami^tniköw Rocheforta, 
dworzanina kardynala Richelieu i Mazariniego, o dwu magnatach, z ktörych 
jeden powiadomil drugiego o fakcie swej smierci jak i o rychlym juz i jego zgonie. 

Nie pomini^to tez takich posmiertnych zjaw röwniez z polskiej ziemi. 
Doswiadczyc ich mial szczegölne ks. Piotr Skarga SJ kilkakrotnie. Jeden raz 
nawiedzil go w pelnym blasku dziennym, gdy powaznie chorowal, zmarly 
wspölbrat zakonny, Stanislaw Warszewicki, przynoszqc wiadomosc o rychlym 
wyzdrowieniu i o wielu jeszcze latach pracowitego zycia. Kiedy indziej w samo 
sloneczne poludnie uslyszal rozpaczliwy glos, biadajqcy nad popelnionq pomylkq 
i nieszcz^snym swym losem innowierczego magnata, nad ktörego nawröceniem 
pracowal daremnie przez dlugi czas. Niebawem okazalo si^, ze faktycznie ten 
czlowiek rozstal si^ wtedy z zyciem. 

Wielu innych tego typu zdarzen - znanych mu osobiscie - Autor nie uznal 
za warte i potrzebne przytoczenia. Nie omieszkal natomiast si^gnqc jeszcze po 
takie swiadectwa do poganskiej literatury. I znalazl je u Cycerona, Owidiusza, 
Waleriusza Maksyma, a takze u Homera w obydwu jego epopejach (np. zjawie-
nia si^ ducha Patrokla Achillesowi, a ducha tegoz Odyseuszowi, Cezara zas 
swemu zaböjcy Kasjuszowi w przegranej bitwie pod Filippi). 

Na zakonczenie rozdzialu zaznaczono wreszcie, ze w roli dowodöw wyst^pujq 
w nim przyklady, konkretne fakty, bo i one majq moc dowodowq, i to nie 
mniejszq od racji abstrakcyjnych, zgodnie zresztq z oswiadczeniem Arystotelesa, 
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ze „latwiej i pr^dzej dajemy si^ przekonac przykladem niz prawom czy 
rozumowaniu" (ProbL, nr 183). 

Zgubne nast^pstwa plyns^ce z odrzucenia wiary w niesmiertelnosc 
duszy ludzkiej przemawiajg^ za jej niesmiertelnoscis^ (kw. 10) 

Na wst^pie zagadnienia - na podstawie swiadectw teologöw i prawniköw, 
zebranych w dziele Barbosy De locis probationum - Gengell stwierdza ogölnie, 
ze „zaden argument nie jest mocniejszy od wyprowadzonego z niedorzecznosci 
(absurdu) i z niestosownosci (teoretycznych czy praktycznych), ktörych nalezy 
sie wystrzegac .̂ Z odrzucenia zas niesmiertelnosci duszy, z tezy o jej smiertel
nosci plynie bardzo wiele i bardzo zgubnych nast^pstw, teoretycznych i praktycz
nych. 

Najwazniejsze z nich to: 1) Podanie w wqtpliwosc, a wlasciwie zupelne 
przekreslenie calej skarbnicy chrzescijanskiej wiary, calej Ewangelii Chrystuso-
wej, w ogöle calej Biblii Starego i Nowego Przymierza; wszystko to bez duszy 
niesmiertelnej, zagrozonej pot^pieniem wiecznym, potrzebujqcej pomocy 
w posmiertnym zbawieniu, traci wszelki sens i wszelkq zasadnosc, a staje si§ 
zbiorem zwodniczych bajek. 

2) Podwazenie i obalenie calego porzqdku i prawa moralnego (chrzescijan
skiego i ogölnoludzkiego), zniesienie wszelkiej röznicy mi^dzy dobrem a ziem, 
cnotq a wyst^pkiem, bohaterstwem a bestialstwem czy wyuzdaniem, zniesienie 
odpowiedzialnosci (doczesnej i posmiertnej) za spelniane czyny, takie czy inne, 
szlachetne czy najpodlejsze, uprawnienie wszelkiej niegodziwosci w zyciowej 
praktyce, w zyciu osobistym i stosunkach mic^dzyludzkich. 

3) W dalszej jeszcze konsekwencji wystawienie na posmiewisko i pogard^ 
zycia cnotliwego i ofiarnego, moralnego wysilku w imi^ tzw. wyzszych wartosci 
i idealöw, smierci za ojczyzn^, heroizmu m^czenniköw itp. jako szczytowej 
glupoty i szalenczego omamu, a zalecenie - jako najwyzszej mqdrosci zyciowej 
- calkiem odmiennego stylu zycia, kierowanego egoizmem, wygodq, uzyciem, 
rozpasaniem najnizszych pop^döw, prowadzonego kosztem i chocby najwi^kszq 
krzywdq innych osöb. Wtedy nabierajq slusznosci i uprawnienia chocby 
najbardziej hedonistyczne i swawolne hasla o uz5^aniu swiata i zycia, dopöki 
komus sluzy. 

4) Jako ostatni zgubny skutek odrzucenia wiary w niesmiertelnosc wymienia 
Autor bezposrednio przysposobienie czlowieka do ateizmu, jak to obszerniej 
przedstawil i uzasadnil w innym, wczesniejszym swym dzielku pt. Sciezki do 
ateizmu (Gradus ad atheismum). 

Z wymienionych jak i z innych zgubnych nast^pstw odrzuconej tezy 
0 niesmiertelnosci duszy ludzkiej wynika slusznosc i zasadnosc tezy przeciwnej. 
Wszystko to bowiem, co sprzeciwia si^ rozumowi i dobru ludzkiego zycia, nie 
moze byc wyrazem prawdy, ale falszu i zludzenia. Takq wlasnie wymow^ majq 
slowa Chrystusa o drzewie i jego owocach - ze z jakosci owocöw, jakie rodzi 
drzewo, poznaje si^ nieomylnie jego wlasnq wartosc, jest-li dobre czy zle. 

^ A. Barbosa (1590-1649), bp, prawnik, kanonista portugalski, wspölpracownik Kuril 
Papieskiej; wydal 19 tomöw pism z zakresu prawa kanonicznego. 
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Inne racje na rzecz ludzkiej niesmiertelnosci (kw. 11) 

Podejmujqc dalsze poszukiwania za nowymi dowodami niesmiertelnosci 
ludzkiej duszy, pokazuje Gengell, jak mu osobiscie bardzo lezy na sercu ta 
prawda i jak usilnie chcialby przekonac o niej czytelnika. Takich dodatkowych 
dowodöw, zdolnych co najmniej potwierdzic ludzkq niesmiertelnosc lub rzucic na 
niq wi^cej pozytywnego swiatla, wynotowal jeszcze kilkanascie. Warto tu 
zasygnalizowac choc niektöre z nich. 

Takq wartosc - jego zdaniem - majq: 1) ekstazy (nadprzyrodzone lub 
naturalne), poswiadczone röwniez u pogan (Sokrates, Piaton), w nich bowiem 
dusza jest aktywna przy nieczynnych zmyslach; 2) bytowa przewaga duszy 
ludzkiej nad zwierz^cq i nad wlasnym ciaiem, ktöra zostalaby zakwestionowana 
jej zanikiem w chwili smierci; 3) wzrost i rozkwit (w mqdrosci, cnocie) duszy 
ludzkiej przy röwnoczesnym powolnym niszczeniu ludzkiego ciala z biegiem lat 
zycia czlowieka; 4) troska ogölu ludzi o swych zmarlych, o ich szczqtki, groby, 
posmiertnq czesc, co ma sens jedynie w zalozeniu ich dalszego istnienia; 
5) zabiegi zlych duchöw, by zdobyc dla siebie ludzi przez ich op^tanie czy inne 
magiczne sztuczki - bez niesmiertelnosci duszy bylyby one calkiem chybione 
i daremne. 

W swietle zgromadzonych powyzej przeslanek i racji teza o niesmiertelnosci 
ludzkiej duszy - jak sqdzi Autor - otrzymala dostateczne uzasadnienie. 
A powolujqc sie na Tomasza Comptona SJ (1590-1666), wybitnego filozofa 
i teologa, rzetelnego komentatora Arystotelesa, karci wraz z nim wszystkich 
autoröw, ktörzy w swych pismach oslabiajq takie czy inne dowody na niesmier
telnosc ludzkiej duszy, jak gdyby nie wiedzieli, ze tym sposobem wyrzqdzajq 
niepowetowanq szkod§ chrzescijanskiej spolecznosci i ze pomyslnosc tejze 
-röwniez w ziemskim wymiarze - moze najbardziej zalezy od zgodnego 
i mocnego przekonania wszystkich jej czlonköw o ludzkiej niesmiertelnosci 
i posmiertnej odpowiedzialnosci za to ziemskie zycie. 

Typ niesmiertelnosci wlasciwy ludzkiej duszy (kw. 12) 

Wzi^to tu pod uwagi trzy mozliwe typy niesmiertelnosci, obiegowe w schola-
stycznym slownictwie: istotna, przyrodzona (naturalna) i darmowa - dana 
z laski (essentialis, naturalis, gratuita). Wszystkie trzy przedstawiono w zwi^z-
lym opisie dla uwydatnienia ich odr^bnosci. Niesmiertelnosc istotna wnosi 
w swym pojiciu pelny, nieograniczony - we wszystkich kierunkach - wymiar 
bytowania i jego trwalosci, wlasciwy samemu Bogu, Temu, ktöry jest! Przyrodzo
na niesmiertelnosc jest koniecznym wymogiem natury bytu stworzonego, du-
chowego, np. aniola. Darmowa niesmiertelnosc, przyznana z Bozego daru. 

W swietle danych wyjasnien przyznano duszy ludzkiej niesmiertelnosc 
przyrodzonq, wylaniajqcq si^ z jej prostej, duchowej natury, nie istotnq ani 
darmowq, co potwierdzajq zgodnie urz^dowe orzeczenia koscielne, wypowiedzi 
wielu Ojcöw Kosciola (sw. Grzegorz z Nyssy, sw. Ireneusz, sw. Bernard), a takze 
poglqdy röznych filozoföw, nie wylqczajqc poganskich. 
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Ocena moralna niewiary w niesmiertelnosc czlowieka (kw. 15) 

Autor zapytuje, jak ci^zki to grzech przeczyc stanowczo niesmiertelnosci 
duszy ludzkiej i czy staje si^ heretykiem (odszczepiencem od Kosciola katolickie
go), jak si i wöwczas möwilo, kto o tym wqtpi? Przygotowujqc grünt pod 
wlasciwq odpowiedz, wyjasnia najpierw etymologic wyrazu „herezja", wywodzq-
cego sii z greki i znaczqcego pierwotnie kazdy „wybör", sluszny i niesluszny. 
Z czasem w slownictwie katolickim to szerokie znaczenie uleglo zaciesnieniu do 
samego tylko wyboru bl^dnego, niezgodnego z urz^dowq doktrynq katolickq. 
Wedlug Suäreza herezjq w sensie formalnym jest swiadome i uparte trwanie 
chrzescijanina w poglqdzie przeciwnym nauce Kosciola katolickiego. Przytoczono 
tez definicje herezji z innych autoröw: Grzegorza z Walencji, Alfonsa de Castro 
i Franciszka Oviedo .̂ Herezj^ zas materialnq stanowi poglqd przeciwny 
katolickiej wierze, ale bez uporu w nim, czyli z gotowosciq wyrzeczenia si^ go na 
zqdanie Nauczycielskiego Urz^du Kosciola powszechnego. 

Z danych wyjasnien wyciqgni^to dwa wnioski: 1) Chrzescijanin uparcie 
odrzucajqcy niesmiertelnosc ludzkiej duszy dopuszcza si^ herezji formalnej 
i popelnia bardzo ci^zki grzech - zuchwalej pychy - przeciw wyznawanej wierze 
katolickiej, najci^zszy po grzechu ateizmu, wobec ktörego znacznie malejq 
wszystkie inne grzechy chrzescijanskie. 2) Kto natomiast powqtpiewa o nie
smiertelnosci duszy rozumnej, b^dqc chrzescijaninem, ten jest co najmniej 
heretykiem materialnym i röwniez winnym bardzo ci^zkiego grzechu. Slawiony 
przez Gengella Compton nie wahal si^ powiedziec, ze „nawet lekkie powqtpiewa-
nie o niesmiertelnosci duszy nie uniknie pi^tna ateizmu". 

Przyczyny niewiary w niesmiertelnosc duszy ludzkiej (kw. 17) 

Autor ma tu na mysli glöwnie przyczyny moraine, tj. grzechy przysposobiajq-
ce czlowieka do odrzucenia wiary w niesmiertelnosc. Za takie uznal przede 
wszystkim dwa wyst^pki: rozwiqzlosc obyczajöw i pych^ umyslu - w takiej 
wlasnie kolejnosci je ustawil. Na zgubnosc obydwu dla wiary w niesmiertelnosc 
- a takze w istnienie Boga - podaje racje biblijne, patrystyczne i rozumowe. 
Z powag powolywanych tu na swiadectwo wymienil sw. Augustyna, sw. Grzego
rza Wielkiego, sw. Bernarda i sw. Tomasza z Akwinu. 

Zgubne dla wiary w niesmiertelnosc dzialanie rozwiqzlosci ma si^ ujawniac 
na dwu plaszczyznach i isc w dwöch kierunkach: zaslepiac umysl, czyniqc go 
niezdolnym do prawidlowych rozeznan i ocen wartosci niematerialnych, a takze 
wzbudzac bojazn przed przyszlq odpowiedzialnosci^ za moraine naduzycia, 
podcinajqc röwnoczesnie jej zasadnosc, wmawiajqc czlowiekowi, ze nie ma si^ 
czego l^kac, gdyz ze smierciq konczy si^ wszystko. 

^ Grzegorz z Walencji (de Valencia; 1549-1603) i Franciszek z Oviedo (1602-51) to 
hiszpahscy jezuici, czynni na katedrach filozofii i teologii w ojczyznie i w Kolegium 
Rzymskim. Alfons de Castro (ok. 1495-1558) to hiszpahski franciszkanin, teolog, uczestnik 
Soboru Trydenckiego, w swych pismach szczegölnie zainteresowany problematykq bl^döw 
teologiczno-religijnych (Adversus omnes haereses libri quattuordecim). 
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Podobnie zabojcze dla wiary w niesmiertelnosc i w Boga jest dzialanie pychy, 
choc rozwija si^ na innych nieco zasadach, tj. zbytniej pewnosci siebie 
i lekcewazenia wszelkich autorytetöw, nie wylqczajqc boskiego. Jej zgubny 
wplyw moze si^ zaznaczac röwniez posrednio - poprzez rozwiqzlosc obyczajowq, 
w ktörej obj^cia pycha zwykla wtrqcac dla pokazania swej niezaleznosci. 

Doktryna kartezjanska a wiara w niesmiertelnosc duszy (kw. 18) 

Jest to zagadnienie krötkie, dwustronicowe. Na jego wst^pie Gengell maluje 
dose kr5rtycznie sylwetk^ duehowq i naukowq „ojea nowozjrtnej filozofii". 
Wypomina mu brak wszechstronniejszego - poza matematykq - wyksztaleenia, 
miernq bystrosc umyslowq, niedostatek wyrobienia dialektycznego i teologiczne
go, za to wygörowanq zqdz^ nowosci - nie prawdy - jak i osobistej slawy, 
podszytq wrodzonq pyehq. Ma to byc opinia rzetelnyeh jego znaweöw: biskupa 
P. Hueta i dwöch jezuitöw, wspomnianego juz Comptona i Jana de Benedietis^. 

Na takim tie sformulowano tez^: Doktryna kartezjanska powaznie zagraza 
prawdzie o niesmiertelnosci ludzkiej duszy i moeno popycha do jej odrzucenia. 
W kartezjanizmie nie ma bowiem solidnego uzasadnienia dla niesmiertelnosci 
duszy, ktöre opiera si^ wylqeznie na takich raejaeh jak odr^bnosc pojqcia duszy 
od pojicia ciala oraz sq falsz3we zalozenia, ze zwierz^ta to bezduszne automaty. 
Te jednak racje niczego nie dowodzq, wobec czego dusza ludzka i jej niesmiertel
nosc staje si i kwestiq samej wiary, a jeszcze wi^kszej nabiera to wyrazistosci 
przy spojrzeniu z punktu metodycznego wqtpienia o wszystkim, z ktörego 
Kartezjusz uczynil naczelne i podstawowe zalozenie swej filozofii. 

Dodatkowe kwestie na temat niesmiertelnosci duszy ludzkiej 
(kw. 19 i 20) 

Ostatni z uwzglidnionych w tym sprawozdaniu tematöw zawiera dwa 
rozdzialy omawianego tekstu o siedmiu punktach. Trzy pierwsze przedstawiajq 
poglqdy na temat niesmiertelnosci ludzkiej trzech myslicieli z röznych okresöw 
dziejöw: Arystotelesa, Awerroesa i Pomponacjusza^ ;̂ czwarty przedstawia 
niektöre twierdzenia prowadzqce do zaprzeczenia niesmiertelnosci duszy, a trzy 
ostatnie stanowiq trzy rady dane przeciwnikom niesmiertelnosci, ktöre dla 
swego dobra powinni wziqc pod wnikliwq rozwag^. 

1-0 Co Arystoteles mniemal o niesmiertelnosci ludzkiej duszy? W ogölnej, 
wstipnej odpowiedzi stwierdzono, ze jesli nie z pewnosciq, to z jak najwi^kszym 

^ Huet P. D. (1630-1721), francuski bp i teolog, egzegeta i apologeta, komentator ksiqg 
Pisma Swî tego, znawca i krytyk filozofii kartezjanskiej {Censura philosophiae 
cartesianae). O Comptonie (inaczej: Carleton T., ok. 1590-1666) wspomniano juz po-
przednio w rozdziale pt. Inne racje niesmiertelnosci, s. 23; Jan Chrzciciel de Benedictis 
(1622-1706), jezuita wloski, wykladowca filozofii w Kolegium Rzymskim. 

Pomponazzi, Pomponacjusz P. (1462-1524), wloski humanista, filozof o materiali-
stycznej - w duchu Aleksandra z Afrodyzji - wykladni Arystotelesa, przeciwnik scholastyki 
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prawdopodobienstwem uznawal niesmiertelnosc. W jego pismach nie ma 
bowiem zadnych wyraznych twierdzen o smiertelnosci duszy rozumnej. Sq 
jednak pewne zdania niecalkiem jasne, ktörym niekiedy - w sposöb raczej 
naciqgany - daje si^ materialistycznie tlumaczenie (Aleksander z Afrodyzji). 
A CO wazniejsze, jest wiele jego tekstöw otwarcie przemawiajqcych za niesmier-
telnosciq duszy. Tak mniema ogromna wi^kszosc jego komentatoröw i znaweöw: 
Teofrast, Temistius, Filoponus, Simplieius, dwöch Ammoniuszöw - blizej ich nie 
okreslono - Alfarabi, Algazel, Olimpiodorus, Awicenna i in.; z chrzescijanskich 
zas myslicieli: Boecjusz, sw. Albert Wielki, sw. Tomasz z Akwinu, sw. Idzi 
Rzymski, Durand, Ferrariensis (Franciszek de Silvestris), Suärez i ogöl 
scholastyköw. Takie wlasnie a nie inne mniemanie o Arystotelesie w tym 
punkcie narzuca zresztq sam stan jego umyslu i wiedzy, znana ogölnie jego 
umyslowa bystrosc i ogromne wyksztalcenie, co nie pozwoliloby mu chyba 
zblqdzic w tak podstawowej kwestii. 

Po wi^cej danych o Arystotelesie odsyla Gengell do swej ksiqzki wydrukowa-
nej w Pradze (czeskiej) w 1713 r. pt. Obrona Arystotelesa i perypatetyckiej 
filozofii przez zbicie 50 twierdzen Lutra, przeciwnych Arystotelesowi i jego 
füozofii {Defensio Aristotelis et Philosophiae Peripateticae per enervationem 50 
Lutheri propositionum, oppositarum Aristoteli et suae Philosophiae). 

2- 0 Jakie bylo zapatrywanie Awerroesa na temat ludzkiej duszy? Twierdzil, 
ze w czlowieku sq obecne dwie smiertelne dusze, wegetatywna i sensytywna, 
a dusza rozumna stoi obok niego z zewnqtrz jak jakis swiadek czy towarzysz. 
Poglqd ten zostal pot^piony na Soborze w Vienne (1311 r.), a niezaleznie od tego 
przemawiajq przeciw niemu takze racje rozumowe, szczegölnie ta, ze w takim 
zalozeniu czlowiek przestawalby byc sobq, czlowiekiem, b^dqc pozbawiony 
wlasnego rozumu i towarzyszqcej mu wolnosci; umysl stojqcy z zewnqtrz nie 
moze byc wewn^trznym wspölczynnikiem czlowieczenstwa. 

3- 0 Zapatrywanie Pomponacjusza na ludzkq dusz^ i jego ocena. W jednym 
z opublikowanych pism wypowiedzial si^ o ludzkiej smiertelnosci, ale tylko 
w swietle przeslanek czysto naturalnych, czyli na filozoficznej plaszczyznie. Ten 
wybieg nie uchronil go jednak od pot^pienia przez Kosciöl na Soborze Lateran
skim V za Leona X (1512). Przed smierciq Pomponazzi mial odwolac ten poglqd 
wraz z innymi z dziedziny alchemii i czarodziejstwa, jakie mu wytkn^la wladza 
koscielna. Zaznaczyl o nim Gengell, ze w oczach niektörych katolickich myslicieli 
i historyköw - jak np. T. Raynaudus SJ - uchodzil za tajemnego ateist^^^ 

4- 0 Zdania nie do pogodzenia z niesmiertelnosciq duszy. Takie sq w pierw
szym rz^dzie twierdzenia zabarwione sceptycyzmem, podwazajqce poznawczq 
pewnosc, a wi^c i mozliwosc upewnienia si^ w o posmiertnym losie czlowieka. 
Np.: „Nie nie jest poznawalne w sposöb pewny i niezawodny. O niezym nie 
mozna i nie powinno si^ wydawac pewnych sqdöw. Bl^dna jest, a nie ocz3rwista, 
zasada sprzecznosci w jakiejkolwiek wyrazona formule". Za tego typu zdania 
uznano tez trzy nast^pujqce twierdzenia: „Zwierz^ta majq zdolnosc rozumowa-

Raynaudus, Raynaud T. (ok. 1587-1663), jezuita francuski, glosny i plodny pisarz 
teologiczny; opublikowal 19 tomöw pism. 
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nia. Istota duszy rozumnej zasadza si^ na aktualnym poznaniu. Taki sam jest 
wplyw materii na powstanie i trwanie w istnieniu form materialnych co i duszy 
rozumnej". 

Pod koniec tego punktu Gengell wynotowuje ze swej rozprawy pt. Gradus ad 
atheismum wylozone tam owe stopnie czy kroki, wiodqce do niewiary w Boga, 
w przekonaniu, ze tym samym prowadzq do odrzucenia niesmiertelnosci duszy. 
Jest ich trzy - od najwyzszego (najgrozniejszego) do najnizszego (najslabszego): 
1) wykroczenia moraine, grzechy ci^zkie i czysto popelniane (rozpusta, pycha, 
wystipek zwany „machiawellizmem", niecierpliwosc w przeciwnosciach, zmyslo-
ne cudownosci podawane za prawdy, pogarda instytucji i stanöw koscielnych); 
2) herezje - bl^dne przekonania religijne (Kalwina, Lutra, Janseniusza, 
kwakröw, mennonitöw); 3) bl^dne opinie filozoficzne, np. byt stworzony moze 
sam - wlasnq mocq - zaistniec (obdarzyc si^ istnieniem); wolno wyznawac 
jakqkolwiek wiar^ i przechodzic z jednego wyznania do innego; niewierzqcy, 
ktöry opiera swq niewiary na prawdopodobnej (probabilis) dlan przeslance, 
uniknie odpowiedzialnosci za swöj ateizm. 

5-0 Trzy sprawy i rady pod rozwag^ dla przeciwniköw niesmiertelnosci 
ludzkiej duszy. Gengell - ogölnie möwiqc - zaleca im tu pewne studia 
poröwnawcze: 

1) Najpierw studia nad podstawami - ich wartosciq - tych dwöch przeciw-
stawnych sobie poglqdöw, wlasnego - o smiertelnosci duszy i zwalczanego - o jej 
niesmiertelnosci. Z uczciwie zrobionego poröwnania latwo wyjdzie na jaw, jak 
slabiutkie sq przeslanki i racje pierwszego zapatrywania wobec tych drugich. 
Widzial to sam Pomponazzi, skoro stwierdzil, ze dotqd nie przedlozono zadnego 
niezawodnego dowodu na zaglad^ duszy ludzkiej w chwili smierci ciala. A chocby 
nie wszystkie z osobna argumenty, przytaczane w obronie niesmiertelnosci 
ludzkiej, mialy absolutnq pewnosc, to jednak wzi^te razem niewqtpliwie 
przewyzszajq sil^ dowodowq racji, jakie mozna wymyslec na poparcie tezy 
o smiertelnosci duszy rozumnej. 

2) Drugie zestawienie do przeprowadzenia dotyczy niecalkiem pewnego czy 
zachwianego w czyjejs swiadomosci przekonnia o niesmiertelnosci ludzkiej, 
a z drugiej strony wielu innych tzw. prawd zyciowych - tak samo lub jeszcze 
bardziej niepewnych - a mimo to uznawanych za zyciowe wytyczne w stosun
kach mi^dzyludzkich na codzien. Takie zas sq wszystkie wiadomosci oparte na 
ludzkim - wspölczesnym czy historycznym - swiadectwie, np. o wlasnych 
rodzicach i wielu innych okolicznosciach z zycia rodzinnego czy spolecznego, 
0 istnieniu i czynach takich czy innych osöb znanych z historii itp. Jezeli wi^c 
w tym kr^gu ludzkiej pewnosci, jakze dalekiej od nieomylnosci, nie dopuszcza 
si? lekkomyslnie podwazajqcych jq wqtpliwosci, to tym bardziej nie powinno si^ 
tego czynic w odniesieniu do prawdy o wiele mocniej uzasadnionej, tj. dotyczqcej 
ludzkiej niesmiertelnosci. A jesli przeciw niej wylaniajq si^ jakies wqtpliwosci 
- to wyrastajq one przewaznie na podlozu moralnym, z röznych nieprawidlowos-
ci obyczajowych czlowieka wqtpiqcego, jak i z wyplywajqcego z nich strachu 
przed grozqcym sqdem Bozym. Zyj moralnie i przemysl dobrze podanq ci w tej 
ksiqzce tresc - a przy Bozej pomocy zniknq gn^biqce ci^ wqtpliwosci i umocni 
sii twoje przekonanie o niesmiertelnosci ludzkiej osoby: oto praktyczna i moze 
najbardziej potrzebna porada Autora - jak sqdzi - dana wqtpiqcemu czytelniko-
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wi z troski duszpasterskiej o jego wieczne zbawienie i los posmiertny - ta 
bowiem raz po raz przebija z naszego tekstu. 

3) Trzecia wskazöwka, najobszerniej rozprowadzona, to cos z gatunku 
„zakladu Pascala", ale bez nawiqzania do niego samego. Jezeli dotychczasowe 
zalecenia, wprowadzone w czyn, nie rozwialy jeszcze w kims wszystkich 
wqtpliwosci CO do niesmiertelnosci duszy i nadal trwa on w przeswiadczeniu, ze 
oba stanowiska w tej kwestii sq na röwni prawdopodobne, to - zapytuje go 
Gengell - w ktörq strong powinien si^ ostatecznie sam dobrowolnie przechylic 
za namowq wlasnego rozsqdku? Oczywiscie - podpowiada mu - tylko w strong 
bezpieczniejszq, z ktörq wiqze si^ mniejsze niebezpieczenstwo i ryzyko dlan 
- wylqcznie doczesne, a nie wiekuiste - czyli na strong niesmiertelnosci duszy! 
Aby naklonic czj^elnika do takiej wlasnie postawy, zdobyc go dla gloszonej 
prawdy, stawia mu przed oczy rözne przyklady i ilustracje tego typu rozumowan 
i postaw przy dokonywaniu wyboru mi^dzy dwoma klöcqcymi si^ z sobq 
mozliwosciami. Wybör taki normalnie — w wymiarze doczesnym - rzqdzi si^ 
wlasnie prawem mniejszego ryzyka i niebezpieczenstwa. Gdy np. ma si^ do 
wyboru dwa mosty nad przepasciq, jeden calkiem bezpieczny, drugi bardzo 
niepewny i podejrzany, wtedy rozsqdek opowiada si^ za bezpieczniejszym 
przejsciem. O ilez wi^c bardziej wedlug tych samych zasad nalezaloby 
rozstrzygac wqtpliwosci, jakie istniejq, dotyczqce bezkresnej wiecznosci! Takim 
to rozumieniem dal si^ zdobyc dla wiary katolickiej ktos w czasach Korneliusza 
a Lapide, ktöry przekazal interesujqcq histori^^^. Nie majqc pewnosci o istnie
niu Boga, öw czlowiek postanowil jednak tak zyc, jakby Bög istnial, aby si^ nie 
narazic na ewentualny Jego gniew i kar^. 

Do umocnienia w przeswiadczeniu o niesmiertelnosci duszy ludzkiej mogq 
dopomöc jeszcze inne mysli. Chociazby ta, ze za tq prawdq stojq najswiatlejsze 
umysly i najszlachetniejsze serca, podczas gdy po przeciwnej stronie znajdujq si^ 
zazwyczaj ludzie o znacznie mniejszej wartosci moralnej czy umyslowej. 
Podobnie mysl, ze niesmiertelnosc bardziej przystoi godnosci czlowieka i t̂  
godnosc lepiej uwydatnia i uzasadnia, podczas gdy smiertelnosc spycha go do 
rz^du bezrozumnych bydlqt, zacierajqc röznicy mi^dzy zwierz^cym a ludzkim 
ksztaltem zycia. Przytoczyl wreszcie Autor obszerny tekst sw. Jana Chryzosto-
ma, ktöry za pomocq kaznodziejskich chwytöw, ale i rozumnych racji stara si^ 
przekonac o istnieniu Boga i duszy niesmiertelnej. 

Wszystkie przedstawione mu tresci i wskazöwki powinien czytelnik spokojnie 
i wnikliwie rozwazyc, dac si^ im przekonac, a co jeszcze wazniejsze, usilowac zyc 
wedlug zdrowych i szlachetnych zasad Swi^tych Panskich - Augustyna i Teresy 
Wielkiej - oraz Pisma Swi^tego. Oto one: „Jezeli tyle troski wklada si^ w nawet 
drobne przedluzenie zycia, to cöz by nalezalo czynic, aby zyc wiecznie?! I jesli za 
roztropnych uchodzq ci, ktörzy na wszelki sposöb zabiegajq, by nie stracic kilku 
dni, to jakimiz glupcami sq ci, ktörzy tak zyjq, ze mogq utracic calq wiecznosc! 
Pami^taj, ze masz tylko jednq dusz^ i to niesmiertelnq, a ty tylko jeden raz 
b^dziesz umierac, nie majqc juz mozliwosci przejscia ze smierci do nowego zycia. 

Korneliusz a Lapide, van der Steen (1566-1637), niderlandzki jezuita, egzegeta 
biblijny; napisal 10 tomöw komentarzy do Pisma Swî tego. 

Forum 1999 - 17 
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I ze masz tylko to jedno krötkie zycie, ktörego obecnie zazywasz, i innego juz 
miec nie b^dziesz, a po nim czeka ci^ tylko jedna chwala, i to wiekuista; usiluj 
wi^c zyc dla niej! We wszystkich swych czynach pami^taj na swe ostateczne 
sprawy, a nigdy nie zgrzeszysz". Zycie ksztaltowane na takich zasadach nie 
powinno budzic wqtpliwosci co do jego sensownosci i znaczenia ani narazic 
wiecznego losu czlowieka na niebezpieczenstwo bez wyjscia. 

I ostatni juz szczegöl w podj^tym sprawozdaniu z omawianego tekstu. To jego 
pobozne zakonczenie - o swoistej wymowie - wytloczone grubszym drukiem: 
„Wszystkie razem i z osobna gloski tej ksiqzki poswi^cam wylqcznie czci 
i wi^kszej chwale mojego Stworzyciela; wszystkie zas ludzkie pociechy, jakie by 
mozna stqd otrzymac, skreslam i wymazuj^ tym samym piörem, ktörym obecnie 
konczi pisanie tejze ksiqzeczki". Slowa te swiadczq o zupelnej bezinteresownosci 
Autora w podj^ciu pisarskiego trudu; möwi^, ze sklonila go do tego wylqcznie 
milosc Boga i poz5^ek duchowy bliznich, a nie ch^c doznania jakichs osobistych 
pociech, plynqcych z wlasnego wkladu w zbozne dzielo zbawienia czlowieka, 
aczkolwiek jak najbardziej lezalo mu ono na sercu, jak swiadczq o tym chocby 
powyzsze cytaty. 

Podsumowanie i pröba ogölnej oceny 

Na zakonczenie sprawozdania z Gengellowego dzielka o niesmiertelnosci 
duszy ludzkiej warto si^ jeszcze zapytac o jego „rodzaj literacki". Jednoznaczna 
odpowiedz na to pytanie nie jest jednak latwa ze wzgl^du na rozmaitosc wqtköw 
tresciowych i formalnych obecnych i przenikajqcych si^ wzajemnie w tej 
rozprawie jak i w calej twörczosci Autora. W kazdym razie nie jest to twörczosc 
scisle naukowa, ale swoista publicystyka religijna - o ile tak wolno jq nazwac 
- z gruntu podporzqdkowana duszpasterskim celom i zadaniom. Gengell jest 
daleki od uprawiania czystej nauki dla niej samej. On jest przede wszystkim 
kaplanem i duszpasterzem, szczerze zatroskanym o zbawienie ludzkich dusz, 
powierzonych mu przez Chrystusa. I temu celowi usiluje sluzyc tak slowem 
kaznodziejskim, jak i slowem pisanym i drukowanym. 

W tym konkretnym przypadku chodzilo mu o umocnienie w przekonaniu 
0 ludzkiej niesmiertelnosci przede wszystkim czytelniköw wierzqcych, prawo-
wiernych chrzescijan katoliköw, ale i tych takze, ktörzy pod wplywem 
nowozytnej racjonalistyczno-wolnomyslno-ateistycznej propagandy zachwiali si^ 
w swej katolickiej wierze lub moze nawet calkiem od niej odeszli w kierunku 
nowatorskich hasel. Aby ten zbozny duszpasterski zamysl urzeczywistnic w jak 
najwi^kszej mierze, stara si^ wykorzystac w swym pismie wszelkie dost^pne mu 
srodki tresciowe i formalne: filozofiy i teologi^ z ich metodami i sposobami 
argumentacji, Pismo Swi^te i dane historyczne, przyklady i wypowiedzi 
swiatlych ludzi, filozoföw, teologöw i innego typu uczonych, ktörzy kiedykolwiek 
zyli - w chrzescijanstwie czy poza jego kr^giem - a mieli cos sensownego do 
powiedzenia na interesujqcy go temat, tj. w kwestii ludzkiej duszy i jej stosunku 
do zjawiska smierci, nieuniknionej dla ludzkiego ciala. 

W publikacjach Gengella - tej i wszystkich innych - ujawnia si^ ogromna 
jego erudycja w postaci niezliczonych wprost powag i tekstöw przytaczanych raz 
po raz na poparcie swoich zapatrywan, do ktörych chcialby tez przekonac swego 
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czytelnika. Dla zobrazowania tego twierdzenia i tego rysu Gengellowego 
pisarstwa najlepiej byloby wynotowac przytaczane przezen nazwiska, chocby te 
tylko, ktöre zostaly uwidocznione w naszym zwi^zlym opracowaniu, a ktöre nie 
obejmujq wszystkich obecnych w oryginalnym tekscie. Jednak i to zaj^loby za 
wiele miejsca. Wobec tego powiedzmy tylko ogölnie, ze wynotowano ich ponad 
130 i ze wsröd nich sq przedstawiciele röznych dziedzin ludzkiej wiedzy 
i kultury, zaröwno klasycznej, grecko-rzymskiej, a wi^c poganskiej, jak 
i chrzescijanskiej, patrystycznej i scholastycznej. 

Zeby si i zbytnio nie rozwlekac, powiedzmy na koniec, ze pisarstwo Gengella, 
w tym i jego rozprawa o niesmiertelnosci duszy rozumnej, nalezy niewqtpliwie 
do tego kr^gu twörczosci doby polskiej kontrreformacji, ktöry ma charakter 
w duzej mierze polemiczno-apologetyczny. I zaznaczmy jeszcze - jako pewien 
minus pod adresem Autora z dzisiejszego punktu widzenia - ze w swej polemice 
z przeciwnikami moze wykazywal niekiedy Gengell nadmierny krytycyzm, 
czasem az niewybredny, a przejawiajqcy si^ w zb}^ dosadnych i ujemnych 
ocenach zwalczanych poglqdöw i w uwlaczajqcych epitetach przydawanych ich 
autorom, np. Epikurowi czy Kalwinowi. Ale na jego obron^ trzeba takze 
powiedziec, ze w tym wzgl^dzie byl jedynie wiernym nasladowcq wybitniejszych 
i slawniejszych od siebie pisarzy jak i zwalczanych przeciwniköw; tym ostatnim 
odplacal wlasnie pi^knym za nadobne, bo i oni nie przebierali w slowach 
i w wyzwiskach, jakimi obrzucali niewygodnych im pisarzy katolickich 
i czlonköw Kosciola. Taka panowala wöwczas ogölna moda rozprawiania si^ 
z przeciwnikami, niepomna na wyrozumialosc ludzkq i chrzescijanskie milosier-
dzie i dose daleka od gloszonej dzis toleraneji, ducha ekumenizmu i dialogu. 

Niezaleznie jednak od takich czy moze jeszcze innych zarzutöw, jakie by dalo 
sii wytoczyc przeciw pisarstwu Gengella, zasluguje ono - zdaniem piszqcego ten 
artykul, a takze innych - na przebadanie i opracowanie, chocby ze wzgl^du na 
to, ze stanowi ono znamienny wyraz poglqdöw tamtego czasu. Dlatego 
poswi^cenie mu uwagi nie jest jalowym trudem i zwyklq stratq czasu. 
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GEORGII GENGELL SJ (1657-1727) DE ANIMAE 
IMMORTALITATE DOCTRINA 

Summarium 

Georgias Gengell, Societatis lesu philosophus ac theologus inter coaetaneos 
suos eminebat fama, scientia, operumque typis impressorum numero, quorum 
maioris momenti nota sunt 18. Quae scripta potissimum indolis sunt polemico-
apologeticae, quatenus traditionalem Ecclesiae doctrinam defendant contra sic 
dictos novatores sive religiöses sive philosophos, contra seil, calvinismum, 
lutheranismum, iansenismum, atheismum nec non cartesianismum in genere, 
in specie autem contra aliquot illius theses fidei catholicae non compatibiles. 

Praecipuae earum sunt: Defensio theologiae scholasticae contra Lutherum; 
Admiranda Lutheri; Admiranda iansenismi; Admiranda Zwinglii et Calvini; 
Defensio Aristotelis et Philosophiae peripateticae; Eversio atheismi, seu pro Deo 
contra atheos libri duo; Gradus ad atheismum; De immortalitate animae 
humanae Veritas; de ultimo opere in nostra dissertatione est sermo. Gengell 
primus in Polonia atheismi problema movit illudque diserte acutissimeque 
tractavit. 

Omnes isti textus stricte scientifici non sunt neque pure philosophici, sed 
diversis complex! argumentis atque populari vestiti forma, pastoralis intentionis 
ductu, ut lectoribus in vere Christiana vita ducenda saluteque aeterna 
adipiscenda quam maxime consulere possint - ut auctor ipse aperte profitetur. 

De Gengellianis scriptis in encyclopaedicis libris notatur ilia nondum 
sufficienter recensita nec latius cognita esse. Cui defectui ut aliquatenus obviari 
posset, tres eorum ultimis locis supra enumerati libri, uterque de atheismo 
tertiusque de immortalitate hominis, qua maioris indolis philosophicae, 
accuratius investigandi describendique ad publicum usum suscepti sunt a me 
duabus in dissertationibus, altera de atheismo alteraque de animae hominis 
immortalitate, quae hie et nunc publiei iuris fit. 

Biographiam Georgii Gengell quod attinet, memorandae sunt etiam 
didaetieae eius funetiones una cum administrativis pastoralibusque. Spiritualem 
animarum euram non solum in templis Societatis lesu gerebat, verum et in 
militaribus castris. Philosophiam ac theologiam in variis docebat coUegiis 
(Leopoli, Sandomiriae, Gedani, Cracoviae), quae etiam per plures administrabat 
annos qua rector eorum et quidem calamitosis difficillimisque temporibus 
septentrionalis belli (suetico-russico-poloni) domicilia ab ipso curata devastantis. 
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Textus recensioni nostrae subiectus 124 numerat paginas proprie dicti 
doctrinalis argumenti. In eius prologo auctor intentionem exponit in opusculo 
suo conficiendo prosecutam sitamque in cura pastorali de aeterna salute eorum 
praesertim, qui exsistentia Dei admissa de humanae animae immortalitate 
dubitant vel eam omnino reiciunt. Voluit illis apta suppeditare argumenta, quae 
dubitationem eorum vel erroneam persuasionem devincere valerent, ut fidei 
catholicae fideles manere possent. 

En quaestionum conspectus in recensito libro disputatarum. Sunt 20 
constituuntque totidem argumenta pro hominis immortalitate vel eorum 
declarationes: 

1) omnium gentium consensus de humanae animae immortalitate; 
2) non alia hac de re philosophorum gentilium veterumque sapientum 

sententia; 
3) paucissimi sunt tantum, et quidem fide non digni, qui humanam 

immortalitatem negant; 
4) animae humanae immortalitas fidei christianae fundamentale est dogma; 
5-6) quae Veritas in specie postulatur a Dei Providentia, iustitia ac 

benevolentia erga hominem comprobaturque idea Dei, summi Boni finisque 
hominis ultimi necesario adipiscendi; 

7) animae humanae immortalitas ex ipsius natura, proprietatibus, 
functionibus modoque agendi logice deducitur; 

8) fere absolute universalis hominum consensus de sua immortalitate, 
minimusque tantum numerus valorque moralis adversariorum eius, fortiter 
suffragantur huic doctrinae; 

9) ab ipsis mortuis non semel est ilia asserta; 
10) gravia e humanae immortalitatis negatione sequentia incommoda eam 

valde suadent ac postulant; 
11) aliae adhuc rationes varii generis notae sunt auctori, quibus hominis 

immortalitas probari possit; 
12) e tribus possibilibus immortalitatis speciebus (essentialis, naturalis, 

gratuita) animae humanae attribuitur convenitque immortalitas naturalis, e 
natura sua emanans; 

13-14) animae humanae immortalitati non obstant argumenta a Plinio, 
Panetio, Lucretio aliisque epicureis contra ipsam pronuntiata; 

15) quam peccaminosum, immo et haereticum sit animae humanae 
immortalitatem negare vel solum serio de ea dubitare; 

16) quam impii insipientesque fuerunt Epicurus, Sardanapal, Averroes, 
Sadducaei nec non illi nomine christiani, sed infidelium peiores, qui immortali
tatem negant humanam, sicuti Cardanus, Machiavellus aliique; 

17) quaenam potissimum peccata ad immortalitatem humanam negandam 
disponunt ac inducunt? 

18) thesi de hominis immortalitate etiam Cartesii non favet doctrina, immo 
valde obstat; 

19-20) speciales animadversiones et directivae ad animae humanae 
immortalitatem tuendam oppositamque hypothesim devincendam idoneae 
seriaque consideratione dignae - secundum Gengell. 
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Supra indicatis capitibus non eadem attentio ab Auctore nostro attribuitur; 
singula plus minusve extense tractantur, in quantum ea ad immortalitatem 
hominis probandam oppositamque sententiam confutandam, immo omni 
scientifico valore destituendam conferunt. 

Ab adversariis immortalitatis humanae plura adducuntur argumenta, 
quorum praecipua sunt: 

1) Nemo mortuorum apparuit, ergo post corporis mortem anima non vivit; 
2) Anima humana suam a corpore separationem abhorret, ergo non 

separatur, sed una cum corpore moritur peritque; 
3) Anima humana est materialis, nutritur enim et a corpore dependet etiam 

in suo fieri, ergo extra corpus exsistere nequit; 
4) Anima humana gignitur et patitur, ergo morti quoque subiacet; 
5) Anima humana in seipsa separatim subsistere nequit, ergo omnino non 

datur; 
6) Anima a corpore separata esset iners, otiosa, agendi incapax, qua a 

corpore in suis fiinctionibus dependens, ergo nec sine corpore exsistit estque 
mortalis; 

7) Homo moriens exeuntem e se animam non sentit, igitur non exit ilia, sed 
moritur; 

8) Nescitur etiam, ubinam animae separatae degerent quidve ibi facerent 
quanamque essent multitudine et ita porro, ergo de illis non est curandum 
omnino - ita argumentatur Plinius senior. 

Omnia haec argumenta accuratissime sunt a Gengello examinata ac 
repudiata non solum scientificis rationibus adductis, verum et morali fautorum 
vilitate in luce posita. 

Scientificus eorum valor eo magis minuitur, si cum virtute numeroque 
rationum comparantur, quae pro hominis immortalitate afferuntur atque cum 
scientia honestateque morali immortalitatem humanam propugnantium. Sunt 
autem plurimi. Fere omnes ex antiquis philosophis, ut Tales, Pitagoras, Plato, 
Empedocles, plures stoici, Socrates, Isocrates, Xenocrates, Cicero, Seneca, 
Macrobius, Maximus Tyrius, Plotinus, Porph3n:'ius, Proclos, Philolaos, Apuleius, 
lamblichus quidamque Hermes Trismegistos nomine. Tot talisque notae homines 
magis credibiles censendi sunt in hominis immortalitate asserenda - putat 
Auctor - quam eius oppugnatores: pauci, impii, vitiosi, scelerati. 

E particularibus pro immortalitate humana argumentis vere convincens 
Gengello videtur probatio e consensu universali derivata ac ethnologica dicta. 
In huiusce persuasionis testimonium adducti sunt plurimi populi e diversissimis 
regionibus et temporibus: Romani, Graeci, Macedones, Persae, Arabes, Aegyptii, 
Sinenses, lapones, Galii, Gothi, Indii Americani, vg. Hurones - Cicerone, lulio 
Caesare, Xenophonte, Herodoto, Avicenna numerosisque missionariis christianis 
testibus. 

In hominis immortalitate asserenda cum philosophicis sanaeque mentis 
rationibus plane congruit Sacra Scriptura in plurimis textibus estque huius 
veritatis etiam validum argumentum. Praeprimis hominis immortalitas 
inevitabiliter ex Dei existentia agnita profluit, qua universorum hominisque 
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Creatoris finisque ultimi nec non ordinis moralis Institutoris ac boni malique 
ludicis. Secus inanis esset innata homini honestatis, iustitiae ac beatitudinis 
conscientia desideriumque, quae in terrestri vita expleri nequit. 

Ceterum animae humanae immortalitas necessario ex ipsius fluit natura, 
nobilitate, ingenio technico, capacitate varia artificiosa ac mirifica patrandi, 
inveniendi conficiendique novas res structurasque, diversissimos apparatus 
machinasque technicas, ad vitam humanam individualem ac socialem faciliorem 
reddendam. 

Anima humana qua spiritualis simplexque in elementa dissolvi nequit nec 
mori. Animae vero spiritualitas ex eius functionum, cognitionis volitionisque 
immaterialitate patet; cognitio enim humana universalis est et a materiali 
concreto abstracta, volitio autem in suis actibus est libera aptaque etiam 
immaterialia et aeterna amare, immo perpetuam desiderare durationem. 

Hominis immortalitatem alia insuper probant phaenomena: mortuorum 
apparitiones e historia biblica ac civili notae, miracula reliquiis sanctorum 
mediantibus patrata, daemoniacae possessiones, spiritualis hominis evolutio vg. 
in scientia virtuteque annis currentibus, dum eius corpus magis magisque 
tabescit. Accedunt perniciosae humana immortalitate negata sequelae: totius 
ordinis moralis discriminisque inter bonum et malum una cum hominis 
responsabilitate pro suis operibus subversio. Itaque corrueret tot a quanta 
doctrina catholica Scripturaeque Sacrae Veritas. Ultima pessimaque immortali
tatis humanae negatae consequentia est atheismus, seu apostasia a Deo. Fides 
enim in Deum et in animam immortalem simul exsistunt simulque corruunt. 

Ex hominis immortalitate tam solide plurimis argumentis, experimentalibus 
non exceptis probata, gravis sententiae oppositae peccaminositas, immo et solius 
de ipsa dubitationis in Christiane catholico profluit. Qui enim immortalitatem 
animae negat vel de ea dubitat, maximi - praeter atheismi peccatum - criminis 
reus noxiusque dicendus est. Ad quod duae potissimum ducunt causae, ambae 
moralis naturae: luxuria morumque corruptio et animi superbia. Utraque 
hominem in seipso claudit tamquam aliquo sibi sufßcienti absolute eique 
seipsum transcendere agnoscereque Auctoritatem, seipso superiorem impedit. 

„Fidei" in hominis immortalitatem non solum supradicta vitia obstant, sed 
etiam quaedam doctrinae ideaeque, vg. Cartesii, in cuius philosophia sufficientia 
principia pro animae immortalitate tuenda Gengell non conspicit, quare 
philosophicam novitatem cartesianam acri subiecit crisi. 

Immortalitatem humanam negantibus et dubitantibus de ea nonnulla dat 
bona consilia ad erroneas eorum persuasiones devincendas. Facienda est illis 
seil, sincera rationum comparatio pro utraque sententia militantium, ope cuius 
thesis de immortalitate humana praeponderabit, ut putat, oppositae ipsi 
opinioni. Si tamen adhuc aliqua incertitude remaneret, haee vineenda esset 
argumentatione e probabilitate petita, ad instar sponsionis a Pascal propositae: 
tutior eligenda est via, quae certo certius eum persuasione de hominis 
immortalitate iuneta est. 

De forma libri, ad ea, quae in initio dicta sunt, addi potest eius quasi-
eeeleetiea indoles, frequens auctoris reeursus ad varias diversi generis 
omniumque temporum auetoritates, ut propria doctrina lectoribus quam maxime 
convincens credibilisque videatur, in quo magna Auetoris eruditio elueet. 
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Insuper disputandi eius methodus sat diversa a hodiernis agendi modis apparet. 
Bellico enim spiritu dominata est in controversiis ducendis, polemica mixta 
apologia, a praesenti dialogi ac compromissi spiritu alienis. Hoc autem 
procedendi modo scriptor noster non parum suos contemporaneos superabat. 
Dignus igitur videtur, ut melius cognoscatur, etiam qua suorum temporum 
- contrreformationis nempe aetatis - testis insignis. 
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DUSZY LUDZKIEJ 

Wprowadzenie 

Jerzy Gengell jest jednym z najwybitniejszych i chyba najplodniejszym wsröd 
jezuickich pisarzy w I polowie XVIII w. Jego drukowana spuscizna liczy 18 
powazniejszych pozycji, jak to podaje jego biograf w Polskim Slowniku 
Biograficznym (VII, 1948-58, s. 385), ks. Jan Poplatek SJ; on tez pierwszy 
sposröd polskich teologöw katolickich w sposöb najwszechstronniejszy, 
systematyczny i pogl^biony podj^l zagadnienie ateizmu, a na jego tie kwesti^ 
kartezjanizmu i plyn^cych z jego ideowych zalozen i zasad konsekwencji 
logicznych, niebezpiecznych dla chrzescijanskiej wiary, teologii i filozofii, by na 
te zagrozenia odpowiedziec w sposöb naukowy, a swoich czytelniköw na nie 
uwrazliwic. St^d charakter polemiczno-apologetyczny wi^kszosci jego dziel, 
w ktörych zwalcza röwniez inne öwczesne - jego zdaniem bl^dne - doktryny 
religijne: luteranizm, kalwinizm, zwinglianizm, jansenizm itp. 

Tematyk^ ateistyczno-kartezjansk^ rozwijaj^ trzy pisma o rozmaitej 
obj^tosci: Eversio atheismi, seu pro Deo contra Atheos libri duo (Obalenie 
ateizmu, czyli w obronie Boga przeciw ateistom - 1716), Gradus ad atheismum 
(Drogi, dojscia do ateizmu - 1717), De immortalitate animae humanae Veritas 
(Prawda o niesmiertelnosci duszy ludzkiej -1727). W trzech innych publikacjach 
polemizuje z doktrynami nowatoröw religijnych XVI w.: Admiranda Lutheri 
tribus exposita tractatibus [...] (Przedziwne sprawy Lutra - 1714), Admiranda 
jansenismi [...] (Dziwy jansenizmu - 1714), Admiranda Zvinglii et Calvini [...] 
(Przedziwne sprawy Zwingliego i Kalwina - 1717). Dwa dalsze teksty to apologia 
teologii i filozofii scholastycznej: Defensio theologiae scholasticae contra 
Lutherum [...] (Obrona teologii scholastycznej przeciw Lutrowi - 1713), Defensio 

^ Wydzial Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraköw. 
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Aristotelis et Philosophiae peripateticae [..J (Obrona Arystotelesa i filozofii 
perypatetyckiej - 1715). Reszta pism jest swoistg^ mieszankg^ teologiczno-histo-
ryczno-biblijn^, z przewagq chyba uj^cia teologicznego. Drukowano je w czterech 
miejscach, w kraju: Lwöw, Brunsberga (Braniewo), Kalisz i za granic^: w Pradze 
czeskiej. 

Kresl^c sylwetk^ J. Gengella w publikacji Filozofia w Polsce. Siownik 
pisarzy, W. Augustyn stwierdzil, ze „caloksztalt twörczosci filozoficznej Gengella 
nie zostal dot^d dostatecznie opracowany" (s. 94). Dotyczy to chyba calej jego 
drukowanej spuscizny, a nie tylko filozoficznej. By ten niedostatek zmniejszyc 
nieco, wzi^lem za przedmiot swych badawczo-sprawozdawczych studiow teksty 
0 najwi^kszej dawce mysli filozoficznej, bo czystej filozofii u Gengella nie sposöb 
znalezc. Do tej grupy nalezy szczegölnie rozprawa o niesmiertelnosci duszy 
ludzkiej i jej wlasnie dotyczy niniejsze opracowanie. 

Do tych wst^pnych uwag dorzucmy garsc danych biograficznych. Jerzy 
Gengell to Wielkopolanin z urodzenia, a jezuita od 1673 r. Po studiach 
filozoficzno-teologicznych i swi^ceniach kaplanskich przez kilka lat duszpasterzo-
wal jako kapelan wojskowy w oddzialach generala artylerii wojewödztwa 
kijowskiego, Marcina K^tskiego. W latach 1696-1704 wykladal filozofiy i teologi^ 
scholastyczn^ w Kolegium Lwowskim, przygotowuĵ ^c w ten sposöb grünt 
1 material dla przyszlej twörczosci pisarskiej. Reszt^ zycia sp^dzil przewaznie 
w administracji - jako rektor czterech jezuickich kolegiöw: w Sandomierzu, 
Gdansku, Krakowie i we Lwowie - w bardzo trudnych czasach wojny pölnocnej 
(szwedzko-rosyjsko-polskiej: 1700-1721), ktöra toczyla si^ röwniez na polskiej 
ziemi, a w pewnym okresie l^czyla si^ nadto z zawieruch^ wojny domowej 
mi^dzy zwolennikami S. Leszczynskiego a Augusta II Sasa, nios^c z sob^ liczne 
przemarsze obcych wojsk oraz towarzysz^ce im grabieze, rozboje, pozary 
i zarazy, niszcz^c takze kolegia jezuickie, zarz^dzane przez Gengella. W latach 
1713-1727 z administracji l^czyl twörczosc pisarsko-wydawnicz^, ktöra zaowoco-
wala wieloma publikacjami. Zmarl 15 XII 1727 r. w tym samym Kaliszu, 
w ktörym rozpocz^l zycie zakonne jako jezuita. 

Opis omawianego tekstu 

Calosc ksi^zki sklada si^ 8 nie liczbowanych kart wst^pnych, 124 stronic 
wlasciwego tekstu z biez^c^ paginacj^ i 3 nie liczbowanych kart koncowych (2 
karty z indeksem wazniejszych hasel), co daje w sumie 136 stronic, a 68 kart 
czwörkowego formatu. 

Pierwsza karta na pierwszej stronicy podaje duzymi literami zröznicowanymi 
czcionkami tytul publikacji: De immortalitate animae humanae Veritas (quae 
totius vitae christianae est basis) multifariis quaestionibus propugnata et 
illustrata. Auetore R. P. Georgio Gengell Societatis Jesu theologo. Calissii [...] 
anno 1727 [Prawda o niesmiertelnosci duszy ludzkiej (jako podstawa calego 
chrzescijanskiego zycia) w wielorakich zagadnieniach broniona i wyjasniana 
przez J. Gengella, teologa SJ, Kalisz 1727]. 

Na odwrocie karty tytulowej widniejq trzy cytaty biblijne, poswiadczaj^ce 
niesmiertelnosc ludzkiej duszy, dwa z ksi^gi Eklezjastesa (Koheleta): „Pöjdzie 
czlowiek do domu swej wiecznosci" (12, 5) oraz „Niech powröci proch do swojej 
ziemi, skê d byl (wzi^ty), a duch niech wröci do Boga, ktöry go dal" (12, 7), trzeci 
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zas z Ewangelii sw. Mateusza: „Nie böjcie si^ tych, ktörzy zabijaj^ cialo, lecz 
duszy zabic nie mog^" (10, 28). 

Trzy nast^pne karty (2-4) to panegiryczna dedykacja dzielka Janowi 
Galczynskiemu, kanonikowi gnieznienskiemu, oficjalowi kaliskiemu i fundatoro-
wi wydzialu teologicznego w kaliskim Kolegium Jezuitöw. Autor slawi w niej 
przede wszystkim liczne osobiste przymioty i zaslugi wybranego mecenasa, jego 
duze wyksztalcenie i wybitne cnoty, dobroczynnosc dla swi^tyn i instytucji 
koscielnych jako ofiarodawcy dzwonu i skarbony dla kosciola kaliskiego, 
nieskazitelnosc w sprawowaniu funkcji s^dziowskich i pojednawczego ducha na 
tym urz^dzie, co mu zjednalo przydomek „rozjemcy" i wielk^ wzi^tosc u dwu 
kolejnych wybitnych prymasöw polskich: poprzedniego Stanislawa Szembeka 
i öwczesnego Teodora Potockiego, wreszcie jego laskawosc dla zakonu jezuitöw 
i hojnosc dla kolegium kaliskiego. Zasluzyl wi^c sobie, zwlaszcza jako twörca 
katedry teologicznej, by jemu wlasnie zadedykowano rozprawy o podstawowej 
prawdzie teologii i filozofii chrzescijanskiej. 

Pi^ta karta na osobnych stronicach podaje dwie aprobaty publikowanego 
tekstu: na przedniej stronicy - aprobaty wladzy koscielnej, tj. tegoz oficjala 
J. Galczynskiego w zast^pstwie arcybiskupa gnieznienskiego i prymasa Polski, 
T. Potockiego, a na stronicy odwrotnej - zezwolenie na druk prowincjala 
polskich jezuitöw, Marcina Tr^bczynskiego (w tekscie lacinskim wyst^puje jako 
Tramczynski). W obydwu notatach podkreslano teologiczne wiedz^ i prawowier-
nosc Autora oraz duz^ wartosc, uzytecznosc i potrzeby jego rozprawy. 

Szösta karta - to spis tresci ksig^zki, rozlozonej na 20 zagadnien. Przedstawi-
my go w szczegölach osobno na pocz^tku zasadniczego opracowania jako jego 
pierwszy punkt i wytyczna. 

Karta siödma i ösma zawieraj^ przedmow^ (prolog), w ktörej Autor 
przedstawia czytelnikowi swoj^ publikacji, jej motywy i zadania. Mysli tu 
poruszone ŝ  wazne dla poznania mentalnosci Gengella jak i charakteru jego 
rozprawy, dlatego omöwimy je szerzej w nast^pnym rozdziale. Na ostatniej ze 
wst^pnych stronic u dolu umieszczono stylizowang^ winiet^. 

Z nast^pn^, dziewi^t^ kart^ rozpoczyna si^ wlasciwy tekst o ci^glej paginacji 
w cyfi-ach arabskich na görnym marginesie wraz z tzw. „pagina viva", ktöra na 
prawych stronicach podaje skröcony tytul dzielka, a na lewych - rzymsk^ 
numeracji biez^cych 20 zagadnien (quaestio); ich rozpi^tosc waha si^ od 2 do 16 
stronic. 

Swoiste, bardziej urozmaicone znakowanie maj£t marginesy boczne. 
Marginesy zewn^trzne, szersze, streszczaj^ biez^c^ tresc w zwi^zlych haslach, 
podawanych w röznych odst^pach tekstu. Marginesy wewn^trzne natomiast, 
znacznie w^zsze, podaje dodatkowq numeracj^ tekstu od 1 do 150, zaznaczaj^c^ 
odr^bne jego odcinki i w^tki tresciowe o röznej dlugosci. 

Tekst wlasciwy zamyka dwukartkowy indeks hasel, poĵ c i nazwisk 
wyst^puj^cych w rozprawie. 

Wytyczne przedstawianej publikacji 
(w uj^ciu samego jej Autora, a zawarte w przedmowie) 

Najpierw wspomina Gengell sw^ innâ  publikacji sprzed 10 laty wydan^ 
w dwu ksi^gach pt. Eversio atheismi [..J (Obalenie ateizmu) - pelny naglöwek 
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podano we wprowadzeniu. Staral si^ w niej zbadac i zburzyc podstawy i racje 
niewiary w Boga, a takze przedstawic dowody i argumenty röznych autorytetöw 
filozoficznych i teologicznych miarodajne w tej kwestii. Obecny zas tekst kieruje, 
pod ogölnym mianem „epikurejczyköw", przeciw tym wszystkim, ktörzy uznaj^ 
istnienie Boga, ale odrzucaj^ niesmiertelnosc ludzkiej duszy, aby i t̂  drug^ 
podstawowe prawdi wiary chrzescijanskiej ukazac w pelnym blasku jej 
niezawodnej pewnosci i zasadnosci. 

Z kolei przedstawia motywy i racje, ktöre go sklonily do podj^cia trudu 
pisania. te same, jakie kierowaly jego piörem w polemice z ateizmem: 1) Ch^c 
utwierdzenia w przekonaniu o tej prawdzie cz3rtelniköw chrzescijan, by w jej 
imii latwiej mogli spelniac nielatwe wymogi chrzescijanskiego zycia, 2) By im 
tez dostarczyc argumentöw zdolnych przekonac i wyprowadzic z bl^du spotyka-
nych przeciwniköw tej prawdy jak i rozproszyc ich wlasne ewentualne w^tpli-
wosci mog^ce zagrozic ich wierze w niesmiertelnosc duszy, 3) Mysl o samych 
przeciwnikach wiary w ludzkq niesmiertelnosc, a przypadkowych czytelnikach 
tejze publikacji, by dzi^ki niej otworzyc im oczy na ich zaslepienie i dopomöc do 
odnalezienia prawdy. 

Tym ostatnim daje ponadto trzy praktyczne rady, jak z pozytkiem maje 
czytac zaofiarowany tekst. Pierwsza rada wywodzi si^ z ignacjanskich Cwiczen 
duchownychy z kwestii tzw. wyboru. Przyst^puj^cy do lektury powinien byc 
w umyslowej i moralnej röwnowadze, bez zadnych uprzedzen do czytanej tresci, 
w tym przypadku - do zagadnienia niesmiertelnosci, brac je wi^c pod rozwag^, 
jakby po raz pierwszy jawilo si^ w swiadomosci, a takze modlic si^ o Boz^ pomoc 
do prawidlowego rozeznania problemu. Druga rada kaze zywic gor^ce pragnienie 
jak najlepszego zrozumienia czytanego tekstu i w tym celu czytac z umiarem, 
powoli, malymi dawkami, najpierw sam spis tresci, nast^pnie zapisy marginalne, 
w koncu wlasciwy tekst podzielony na stosowne cz^sci. Przesadna gorliwosc 
w lekturze moze znacznie, a nawet calkowicie zniweczyc jej owoc. 

Trzecie zalecenie, szczegölnej wagi w oczach Autora, jest natury moralnej, 
by w czasie czytania i rozwazania tematu niesmiertelnosci wystrzegac si^ 
powazniejszych wyst^pköw, zwlaszcza lubieznych, poniewaz zaciemniaje one 
umysl, czyni^c go niezdolnym do bezstronnego os^du i bezbl^dnego poznania 
prawdy; wlasnie lubieznosc i niemoralnosc zycia to jeden z wazniejszych 
powodöw i prosta droga do odrzucenia prawdy o ludzkiej niesmiertelnosci, 
b^dqcej podstawy i warunkiem odpowiedzialnosci czlowieka przed Bogiem za 
czyny niezgodne z Jego prawem. 

Inny w^tek przedmowy to wynurzenie przez Gengella swych osobistych 
gor^cych zyczen, wi^zanych z trudem pisarsko-wydawniczym, jako spodziewanej 
czy upragnionej rekompensaty. W ludzkim wymiarze wydaje si^ ono raczej 
skromniutkie. Zadwolilyby go bowiem zupelnie takie dwa osiegni^cia: 1) gdyby 
choc niektörzy czytelnicy sposröd chrzescijan zach^cili si^ do rzetelniejszych 
staran o swe zbawienie. 2) gdyby choc jeden tylko z bl^dz^cych co do niesmier
telnosci duszy dal si^ przekonac o swoim bl^dzie i w ten sposöb wst^pil na drog^ 
zbawienia. W jego bowiem przekonaniu, opartym na patrystyczno-teologicznych 
przeslankach, zbawienie jednej tylko duszy - jako wiecznotrwale, a zatem 
o najwi^kszym ladunku Bozej chwaly - jest cenniejsze od wszystkich razem 
dobry ch czynöw w calych dziejach ludzkich, warte wi^c chocby i najwi^kszych 
trudöw i wvsilköw. 
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Ostatni punkt przedmowy rozprawia si^ z mozliwym zarzutem zbytecznosci 
nowej publikacji o niesmiertelnosci duszy, skoro w ciqgu wieköw bywalo ich 
niemalo. Wykorzystuje tu Autor odpowiedz sw. Augustyna na podobne zarzuty 
juz wtenczas podnoszone, a zalecaĵ ce coraz to nowe opracowania tych samych 
zagadnien, by przynaj mniej niektöre z nich mogly dotrzec do rqk ch^tnych 
czytelniköw. Tym bardziej poz^dana i na czasie wydaje mu si^ monograficzna 
rozprawa o ludzkiej niesmiertelnosci, zbieraj^ca razem w systematycznym 
i przystipnym wykladzie najwazniejsze w^tki tej podstawowej kwestii dla wiary 
i zycia, ktöre zwykle bywaje rozrzucone po röznych dzielach i po röznych 
miejscach, nie ŝ  wi^c latwo dost̂ pne dla zwyczajnego czytelnika. 

Lista zagadnien (w oryginale i opracowaniu) 

1) Co 0 niesmiertelnosci dusz ludzkich sqdzily kiedys i s^dz^ obecnie tak 
ludy barbarzynskie, jak i cj^ilizowane? 

2) Czy przekonanie o niesmiertelnosci dusz zywil ogöl poganskich filozoföw 
i starozytnych m^drcöw? 

3) Jacy to ludzie przeczyli niesmiertelnosci duszy ludzkiej? 
4) Czy pewna jest niesmiertelnosc ludzkiej duszy w swietle wiary chrzescijan

skiej? 
5) Czy Boza Opatrznosc i sprawiedliwosc dostarcza skutecznych dowodöw na 

niesmiertelnosc ludzkiej duszy? 
6) Czy prawda o niesmiertelnosci duszy ludzkiej wynika z Bozej dobroci jak 

röwniez z tego, ze Bög, Dobro najwyzsze, jest ostatecznym celem czlowieka? 
7) Czy niesmiertelnosc ludzkiej duszy da si^ wywnioskowac z jej natury, 

przymiotöw i czynnosci - sposobu jej dzialania? 
8) Czy dadze si^ W3nviesc dostatecznie mocne argumenty na niesmiertelnosc 

duszy z powszechnego przekonania i z jakosci osöb, ktöre jej przecze? 
9) Czy takich dowodöw möge dostarczyc sami zmarli? 
10) Czy niesmiertelnosc duszy da si^ wykazac z ujemnych nast^pstw, 

plynecych z jej zaprzeczenia i jakie se one? 
11) Czy se jeszcze jakies inne racje, opröcz wyzej przytoczonych, na poparcie 

niesmiertelnosci duszy ludzkiej? 
12) Jakaz to niesmiertelnosc przysluguje duszy rozumnej: istotowa, 

przyrodzona (naturalna) czy darmowa? 
13) Zarzuty przeciw niesmiertelnosci duszy wytaczane przez Pliniusza, 

Panecjusza i Lukrecjusza. 
14) Zarzuty innych „epikurejczyköw" lub ateistöw. 
15) Jak ci^zkim grzechem jest stanowcze zaprzeczanie niesmiertelnosci duszy 

ludzkiej? Ponadto, czy jest heretykiem, kto by tylko o tym wetpil? 
16) Jakimi bezboznikami i glupcami byli Epikur, Sardanapal, Awerroes, 

Saduceusze i znacznie gorsi od pogan, choc chrzescijanie z imienia: Cardano, 
Machiavelli i inni przeczecy niesmiertelnosci duszy? A takze, czy wielu bylo 
i jest takich w panstwach i krajach chrzescijanskich, ktörzy by sedzili, ze dusza 
ludzka ginie wraz z ciaiem? 

17) Ktöre to szczegölnie grzechy przysposabiaje bezposrednio do tego 
bezboznego przekonania, ze dusza ludzka ginie wraz z ciaiem? 
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18) Czy nauka Kartezjusza i jego zwolenniköw przyczynia si^ w duzej mierze 
do bl^dnego przekonania o smiertelnosci duszy ludzkiej? 

19) Odpowiedzi na niektöre pytania pomocne do potwierdzenia i rozswietle-
nia prawdy o niesmiertelnosci duszy. 

20) Co wreszcie powinni wziqc pod rozwag^ przeciwnicy niesmiertelnosci 
duszy jako przydatne do ich opami^tania? 

Tak wygl^dajq w doslown3nii niemal przekladzie tematy rozwazane przez 
Gengella. Niektöre z nich zaz^biaje si^ wzajemnie jako cz^stkowe uj^cia 
ogölniejszego problemu. Dlatego w podj^tym opracowaniu l^czymy je razem 
w bardziej zwartym i bardziej przejrzystym zarazem zestawie zagadnien, 
zmniejszaj^c ich liczb^ do 14. 

Wazniejsi przeciwnicy ludzkiej niesmiertelnosci - ich racje i moraine 
wlasciwosci (kw. 3, 13, 14, 16)̂  

Jako pewnych przeciwniköw niesmiertelnosci duszy ludzkiej wymienia 
Gengell: Sardanapala (Assurbanipala), kröla asyryjskiego z VII w. przed Chr., 
Saduceuszöw zydowskich, a z filozoföw greckich: Demokryta, Epikurai Panecju
sza (Panaitios z Rodos, neostoik z II w. przed Chr.), z Rzymian: Lukrecjusza 
i Pliniusza, z Araböw - Awerroesa, z chrzescijan: trzy sekty heretyckie, tj. 
arabiköw z III w. (wedlug swiadectwa Euzebiusza z Cezarei), tnetopsychiköw 
z VII w. (wedlug sw. Jana z Damaszku) i neoarian (anabaptystöw), czynnych na 
Litwie i w Polsce w XVI w. - jeden z ich przodköw, Budin, usilowal dowiesc 
smiertelnosci duszy ludzkiej z wypowiedzi Pisma Swi^tego - oraz dwöch 
humanistöw wloskich: Cardana i Machiavellego; jako przeciwnika w^tpliwego 
podaje Galena, greckiego lekarza (120-200). 

Jakimi to argumentami szermuje zwolennicy smiertelnosci ludzkiej duszy? 
Mozna je zestawie w dwa szeregi. Jedne wyst^puje w powiezaniu z konkretnymi 
autorami, a inne bezimiennie jako racje ogölniej uznawane, wspölne wi^kszej 
liczbie ich popleczniköw. 

Dowody ogölniejsze: 1) Nikt z umarlych nie pokazal si^ na znak i dowöd 
zycia po smierci ciala; umiera wi^c i dusza wraz z ciaiem. Gengell szeroko 
rozprowadza ten argument i daje nan dwie odpowiedzi - w dwu rozdzialach. 
Najpierw odrzuca go wprost, ukazuj^c jego bezpodstawnosc, dowodz^c czegos 
wr^cz przeciwnego - zjawiania si^ niekiedy umarlych na potwierdzenia swego 
dalszego istnienia i zycia. Nast^pnie odpowiada nan ubocznie, w mysl ewange-
licznej przypowiesci o bogaczu i Lazarzu, podwazaj^c skutecznosc i potrzeby 
posmiertnych zjaw dla przekonania niedowiarköw o zyciu pozagrobowym; o tej 
prawdzie mozna si^ upewnic na innych podstawach. 

2) Dusza ludzka l^ka si^ swego oddzielenia od ciala, wi^c poza nim istniec 
nie moze! Röwniez na t̂  trudnosc zarysowano mozliwosc dwojakiej odpowiedzi: 
zaprzeczenia calej argumentacji, zaröwno poprzednika jak i wynikania wniosku. 
Nie kazda bowiem dusza l^ka si^ swego wyjscia a z ciala, a nawet pragnie tego, 

^ Liczby podane w nawiasach przy naglöwkach kolejnych rozdzialöw zaznaczaje 
odnosne kwestie w tekscie oryginalu, uwzgl̂ dniane w danym punkcie opracowania. 
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a jej faktyczny l^k moze byc l^kiem przed posmiertne odpowiedzialnosci^ 
i wyrazac przekonanie o jej realnosci. 

3) Dusza ludzka jest cielesna, materialna - zniszczalna zatem - bo zywi si^ 
pokarmem i zalezy od ciala w swym zaistnieniu . Obydwu czlonom argumentacji 
odmöwiono wszelkiej zasadnosci, ukazuj^c wlasciwy typ zaleznosci duszy 
rozumnej od ciala i do pokarmu - jako zewn^trznych warunköw dla jej 
powstania i dzialania w zywym ciele. 

4) Dusza istniej^ca poza ciaiem wnosi alternatyw^ nie do przyj^cia: albo 
bylaby w sytuacji wymuszonej, gdyby mial to byc stan staly, albo jej powröt 
kiedys do ciala bylby czysto naturalnym zjawiskiem. Odrzucono i te oba 
zalozenia jako bezzasadne i dowolne, przypominaj^c, ze smierc - odleczenie 
duszy od ciala - to zjawisko naturalne, nie wymuszone, a zatem przezwyciizenie 
smierci - powröt duszy do swego ciala - nie moze si^ dokonac silami samej 
natury. 

Dowody szczegölowe - pochodz^ od trzech konkretnych przeciwniköw 
niesmiertelnosci duszy ludzkiej: Panecjusza, Lukrecjusza (rzymski epikurejczyk 
z I w. przed Chr.) i Pliniusza (Starszego z I w. po Chr.). 

Panecjusz wysun^l dwa argumenty na smiertelnosc duszy ludzkiej: fakt jej 
narodzin i cierpi^tliwosci. Dusza ludzka rodzi si^ i cierpi, musi wi^c podlegac 
takze smierci. Gengell odrzuca cal^ t̂  argumentacji, odwoluj^c si^ do stwörcze-
go pochodzenia od Boga ludzkiej duszy i do jej duchowej natury niepodleglej 
fizycznym bölom i chorobom, przysposobiajecytn do smierci. 

Z Lukrecjuszowego De rerum natura (O istocie wszechrzeczy) wydobyl Autor 
cztery argumenty na zniszczalnosc duszy ludzkiej wraz z ciaiem, a przeciw jej 
niesmiertelnosci: 

1) Dusza ludzka nie moze istniec samodzielnie, bo nieznane nam jej 
pochodzenie ani definicja. Obydwu przeslankom odmöwiono zasadnosci, 
przeciwstawiaj^c im tez^ o pochodzeniu duszy ludzkiej od Boga przez akt 
stwörczy i kilka jej definicji obiegowych w kr^gu filozoficzno-teologicznym. 
W kwestii pochodzenia duszy przytoczono cztery znane z historii opinie na ten 
temat: gnostycko-manichejske (cz^stka boskosci), Platona i Orygenesa (aniol 
uwiiziony w ciele za kar^), Tertuliana (odrosl duszy ojcowskiej) i Awicenny 
(twör anielski) - wszystkie uznano za blidne. Definicji duszy podal Gengell az 
dziewiic: siedem zaczerpm^tych od poszczegölnych autoröw (sw. Augustyn, 
sw. Jan z Damaszku, Kasjodor, Seneka) i dwie wypracowane w pözniejszych 
dociekaniach filozoficzno-teologicznych. We wszystkich jawi si i dusza rozumna 
jako substancja niesmiertelna, duchowa, ale nastawiona na istnienie i dzialanie 
w ciele i razem z nim. 

2) Dusza oddzielona od ciala bylaby bezczynna, niezdolna do dzialania, gdyz 
w swych czynnosciach zalezy od ciala i zmyslöw; nie moze wi^c istniec poza 
ciaiem. Stonowano sil^ tej argumentacji wytyczeniem wlasciwego sposobu 
i zakresu zaleznosci duszy rozumnej od sil cielesno-zmyslowych w jej dzialalnos
ci. Nie jest to zaleznosc bezwzgl^dna, istotna i ogölna - we wszystkich czynnos
ciach. W nocie towarzysz^cej wyjasniono dodatkowo, jakie to zjawiska i tresci 
poznawcza podlegaje bazposradnio zmyslom: tylko niaktöra przypadlosci; 
natomiast zjawiska duchowa i trasci substancjalna, nawat materialna, nie 
podlagaje im wprost. 

Forum 1999 - 16 
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3) Umierajecy nie odczuwa wyjscia z ciala swej duszy, wi^c ona nie wychodzi, 
lecz ginie wraz z ciaiem. W odpowiedzi podwazono wynikanie wniosku oraz 
zasadnosc utajonego zalozenia, ze dusza ma byc odczuwalna w swych czynnos
ciach, skoro nawet nie wszystkie zjawiska i procesy organiczne ŝ  odczuwalne. 

Do podanych w 37-tomowej Historii naturalnej przez Pliniusza dowodöw na 
smiertelnosc ludzkiej duszy podchodzi Gengell z usmieszkiem poblazania, daj^c 
im miano: „quaestiunculae" (zagadnionka, blähe kwestyjki), ale stara si^ 
rozprawie z nimi powaznie tak w swietle chrzescijanskiej wiary jak i poganskiej 
mitologii. M.in. öw rzymski pisarz i naukowiec nie mögl poj^c, gdzie by 
przebywaly dusze oddzielone od swych cial? W jakiejs nowej oslonie cielesnej? 
Co by mogly robic i jak w ogöle dzialac, doznawac wrazen, odczuwac, myslec, nie 
maj^c zmyslöw ani mözgu? I jaka bylaby ich liczba itp.? 

W odpowiedzi podkreslono duchow^ samodzielnosc duszy rozumnej 
w posmiertnym istnieniu i dzialaniu, röznorakosc pozagrobowego losu dusz 
zaleznie od ich ziemskich zaslug, uznawanq röwniez w mitologii greckiej 
i rzymskiej, ich liczebnosc röwn^ zmarlym ludziom, jak i to, ze nie musz^ 
podejmowac zycia od nowa, gdyz go nie trace w chwili smierci ciala. 

Pliniuszowi zarzuca nadto Gengell, ze podaje w wetpliwosc röwniez istnienie 
Böstwa pozaswiatowego, zajmuj^c pozycje ateistyczno-naturalistyczne, 
poswiadczone take oto wypowiedzie przekazane potomnosci: „Rodzicielke 
i mistrzynie wszechrzeczy jest sama Przyroda (Natura)". 

Aby oslabic i we wlasciwym swietle ukazac sil^ dowodowe racji wysuwanych 
przez przeciwniköw ludzkiej niesmiertelnosci, Autor przedstawia niektörych 
z nich w ich moralnym, ujemnym aspekcie, wychodzec z zalozenia, ze stan 
moralny czlowieka rzutuje na jakosc i wartosc wyznawanych przezen pogledöw. 
Podaje wi^c etyczne charakterystyk^ Epikura, Sardanapala, Awerroesa, 
Cardana i Machiavellego jako dodatkowe zakwestionowanie ich wiarygodnosci. 

Epikur, jesli wierzyc swiadectwom sw. Augustyna i Diogenesa Laertiosa, to 
filozof szalony lub oblekany {delirus), „milosnik pröznosci, a nie prawdy, ktörego 
nawet sami filozofowie nazwali wieprzem utarzanym w blocie cielesnym, ponie
waz rozkosz ciala uznal za najwyzsze dobro", co wi^cej, byl to „obzartuch 
wymiotujecy dwa razy dziennie z przejedzenia"^. W parze z take praktyke szla 
niemniej przewrotna i zgubna teoria w postaci skrajnego sensualizmu i relaty-
wizmu epistemologicznego: jedyne kryterium prawdy to zmysly, w ich swietle 
zas nie ma nie pewnego, nie wyleczajec samych zasad sprzecznosci i tozsamosci. 

W gorszych jeszcze barwach przedstawiono Sardanapala, nazywajec go 
smakoszem, rozpustnikiem i zbrodniarzem, a przy tym niewiesciuehem 
i tehörzem, ktöry nie umial walezyc nawet w obronie zagrozonego tronu, ale 
wraz ze swymi skarbami zamknel si^ w podpalonym palaeu i tak dokonal 
nikczemnego z5nvota. 

^ Pierwsze cẑ sc przytoczonej, niepochlebnej opinii o Epikurze wzî to z komentarza 
sw. Augustyna do 73 psalmu (z 8 tomu bhzej nie okreslonego zbioru), druga zas z 10 ksi^gi 
Diogenesa Laertiosa 2yciorysöw wybitnych filozoföw, w wyd. polskim, Warszawa 1982, 
s. 507-8. 
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Wiarygodnosc doktrynaln^ Awerroesa podwazaje nie tylko bl^dne pogl^dy 
w röznych kwestiach, m.in. na temat ludzkiej duszy, rozszczepianej na kilka 
postaci i pozbawionej niesmiertelnosci, ale i niestalosc jego w religijnych 
przekonaniach, zmienianych raz po raz z chrzescijanskiego na zydowskie 
i muzulmanskie. 

Dwom ostatnim, z imienia chrzescijanskim, przeciwnikom niesmiertelnosci 
duszy ludzkiej zarzuca Gengell utajony ateizm i brak zasad moralnych w wyz
nawanych i gloszonych pogl^dach. Cardano zaglodzil si^ na smierc, by potwier-
dzic wygloszonq przepowiedni^ o rzekomo znanym mu kresie swego zycia. Ma
chiavelli zas byl jawnym rzecznikiem falszu i oszustwa oraz stosowania przemo-
cy w stosunkach mi^dzyludzkich i w rzqdzeniu spoleczenstwem. Przed zgubnos-
ci£̂  takich zasad Kosciöl katolicki bronil si^ zakazem czytania propagujs^cych 
je pism. 

W toku polemiki z przeciwnikami ludzkiej niesmiertelnosci rozprawia si^ tez 
Gengell z Kalwinem, ale z innego nieco tytulu. Zarzuca mu mianowicie dwa 
oszczerstwa rzucone na Kosciöl katolicki i jego najwyzszych przedstawicieli, 
papiezy. Jana XXII oskarzyl, ze glosil publicznie smiertelnosc ludzkiej duszy, 
a trzech wspölczesnych sobie papiezy, wymienionych z imienia (Leon, Klemens, 
Pawel) pomöwil w IV ksi^dze Institutionum (r. 7) o wyznawanie pogledöw 
ateistycznych, tj. nieuznawanie istnienia Boga, niesmiertelnosci duszy ludzkiej 
ani historycznej prawdy w opowiesciach ewangelicznych o Chrystusie. Nie wi^c 
dziwnego, ze w odparciu ci^zkich oskarzen uzyto tez ci^zkiej broni, nie szcz^dz^c 
ostrych kontrataköw i dosadnych okreslen pod adresem osoby i pism oskarzaj^-
cych Kosciöl i papiezy. 

Jakby na marginesie tematu o przeciwnikach niesmiertelnosci duszy Autor 
zapj^uje jeszcze, ilu ich jest we wspölczesnych spoleczenstwach chrzescijanskich. 
I na podstawie przytaczanych röznych swiadectw twierdzi o dose znacznej 
i wzrastajqeej ich liczbie w röznych krajach Europy, jak Anglia, Franeja, 
Niemey, Wloehy, Szweeja, nie wy^czaj^c i Polski. Möwi^c to odbiega od opinii 
sw. Augustyna o znikomej liczbie ateistöw w jego czasach. A co gorsza 
- swiadomie lub nieswiadomie - oslabia jeden ze swych dowodöw na niesmiertel
nosc duszy ludzkiej, ten wywodzony z powszechnego o niej przekonania. Tego 
jednak zŝ dala prawda, jedyny drogowskaz jego zycia i pisarstwa. 

Do zagadnienia niesmiertelnosci duszy dodano ponadto dwa dodatkowe 
stwierdzenia o jej naturze i genezie. Wszystkie dusze ludzkie ŝ  jednego 
gatunku, co nie wyklucza jednak mozliwosci, by byly i röznogatunkowe. 
Powstanie, zamieszkanie w ciele duszy ludzkiej jako kwesti^ dyskusyjn^ 
uzalezniano wöwczas od czasu istnienia i stopnia uksztaltowania plodu; 
najcz^sciej wymagano do tego 40 dni przy plodzie m^skim, a 80 - przy plodzie 
zenskim, ale tez nie brakowalo lekarzy skracaj^cych ten czas nawet do kilku 
dni. Gengell woli nie wdawac si^ w te sporne dociekania ze wzgl^döw duszpa-
sterskich, by nie gmatwac ani przes^dzac sprawy chrztu plodöw poronionych. 

Wybitni przedstawiciele nauki o niesmiertelnosci duszy ludzkiej 
posröd poganskich myslicieli - ich oblicze umyslowe i moraine (kw. 2) 

Temat ten rozpoczyna Gengell ogölnym stwierdzeniem, ze za niesmiertelnos-
ci^ ludzkiej duszy stoi powszechne przekonanie (communissima sententia) 



244 Franciszek Bargiei SJ 

znaczg ĉych filozoföw i midrcöw poganskiej starozytnosci. Zalicza do nich -
powoluj^c si i na swiadectwa Plutarcha, Tertuliana, Euzebiusza z Cezarei 
i sw. Augustyna — przede wszystkim Pitagorasa i Platona wraz z ich szkolami 
jak i znaczn^ cz^sc stoiköw wraz z Empedoklesem. Ponadto Trismegistosa, Ta
lesa, Sokratesa, Isokratesa, Ksenokratesa, Cycerona, Senek^, Makrobiusza, 
Maksyma z Tyru (Maximus Tyrius), Plotyna, Porfiriusza, Proklosa, Filolaosa, 
Apulejusza, Jamblicha i innych^. By nie byc goloslownym, przytacza wypowiedzi 
wazniejszych z nich, tj. Trismegista (Asclepius), Platona (Obrona Sokratesa, 
Fajdros, Fedon), Cycerona (O starosci), Seneki (Listy), Salustuiusza (O wojnie 
Jugurtynskiej), Filolaosa (O duszy) i wyroczni Apollina z Miletu. Wszystkie 
one glosz^ niesmiertelnosc duszy jako prawdy bezspornâ  i powszechnie przyj-
mowan^. 

Na tie powyzszych danych nasuwa si^ pytanie, w imi^ czego ci ludzie swiatli 
i nieskazitelnych obyczajöw glosz£^ i przekazuj^ innym taki pogl^d? Oczywiscie 
z osobistego przekonania o jego slusznosci, a nie z ch^ci oszukiwania i wprowa-
dzania w bl^d innych. Zatem ich wybitna wiedza i moralna prawosc powinny 
budzic wi^ksze zaufanie do ich pogledöw i nauk niz zapatrywania przeciwniköw 
zycia pozagrobowego, ktörych wiedza i moralnosc nie rzuca si^ w oczy, owszem, 
niekiedy ukazuje si^ w zgola odmiennej, gorszej postaci. Tak sqdzi Gengell i chce 
0 tym przekonac swych czytelniköw. 

Dodaje jeszcze Autor, ze prawda o zyciu pozagrobowym dusz (w Elizjum lub 
Tartarze) - w stanie szczisliwosci lub kary - nie tylko miesci si^ w filozoficznych 
pismach, ale przenika cal^ starozytn^ - greck^ i rzymskq - literature, poezj^ 
1 mitologii. C Trismegistosie zaznacza wreszcie, ze uchodzi za mistrza 
wszystkich filozoföw dla swej „starodawnosci" - zyl ponoc w XIV w. przed 
Chrystusem - i dla swej niezwyklej plodnosci pisarskiej. 

Niesmiertelnosc duszy ludzkiej a powszechne przekonanie o niej 
ludöw - dowöd etnologiczny (kw. 118) 

Obecne zagadnienie wprowadza Autor takim oto sformulowanlem: „Stale bylo 
przeswiadczenle wszystkich ludöw w calej starozytnosci 1 trwa ono nadal po dzis 
dzien we wszystkich spoleczenstwach, narodach 1 panstwach, ze dusza po 

^ Wî kszosc wymienionych powag - to filozofowie greccy i rzymscy z röznych epok. 
Obok nich znalezli si^ tez przedstawiciele innych dziedzin wiedzy: astronomowie, 
historycy, retorzy, literaci. Przedstawiamy krötko mniej znanych: Isokrates (436-338), 
atenski retor, autor kilkudziesiiciu möw; Ksenokrates z Chalcedonu (IV w. przed Chr.), 
grecki filozof, platonczyk pitagoreizuj^cy, ktöry zapocz t̂kowal tröjczlonowy podzial filozofii 
na dialektyki, fizyk^ i etyk ;̂ Makrobiusz (IVA^ w.), rzymski gramatyk i pisarz filozofuj^cy 
w duchu neoplatonskim; Maksym z Tyru (II w. po Chr.), grecki filozof platonczyk, czynny 
tez w Rzymie (do jego uczniöw nalezal cesarz Marek Aureliusz), ktöry pozostawil po sobie 
41 „disputationes philosophicae", wielokrotnie wydawane az po XVIII w., np. w Leydzie 
i Cambridge; Proklos (V w. po Chr.), neoplatonizuj^cy scholarcha Akademii Platohskiej; 
Filolaos (V w. przed Chr.), astronom ze szkoly pitagorejskiej, glosil kulistosc Ziemi i jej 
obröt woköl jakiegos osrodka; Apulejusz z Madaury w Afryce (II w. po Chr.), filozof, retor, 
literat; Jamblich (III/IV w.), grecki filozof-mistyk z syryjskiej szkoly neoplatohskiej. 
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smierci czlowieka pozostaje zywa i niesmiertelna". Zaznacza jednak, ze to 
powszechne przekonanie bylo nieraz ubrane w rözne szczegöly basniowe 
i mitologiczne, nie zasluguj^ce na wiar^. Na potwierdzenie tego przytacza 
swiadectwa zaczerpm^te z pism przedstawicieli wielu starozytnych i pözniej
szych narodöw: Rzymian, Gallöw, Gotöw, Persöw, Macedonczyköw, Turköw, 
Traköw, Araböw, Egipcjan, Gwinejczyköw, Japonczyköw, Chinczyköw, Syjam-
czyköw, amerykanskich i kanadyjskich Indian (Huronöw). 

W imieniu Rzymian przemöwil Cycero w ksi^dze O przyjazni, twierdz^c, ze 
wi^cej dlan znacz^ pobozne zwyczaje przodköw i uslugi swiadczone zmarlym, jak 
i pogl^d najm^drzejszego Sokratesa o niesmiertelnosci duszy ludzkiej, niz swieze 
przypuszczenia nielicznych, jakoby dusze mialy umierac wraz z cialami. 

Wyrazicielami wiary Gallöw w zycie pozagrobowe sq Waleriusz Maksimus 
i Juliusz Cezar w pismach o zwyczajach tego ludu^. 

Na dowöd takiej wiary u Persöw i Macedonczyköw przytacza Gengell urywek 
z Cyropedii (O wychowaniu Cyrusa) Ksenofonta, w ktörym Cyrus (Mlodszy) 
przed spodziewanq smierci^ zegna si^ ze swymi synami, pouczajqc ich, ze jego 
smierc to wcale nie koniec jego istnienia, ze jego duch niewidzialny w ciele nadal 
zyc b^dzie po wyjsciu z ciala, owszem, b^dzie si^ cieszyl pelniejszq wolnosci^ 
i lepszym poznaniem. 

O wierze w zycie pozagrobowe Turköw i Araböw swiadczy uznawany przez 
nich Koran, a takze Awicenna w swoich pismach. T^ zas wiar^ Traköw 
i Egipcjan stwierdza w swej Historii wojen grecko-perskich Herodot z Halikarna-
su, „ojciec historii" (V w. przed Chr.). 

Gdy idzie o ludy i kraje udost^pnione Europejczykom w czasach nowszych, 
0 mieszkancöw Japonii, Chin, Syjamu, Gwinei Afrykanskiej, obydwu Ameryk 
- to swiadectw ich wiary w niesmiertelnosc ludzkiej duszy dostarczajq przede 
wszystkim misjonarze chrzescijanscy, m.in. jezuiccy, ktörzy troskq duszpaster-
skq obj^li wszystkie znane im kontynenty. 

Zestawione powyzej dane historyczno-etnograficzne ukladajq si^ Autorowi 
w dwie ogölne przeslanki: 1) Cala przedchrzescijanska starozytnosc jak 
1 pözniejsze spolecznosci pozachrzescijanskie zywily zgodne przekonanie 
0 niesmiertelnosci duszy i zyciu pozagrobowym. 2) Pod tym wzgl^dem nie ma 
istotnej röznicy mi^dzy zapatrywaniami chrzescijanskimi a poganskimi, 
wyjqwszy wtörne, basniowe dodatki do tych ostatnich. Lecz co dlan wynika 
z tych przeslanek? Do czego one upowazniajq? Oczywiscie do wnioskowania 
0 zasadnosci i racjonalnosci tak ogölnego, moralnie powszechnego przeswiadcze-
nia wielu rozmaitych ludöw, nieraz bardzo od siebie odleglych w czasie 
1 przestrzeni - ze jest ono wyrazem obiektywnej prawdy, a nie poznawczego 
urojenia czy oszukanstwa. Tym bardziej nalezy tak wnioskowac, ze chodzi tu 
0 sprawy zasadniczq w ludzkim zyciu, rzutujqcq na cale ludzkie postipowanie. 
W takich sprawach kierowanie si^ nie udowodnionymi opiniami grupki osöb czy 
szczuplej mniejszosci, odbiegajqcymi od przekonan ogölu, byloby ryzykownq 
lekkomyslnosciq. 

^ Waleriusz Maksimus (I w. po Chr.), rzymski historyk, autor Factorum dictorumque 
memorabilium IX, bogate zrödlo informacji o jego czasach i o przeszlosci Rzymu. 
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Juz Seneka powiedzial (w jednym ze swych listöw), ze mocny to dowöd 
prawdy, gdy wszystkim cos takiego si^ przedstawia! 

Sily tej argumentacji - sqdzi Gengell - nie moze zachwiac zarzut, jaki by 
mozna wydobyc ze stanu dzikosci i barbarzynskosci ludöw poganskich, z braku 
u nich dostatecznej oswiaty i kultury. Ta bowiem okolicznosc przemawia za 
czyms wr^cz przeciwnym, za pochodzeniem tak zgodnych przekonan nie ze 
spolecznego czy ind3rwidualnego narzutu, ale z innych, pierwotniejszych zrödel, 
czy to z naturalnego swiatla rozumu kazdego czlowieka, czy moze z pierwotnego 
objawienia Bozego, przekazywanego dziedzicznie z pokolenia na pokolenie. 

Niesmiertelnosc duszy ludzkiej w swietle wiary chrzescijanskiej 
(kw. 4) 

Tej tematyce odpowiada teza: „Prawda to niewqtpliwa katolickiej wiary, ze 
dusza ludzka nie umiera wraz z ciaiem i ze jest od niego rözna". Jest to wi^c 
zagadnienie dwuczlonowe i omawiane jest w tekscie w dwöch osobnych 
punktach. 

Pierwszy czlon — ze dusza nie umiera wraz z ciaiem - popiera Autor cytatami 
biblijnymi z Ksi^gi Mqdrosci, Eklezjastesa (Koheleta), z Ewangelii sw. Mateusza 
i sw. Lukasza, z Apokalipsy i innych. Np. „Dusze sprawiedliwych sq w r^ku 
Boga i nie dotknie ich m^ka smierci" (Mdr 3, 1); „Nie böjcie si^ tych, co zabijaje^ 
cialo, duszy zas nie mogq zabic!" (Mt 10, 28); „Ujrzalem pod oltarzem dusze 
zabitych dla Slowa Bozego" (Ap 6, 9). 

Podobnie i drugi czlon tezy stwierdzajqcy pelnq niesmiertelnosc duszy 
ludzkiej i jej röznosc od ciala - ma za sobq nie mniej liczne, owszem - zdaniem 
sw. Tomasza z Akwinu - wprost niezliczone wypowiedzi Pisma Swi^tego Starego 
i Nowego Testamentu; najwyrazniej zas i najmocniej slowa samego Chrystusa 
o Sqdzie Ostatecznym i o zgorszeniu (Mt 25, 41-46; Mk 9, 42-50). 

Druga seria dowodöw na niesmiertelnosc duszy to urz^dowe - dla katoliköw 
nieomylne - orzeczenia Kosciola katolickiego, soboröw powszechnych (Florenc-
kiego, Trydenckiego, Lateranskiego V) i papiezy (Benedykta XII, Leona X), 
uznajqce niesmiertelnosc ludzkiej duszy, takze jej jedynosc w ludzkim ciele, za 
prawdi objawionq przez Boga, czyli za dogmat katolickiej wiary nie dopuszczajq-
cy mozliwosci i swobody wqtpienia o nim. 

W zwiqzku z t£i kwestiq podejmuje Autor niektöre trudnosci i zarzuty 
wyprowadzane przez przeciwniköw z niezb} :̂ jasnych tekstöw biblijnych, po to, 
by na nie odpowiedziec, i dac tekstom prawidlowq, katolickq wykladni^. 

Rzecz jasna, jest to argumentacja - nie jedyna w omawianej rozprawie - nie 
czysto filozoficzna, ale scisle teologiczna, majqca wi^c wartosc wylqcznie dla 
ludzi uznajqcych powag^ Pisma Swi^tego i katolickiego Kosciola. Podobny sposöb 
dowodzenia wystqpil takze w niektörych innych pokrewnych tematach. 

Beza sprawiedliwosc i dobroc jako dowody ludzkiej niesmiertelnosci 
(kw. 5 i 6) 

Mamy tu dwie rözne podstawy argumentacji, wyrazone w odr^bnych, choc 
pokrewnych przeslankach, dotyczqcych tego samego tematu. 
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Podstawy pierwszego dowodzenia jest Boza sprawiedliwosc oraz poczucie 
sprawiedliwosci tkwiqce w kazdym niezwyrodnialym moralnie czlowieku. 
W zwiqzku z tym ksztaltuje si^ samorzutnie takie rozumowanie. Gdyby nie bylo 
posmiertnej, owszem, wiekuistej odpowiedzialnosci czlowieka za czyny jego zycia 
w ciele, to by si^ nie urzeczywistnily wymogi Bozej ani ludzkiej sprawiedliwosci, 
ktöre za ziemskiego zycia zwykle bardzo wiele pozostawiajq do zyczenia. Wtedy 
bowiem ostateczny los wszystkich ludzi, dobrych i zlych, bylby taki sam. Tym 
samym zatarlaby si^ istotna röznica mi^dzy dobrem a ziem etycznym, run^lyby 
podstawy moralnych zobowiqzan czlowieka. Skoro zas jest to trudne do przyj^cia 
dla trzezwego umyslu, przeto nieunikniony jest wniosek o realnosci pozagrobo
wego zycia, i to w wymiarze wiekuistym, czyli o niesmiertelnosci ludzkiej duszy. 

Potwierdzenie slusznosci tego rozumowania znajduje Gengell u wielu Ojcöw 
Kosciola (swi^ci Jan Chryzostom, Ambrozy, Augustyn) i pisarzy starochrzesci-
janskich (Orygenes, Laktancjusz), z ktörych pism przytacza obszerne urywki, 
a takze w Pismie Swi^tym, na ktöre powolujq si^ röwniez wymienieni autorzy, 
a nawet u pisarzy i myslicieli poganskich, w Fedonie Platona i Tuskulanskich 
dysputach Cycerona. 

Analogicznie rozwija si^ rozumowanie z drugiego punktu wyjscia, ktöry 
stanowi Boza dobroc. Argumentacja uklada si^ w trzy zblizone do siebie dowody. 

Dowöd I: Bög w dziele stworzenia najwi^cej dobroci ze wszystkich stworzen 
okazal czlowiekowi. Jako niezmienny w swej naturze nie moze wi^c tej dobroci 
wzgl^dem czlowieka odmienic ani ograniczyc do samego ziemskiego jego zycia, 
wtedy bowiem czlowiek bylby zröwnany z resztq swiata, z nierozumnymi 
stworzeniami. Innymi slowy, Boza dobroc domaga si^ niesmiertelnosci czlowieka, 
by mögl mu si^ udzielac takze poza ziemskim kr^giem przez calq wiecznosc. 
Potwierdzajq to slowa sw. Pawla: „Jezeli tylko w tym zyciu pokladamy nadziej^ 
w Chrystusie, to bardziej od wszystkich ludzi jestesmy godni politowania" (1 Kor 
15, 19). 

Dowöd II: Istnieje w ludziach, przynajmniej wierzqcych, zaszczepione przez 
Boga pragnienie doskonalego zjednoczenia si^ z Nim, ktöre byloby jalowe 
i zwodnicze, gdyby nie istnialo zycie posmiertne, dajqce mozliwosc zaspokojenia 
owego pragnienia, nieziszczalnego w bytowaniu ziemskim. Zycie pozagrobowe 
jest zatem wymogiem Bozej dobroci, podobnie jak i sprawiedliwosci. Rozumowa
nie otrzymalo obszernq ilustracj^, opartq na biblijnym opowiadaniu o odwiedzi-
nach krölowej Saby u kröla Salomona. 

Dowöd III - a wlasciwie inna wersja poprzedniego: Bög jako Stwörca 
wszechrzeczy oraz pelnia dobra i szcz^scia jest ostatecznym celem czlowieka, 
jedynie zdolnym zaspokoic i ukoic t^sknoty ludzkiego serca za pelnq szcz^sliwos-
ciq. Wiadomo bowiem z doswiadczenia, ze zadne inne dobra, chocby nie wiadomo 
ile ich nagromadzono, nie zdolajq nasycic i uszcz^sliwic bez reszty ludzkiego 
serca. Musi wi^c czlowiek miec mozliwosc nasycenia si^ Bogiem poza ziemskim 
zyciem, czyli posiadac dusz^ niesmiertelnq. Wnioskowanie poparto cytatem 
z Wyznan sw. Augustyna (ks. I, r. 1): „Uczyniles nas, Panie, dla Ciebie, i niespo-
kojne jest nasze serce, dopöki nie spocznie w Tobie" oraz podobnym tokiem mysli 
Suäreza, uznanego za bardzo wybitego teologa (primae magnitudinis). 

Powyzsze dowody majq w zasadzie ksztalt filozoficzny, aczkolwiek nie sq 
calkiem wolne od teologicznych wstawek i skojarzen. 
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Natura ludzkiej duszy, jej przymioty, czynnosci i sposöb dzialania 
dowodz£t jej niesmiertelnosci (kw. 7) 

Tak postawionq tez^ popiera Autor az siedmiu argumentami czerpanymi 
z röznych aspektöw duszy: z jej bytowej znakomitosci, duchowosci, posiadania 
wiedzy, pragnien wybiegajqcych w wiecznosc, z podobienstwa do Boga 
i nasladownictwa Boga, a nawet z czynnosci we snie wykonywanych. Jest to 
temat rozwini^ty obszerniej niz wiele innych - na 10 stronicach. 

Dowöd I (ze znakomitosci bytowej duszy) z powolaniem si^ na Cycerona 
(O starosci)y ktöry tak rozumuje: „Natura, ktöra zawiera w sobie takq rqczosc 
i bieglosc umyslu, takq pami^c przeszlosci i wybieganie myslq w przyszlosc, tyle 
röznych uzdolnien, umiej^tnosci i wynalazczosci, nie moze byc smiertelnq!" 
Podobnie wypowiada si^ takze w innych pismach, np. O przyjazni. 

Jakby pod tym natchnieniem Gengell snuje wlasne rozwazania o znakomitos
ci ludzkiej duszy, odbijajqcej w sobie caly wszechswiat i zdolnej nim wladac. 
Szeroko rozwodzi si^ nad ogromnq wjmalazczosciq duszy rozumnej, zdolnosciq 
wytwarzania przeröznych urzqdzen, ulatwiajqcych zycie i wladanie przyrodq, jak 
i nad dokonanymi juz licznymi jej osi^gni^ciami swiadczqcymi o jej wyzszosci 
i przewadze nad resztq swiata. M.in. wspomnial o podejmowanych öwczesnie 
pröbach latania w powietrzu. Nie zawahal si^ nawet powiedziec, ze dusza ludzka 
nie zadowoli si^ i calym zdobytym swiatem, lecz b^dzie si^ rozglqdac za innymi 
swiatami, czego jestesmy naocznymi swiadkami obecnie. Z powyzszych refleksji 
ptynie dlan nieodparty wniosek: tak wspaniala istota, jakq jest dusza rozumna, 
nie moze ulec zagladzie, musi reszty swiata przerastac röwniez swojq trwalosciq, 
czyli niesmiertelnym zyciem. 

Dowöd II (z duchowosci i niematerialnosci duszy), poparty powagq sw. Augu
styna, Hugona ze sw. Wiktora i Suäreza: Byt duchowy, o prostej, niezlozonej 
budowie, jest niezniszczalny, nie moze bowiem rozlozyc si^ na skladniki, ktörych 
nie ma. Taka jest wlasnie dusza ludzka. Zatem jest niesmiertelna. 

Wiele wysilku wklada Autor w wykazanie slusznosci glöwnej przeslanki 
- duchowosci duszy, gdyz wynikanie wniosku jest oczywiste. Duchowosc zas 
duszy, jej substancji, wyprowadza z duchowosci (niematerialnosci) jej wladz 
i czynnosci, umyslu i woli, myslenia i chcenia, z powszechnosci, ogölnosci 
i „odmaterializowania" przedmiotu poznania umyslowego, z poznania refleksyj-
nego, ze zdolnosci zastanawiania si^ nad samym sobq, z tego, ze umysl nie 
m^czy sie w toku poznania, lecz si^ doskonali coraz bardziej, z wolnosci woli i jej 
milosci döbr niematerialnych. Wszystko to rzutuje na niesmiertelnosc, ducho
wosc zrödla, z ktörego wyplywajq tarnte, niematerialne zjawiska. 

Poparciem tej argumentacji moze byc wnioskowanie Suäreza - z naciskiem 
podkreslono nadany mu przez papieza Pawla V przydomek: „Doctor eximius" 
(wyborowy, wysmienity, przedziwny) - o potrzebie (logicznej koniecznosci) dla 
pi^kna i ladu wszechswiata posredniego ogniwa bytowego pomi^dzy swiatem 
czystych duchöw a swiatem czystej materii - w postaci bytu zlozonego z materii 
(ciala smiertelnego) i ducha niezniszczalnego, czyli wlasnie czlowieka, ciala 
o duszy niesmiertelnej. 

Dowöd III (z wlasciwosci ludzkiej wiedzy, nie zwiqzanej koniecznie 
z materialnjmi konkretem), wsparty cytatami ze sw. Tomasza z Akwinu (Contra 
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gentes, II, 79) i Eneasza Gazeusa (Theophrastus): Wiedza wybiegajqca poza krqg 
ciala swiadczy o niezaleznosci duszy ludzkiej od ciala, o jej bytowej samodziel-
nosci i niesmiertelnosci^. 

Dowöd IV (z wrodzonych duszy pragnien „wiecznosciowych"), poparty powagq 
sw. Augustyna: Wrodzone duszy ludzkiej, a wi^c wszczepione w niq przez same
go Boga, pragnienie wiecznotrwalego zycia i szcz^scia, nie moze byc zwodnicze, 
lecz winno byc zaspokojone. To zas znaczy zdolnosc ludzkiej duszy do wiekuiste-
go b5rtowania i zazywania wiecznej szcz^sliwosci, czyli jej niesmiertelnosc. 

Dowöd V i VI (z podobienstwa duszy rozumnej i jej czynnosci do Boga) 
z powolaniem si^ m.in. na Kasjodora i sw. Tomasza z Akwinu. Dusza ludzka 
upodabnia si^ do Boga w umyslowym poznaniu wszechrzeczy i we wszechmilosci, 
w zdolnosci ukochania wszelkiego dobra, nadto nosi w sobie obraz i podobien
stwo Boze; nie moze wi^c tych znamion utracic kiedykolwiek, gdyz bylyby 
oszukancze, czyli musi byc niesmiertelna. 

Dowöd VII (z czynnosci duszy wykonywanych podczas snu ciala, zwlaszcza 
w snach nadprzyrodzonych, pochodzqcych z nawiedzenia Bozego, a faktycznie 
z jej wlasnych czynnosci i mysli wybiegajqcych poza krqg wlasnego ciala, 
ogarniajqcych bezkresy przestrzenne i czasowe); wnioskowanie naswietlono 
przykladem podanym przez sw. Augustyna o niejakim - wspölczesnym mu 
- Gennadiuszu, jak to we snie zostal upewniony o posmiertnym zyciu. 

Argumenty od 3. do 7. nie sq calkiem odr^bne i samodzielne, lecz zblizone do 
siebie a pomocnicze wobec dowodu drugiego, opartego na duchowosci duszy 
rozumnej; stanowiq drobne jego odmiany, ukazujqc rözne jego aspekty i mozliwe 
do uwzgl^dnienia w rozumowaniu przeslanki. 

Swiadectwa zmarlych potwierdzajŝ  niesmiertelnosc ludzkiej duszy 
(kw. 9) 

Uzasadnienie tej tezy widzi Gengell w posmiertnej dzialalnosci niektörych 
osöb, szczegölnie swi^tych, w ich zjawieniach si^ i czynionych cudach. Podaje 
dowody wprost i uboczne, potwierdzajqce to zapatrywanie. 

Dowöd 1 - osnuty na wypowiedzi sw. Grzegorza Wielkiego (Homilia 32) 
0 swi^tych m^czennikach oddajqcych ch^tnie swe zycie w imi^ wiary w niesmier
telnosc duszy i o cudach dziejqcych si^ za sprawq ich doczesnych szczqtköw 
(relikwij). Jedno i drugie, a zwlaszcza to drugie, przemawia przekonujqco za 
posmiertnym zyciem, za niesmiertelnosciq duszy ludzkiej. Jesli bowiem cielesne 
szczqtki swi^tych majq moc cudotwörczq dlugo po ich smierci, to trudno 
przypuscic, by nie istniala dusza, ktöra kiedys ozywiala cudotwörcze cialo. Autor 
zauwaza, ze ta argumentacja ma podbudow^ doswiadczalnq, sprawdzalnq 
naocznie; takq podstawq bowiem sq cuda, do ktörych si^ odwoluje. 

^ 0 Eneaszu Gazeuszu (po lac. Gazaeus - moze rodem z Gazy) powiedziano jeszcze 
w tekscie, ze byl wielce uczonym m ẑem (eruditissimus vir) i autorem znakomitej ksî gi 
0 niesmiertelnosci duszy pt. Teofrast (Theophrastus), zawierajqcej podstawowe uzasad
nienia tej prawdy; zyl w V w. po Chr., poczqtkowo byl platonikiem, pözniej przyjql 
chrzescijanstwo. 
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Dowöd II - z trzech biblijnych ukazan si^ zmarlych. Konkretnie wymieniono: 
1) proroka Samuela prz3rwolanego z zaswiatöw przez wrözk^ na zyczenie kröla 
Saula (1 Sm 28); 2) Oniasza arcykaplana i Jeremiasza proroka, ktörzy dlugo po 
swej smierci ukazywali si^ Judzie Machabeuszowi, by go upewnic o zwyci^stwie 
nad wrogami w podj^tej przezen walce (2 Mch 15, 12-14); 3) Mojzesza i Eliasza 
obecnych na Taborze przy Przemienieniu Chrystusa (Mt 17; Mk 9). Skoro zmarli 
si^ ukazujq, to dowöd, ze calkiem nie pomarli, lecz nadal zyjq. 

Jako dalsze potwierdzenie tej prawdy przytacza Autor tez inne, i to powazne 
- j ak mniema - swiadectwa, koscielne i poganskie, o zjawieniach si^ röznych 
zmarlych. W pierwszym rz^dzie na swiadköw powoluje tu wybitnych swi^tych 
Kosciola (Augustyna, Grzegorza z Nyssy, Grzegorza Wielkiego i Sofroniusza 
z VII w.). Grzegorz Wielki swiadczy m.in. o widzeniach, jakie mial sw. Benedykt 
z Nursji, duszy swej siostry, sw. Scholastyki, ulatujqcej w chwili zgonu 
w widzialnej postaci do nieba. Sw. Sofroniusz przekazal zas opowiesc o Ewagriu-
szu, poganskim filozofie, nawröconym na chrzescijanstwo przez przyjaznego mu 
biskupa, ktöremu ukazal si^ po swej smierci, by potwierdzic slusznosc 
wszystkich slöw, uslyszanych od niego. 

Zeby czytelnik nie odniösl wrazenia, ze zjawy zmarlych to same zamierzchle 
historic, ktöre nalezy czjrtac z usmieszkiem czy przymruzeniem oka, znalazly si^ 
w naszym tekscie analogiczne opowiadania röwniez z czasöw znacznie 
pözniejszych ludzi o wi^kszej trzezwosci umyslowej zaröwno z obcych terenöw, 
jak i z polskiego podwörka. Z zagranicznych dziejöw odnotowano opowiadanie 
Baroniusza, oparte na wiarygodnych swiadkach, o Marsiliuszu Ficino (1433-99), 
jak po smierci ukazal si^ swemu przyjacielowi, by spelnic zawartq z nim 
przedtem umow^, a zarazem potwierdzic prawdziwosc rozmöw prowadzonych 
mi^dzy nimi za zycia ziemskiego na temat pozagrobowej rzeczywistosci. I jeszcze 
drugq podobnq historic, wyj^tq z osiemnastowiecznych pami^tniköw Rocheforta, 
dworzanina kardynala Richelieu i Mazariniego, o dwu magnatach, z ktörych 
jeden powiadomil drugiego o fakcie swej smierci jak i o rychlym juz i jego zgonie. 

Nie pomini^to tez takich posmiertnych zjaw röwniez z polskiej ziemi. 
Doswiadczyc ich mial szczegölne ks. Piotr Skarga SJ kilkakrotnie. Jeden raz 
nawiedzil go w pelnym blasku dziennym, gdy powaznie chorowal, zmarly 
wspölbrat zakonny, Stanislaw Warszewicki, przynoszqc wiadomosc o rychlym 
wyzdrowieniu i o wielu jeszcze latach pracowitego zycia. Kiedy indziej w samo 
sloneczne poludnie uslyszal rozpaczliwy glos, biadajqcy nad popelnionq pomylkq 
i nieszcz^snym swym losem innowierczego magnata, nad ktörego nawröceniem 
pracowal daremnie przez dlugi czas. Niebawem okazalo si^, ze faktycznie ten 
czlowiek rozstal si^ wtedy z zyciem. 

Wielu innych tego typu zdarzen - znanych mu osobiscie - Autor nie uznal 
za warte i potrzebne przytoczenia. Nie omieszkal natomiast si^gnqc jeszcze po 
takie swiadectwa do poganskiej literatury. I znalazl je u Cycerona, Owidiusza, 
Waleriusza Maksyma, a takze u Homera w obydwu jego epopejach (np. zjawie-
nia si^ ducha Patrokla Achillesowi, a ducha tegoz Odyseuszowi, Cezara zas 
swemu zaböjcy Kasjuszowi w przegranej bitwie pod Filippi). 

Na zakonczenie rozdzialu zaznaczono wreszcie, ze w roli dowodöw wyst^pujq 
w nim przyklady, konkretne fakty, bo i one majq moc dowodowq, i to nie 
mniejszq od racji abstrakcyjnych, zgodnie zresztq z oswiadczeniem Arystotelesa, 
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ze „latwiej i pr^dzej dajemy si^ przekonac przykladem niz prawom czy 
rozumowaniu" (ProbL, nr 183). 

Zgubne nast^pstwa plyns^ce z odrzucenia wiary w niesmiertelnosc 
duszy ludzkiej przemawiajg^ za jej niesmiertelnoscis^ (kw. 10) 

Na wst^pie zagadnienia - na podstawie swiadectw teologöw i prawniköw, 
zebranych w dziele Barbosy De locis probationum - Gengell stwierdza ogölnie, 
ze „zaden argument nie jest mocniejszy od wyprowadzonego z niedorzecznosci 
(absurdu) i z niestosownosci (teoretycznych czy praktycznych), ktörych nalezy 
sie wystrzegac .̂ Z odrzucenia zas niesmiertelnosci duszy, z tezy o jej smiertel
nosci plynie bardzo wiele i bardzo zgubnych nast^pstw, teoretycznych i praktycz
nych. 

Najwazniejsze z nich to: 1) Podanie w wqtpliwosc, a wlasciwie zupelne 
przekreslenie calej skarbnicy chrzescijanskiej wiary, calej Ewangelii Chrystuso-
wej, w ogöle calej Biblii Starego i Nowego Przymierza; wszystko to bez duszy 
niesmiertelnej, zagrozonej pot^pieniem wiecznym, potrzebujqcej pomocy 
w posmiertnym zbawieniu, traci wszelki sens i wszelkq zasadnosc, a staje si§ 
zbiorem zwodniczych bajek. 

2) Podwazenie i obalenie calego porzqdku i prawa moralnego (chrzescijan
skiego i ogölnoludzkiego), zniesienie wszelkiej röznicy mi^dzy dobrem a ziem, 
cnotq a wyst^pkiem, bohaterstwem a bestialstwem czy wyuzdaniem, zniesienie 
odpowiedzialnosci (doczesnej i posmiertnej) za spelniane czyny, takie czy inne, 
szlachetne czy najpodlejsze, uprawnienie wszelkiej niegodziwosci w zyciowej 
praktyce, w zyciu osobistym i stosunkach mic^dzyludzkich. 

3) W dalszej jeszcze konsekwencji wystawienie na posmiewisko i pogard^ 
zycia cnotliwego i ofiarnego, moralnego wysilku w imi^ tzw. wyzszych wartosci 
i idealöw, smierci za ojczyzn^, heroizmu m^czenniköw itp. jako szczytowej 
glupoty i szalenczego omamu, a zalecenie - jako najwyzszej mqdrosci zyciowej 
- calkiem odmiennego stylu zycia, kierowanego egoizmem, wygodq, uzyciem, 
rozpasaniem najnizszych pop^döw, prowadzonego kosztem i chocby najwi^kszq 
krzywdq innych osöb. Wtedy nabierajq slusznosci i uprawnienia chocby 
najbardziej hedonistyczne i swawolne hasla o uz5^aniu swiata i zycia, dopöki 
komus sluzy. 

4) Jako ostatni zgubny skutek odrzucenia wiary w niesmiertelnosc wymienia 
Autor bezposrednio przysposobienie czlowieka do ateizmu, jak to obszerniej 
przedstawil i uzasadnil w innym, wczesniejszym swym dzielku pt. Sciezki do 
ateizmu (Gradus ad atheismum). 

Z wymienionych jak i z innych zgubnych nast^pstw odrzuconej tezy 
0 niesmiertelnosci duszy ludzkiej wynika slusznosc i zasadnosc tezy przeciwnej. 
Wszystko to bowiem, co sprzeciwia si^ rozumowi i dobru ludzkiego zycia, nie 
moze byc wyrazem prawdy, ale falszu i zludzenia. Takq wlasnie wymow^ majq 
slowa Chrystusa o drzewie i jego owocach - ze z jakosci owocöw, jakie rodzi 
drzewo, poznaje si^ nieomylnie jego wlasnq wartosc, jest-li dobre czy zle. 

^ A. Barbosa (1590-1649), bp, prawnik, kanonista portugalski, wspölpracownik Kuril 
Papieskiej; wydal 19 tomöw pism z zakresu prawa kanonicznego. 
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Inne racje na rzecz ludzkiej niesmiertelnosci (kw. 11) 

Podejmujqc dalsze poszukiwania za nowymi dowodami niesmiertelnosci 
ludzkiej duszy, pokazuje Gengell, jak mu osobiscie bardzo lezy na sercu ta 
prawda i jak usilnie chcialby przekonac o niej czytelnika. Takich dodatkowych 
dowodöw, zdolnych co najmniej potwierdzic ludzkq niesmiertelnosc lub rzucic na 
niq wi^cej pozytywnego swiatla, wynotowal jeszcze kilkanascie. Warto tu 
zasygnalizowac choc niektöre z nich. 

Takq wartosc - jego zdaniem - majq: 1) ekstazy (nadprzyrodzone lub 
naturalne), poswiadczone röwniez u pogan (Sokrates, Piaton), w nich bowiem 
dusza jest aktywna przy nieczynnych zmyslach; 2) bytowa przewaga duszy 
ludzkiej nad zwierz^cq i nad wlasnym ciaiem, ktöra zostalaby zakwestionowana 
jej zanikiem w chwili smierci; 3) wzrost i rozkwit (w mqdrosci, cnocie) duszy 
ludzkiej przy röwnoczesnym powolnym niszczeniu ludzkiego ciala z biegiem lat 
zycia czlowieka; 4) troska ogölu ludzi o swych zmarlych, o ich szczqtki, groby, 
posmiertnq czesc, co ma sens jedynie w zalozeniu ich dalszego istnienia; 
5) zabiegi zlych duchöw, by zdobyc dla siebie ludzi przez ich op^tanie czy inne 
magiczne sztuczki - bez niesmiertelnosci duszy bylyby one calkiem chybione 
i daremne. 

W swietle zgromadzonych powyzej przeslanek i racji teza o niesmiertelnosci 
ludzkiej duszy - jak sqdzi Autor - otrzymala dostateczne uzasadnienie. 
A powolujqc sie na Tomasza Comptona SJ (1590-1666), wybitnego filozofa 
i teologa, rzetelnego komentatora Arystotelesa, karci wraz z nim wszystkich 
autoröw, ktörzy w swych pismach oslabiajq takie czy inne dowody na niesmier
telnosc ludzkiej duszy, jak gdyby nie wiedzieli, ze tym sposobem wyrzqdzajq 
niepowetowanq szkod§ chrzescijanskiej spolecznosci i ze pomyslnosc tejze 
-röwniez w ziemskim wymiarze - moze najbardziej zalezy od zgodnego 
i mocnego przekonania wszystkich jej czlonköw o ludzkiej niesmiertelnosci 
i posmiertnej odpowiedzialnosci za to ziemskie zycie. 

Typ niesmiertelnosci wlasciwy ludzkiej duszy (kw. 12) 

Wzi^to tu pod uwagi trzy mozliwe typy niesmiertelnosci, obiegowe w schola-
stycznym slownictwie: istotna, przyrodzona (naturalna) i darmowa - dana 
z laski (essentialis, naturalis, gratuita). Wszystkie trzy przedstawiono w zwi^z-
lym opisie dla uwydatnienia ich odr^bnosci. Niesmiertelnosc istotna wnosi 
w swym pojiciu pelny, nieograniczony - we wszystkich kierunkach - wymiar 
bytowania i jego trwalosci, wlasciwy samemu Bogu, Temu, ktöry jest! Przyrodzo
na niesmiertelnosc jest koniecznym wymogiem natury bytu stworzonego, du-
chowego, np. aniola. Darmowa niesmiertelnosc, przyznana z Bozego daru. 

W swietle danych wyjasnien przyznano duszy ludzkiej niesmiertelnosc 
przyrodzonq, wylaniajqcq si^ z jej prostej, duchowej natury, nie istotnq ani 
darmowq, co potwierdzajq zgodnie urz^dowe orzeczenia koscielne, wypowiedzi 
wielu Ojcöw Kosciola (sw. Grzegorz z Nyssy, sw. Ireneusz, sw. Bernard), a takze 
poglqdy röznych filozoföw, nie wylqczajqc poganskich. 
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Ocena moralna niewiary w niesmiertelnosc czlowieka (kw. 15) 

Autor zapytuje, jak ci^zki to grzech przeczyc stanowczo niesmiertelnosci 
duszy ludzkiej i czy staje si^ heretykiem (odszczepiencem od Kosciola katolickie
go), jak si i wöwczas möwilo, kto o tym wqtpi? Przygotowujqc grünt pod 
wlasciwq odpowiedz, wyjasnia najpierw etymologic wyrazu „herezja", wywodzq-
cego sii z greki i znaczqcego pierwotnie kazdy „wybör", sluszny i niesluszny. 
Z czasem w slownictwie katolickim to szerokie znaczenie uleglo zaciesnieniu do 
samego tylko wyboru bl^dnego, niezgodnego z urz^dowq doktrynq katolickq. 
Wedlug Suäreza herezjq w sensie formalnym jest swiadome i uparte trwanie 
chrzescijanina w poglqdzie przeciwnym nauce Kosciola katolickiego. Przytoczono 
tez definicje herezji z innych autoröw: Grzegorza z Walencji, Alfonsa de Castro 
i Franciszka Oviedo .̂ Herezj^ zas materialnq stanowi poglqd przeciwny 
katolickiej wierze, ale bez uporu w nim, czyli z gotowosciq wyrzeczenia si^ go na 
zqdanie Nauczycielskiego Urz^du Kosciola powszechnego. 

Z danych wyjasnien wyciqgni^to dwa wnioski: 1) Chrzescijanin uparcie 
odrzucajqcy niesmiertelnosc ludzkiej duszy dopuszcza si^ herezji formalnej 
i popelnia bardzo ci^zki grzech - zuchwalej pychy - przeciw wyznawanej wierze 
katolickiej, najci^zszy po grzechu ateizmu, wobec ktörego znacznie malejq 
wszystkie inne grzechy chrzescijanskie. 2) Kto natomiast powqtpiewa o nie
smiertelnosci duszy rozumnej, b^dqc chrzescijaninem, ten jest co najmniej 
heretykiem materialnym i röwniez winnym bardzo ci^zkiego grzechu. Slawiony 
przez Gengella Compton nie wahal si^ powiedziec, ze „nawet lekkie powqtpiewa-
nie o niesmiertelnosci duszy nie uniknie pi^tna ateizmu". 

Przyczyny niewiary w niesmiertelnosc duszy ludzkiej (kw. 17) 

Autor ma tu na mysli glöwnie przyczyny moraine, tj. grzechy przysposobiajq-
ce czlowieka do odrzucenia wiary w niesmiertelnosc. Za takie uznal przede 
wszystkim dwa wyst^pki: rozwiqzlosc obyczajöw i pych^ umyslu - w takiej 
wlasnie kolejnosci je ustawil. Na zgubnosc obydwu dla wiary w niesmiertelnosc 
- a takze w istnienie Boga - podaje racje biblijne, patrystyczne i rozumowe. 
Z powag powolywanych tu na swiadectwo wymienil sw. Augustyna, sw. Grzego
rza Wielkiego, sw. Bernarda i sw. Tomasza z Akwinu. 

Zgubne dla wiary w niesmiertelnosc dzialanie rozwiqzlosci ma si^ ujawniac 
na dwu plaszczyznach i isc w dwöch kierunkach: zaslepiac umysl, czyniqc go 
niezdolnym do prawidlowych rozeznan i ocen wartosci niematerialnych, a takze 
wzbudzac bojazn przed przyszlq odpowiedzialnosci^ za moraine naduzycia, 
podcinajqc röwnoczesnie jej zasadnosc, wmawiajqc czlowiekowi, ze nie ma si^ 
czego l^kac, gdyz ze smierciq konczy si^ wszystko. 

^ Grzegorz z Walencji (de Valencia; 1549-1603) i Franciszek z Oviedo (1602-51) to 
hiszpahscy jezuici, czynni na katedrach filozofii i teologii w ojczyznie i w Kolegium 
Rzymskim. Alfons de Castro (ok. 1495-1558) to hiszpahski franciszkanin, teolog, uczestnik 
Soboru Trydenckiego, w swych pismach szczegölnie zainteresowany problematykq bl^döw 
teologiczno-religijnych (Adversus omnes haereses libri quattuordecim). 
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Podobnie zabojcze dla wiary w niesmiertelnosc i w Boga jest dzialanie pychy, 
choc rozwija si^ na innych nieco zasadach, tj. zbytniej pewnosci siebie 
i lekcewazenia wszelkich autorytetöw, nie wylqczajqc boskiego. Jej zgubny 
wplyw moze si^ zaznaczac röwniez posrednio - poprzez rozwiqzlosc obyczajowq, 
w ktörej obj^cia pycha zwykla wtrqcac dla pokazania swej niezaleznosci. 

Doktryna kartezjanska a wiara w niesmiertelnosc duszy (kw. 18) 

Jest to zagadnienie krötkie, dwustronicowe. Na jego wst^pie Gengell maluje 
dose kr5rtycznie sylwetk^ duehowq i naukowq „ojea nowozjrtnej filozofii". 
Wypomina mu brak wszechstronniejszego - poza matematykq - wyksztaleenia, 
miernq bystrosc umyslowq, niedostatek wyrobienia dialektycznego i teologiczne
go, za to wygörowanq zqdz^ nowosci - nie prawdy - jak i osobistej slawy, 
podszytq wrodzonq pyehq. Ma to byc opinia rzetelnyeh jego znaweöw: biskupa 
P. Hueta i dwöch jezuitöw, wspomnianego juz Comptona i Jana de Benedietis^. 

Na takim tie sformulowano tez^: Doktryna kartezjanska powaznie zagraza 
prawdzie o niesmiertelnosci ludzkiej duszy i moeno popycha do jej odrzucenia. 
W kartezjanizmie nie ma bowiem solidnego uzasadnienia dla niesmiertelnosci 
duszy, ktöre opiera si^ wylqeznie na takich raejaeh jak odr^bnosc pojqcia duszy 
od pojicia ciala oraz sq falsz3we zalozenia, ze zwierz^ta to bezduszne automaty. 
Te jednak racje niczego nie dowodzq, wobec czego dusza ludzka i jej niesmiertel
nosc staje si i kwestiq samej wiary, a jeszcze wi^kszej nabiera to wyrazistosci 
przy spojrzeniu z punktu metodycznego wqtpienia o wszystkim, z ktörego 
Kartezjusz uczynil naczelne i podstawowe zalozenie swej filozofii. 

Dodatkowe kwestie na temat niesmiertelnosci duszy ludzkiej 
(kw. 19 i 20) 

Ostatni z uwzglidnionych w tym sprawozdaniu tematöw zawiera dwa 
rozdzialy omawianego tekstu o siedmiu punktach. Trzy pierwsze przedstawiajq 
poglqdy na temat niesmiertelnosci ludzkiej trzech myslicieli z röznych okresöw 
dziejöw: Arystotelesa, Awerroesa i Pomponacjusza^ ;̂ czwarty przedstawia 
niektöre twierdzenia prowadzqce do zaprzeczenia niesmiertelnosci duszy, a trzy 
ostatnie stanowiq trzy rady dane przeciwnikom niesmiertelnosci, ktöre dla 
swego dobra powinni wziqc pod wnikliwq rozwag^. 

1-0 Co Arystoteles mniemal o niesmiertelnosci ludzkiej duszy? W ogölnej, 
wstipnej odpowiedzi stwierdzono, ze jesli nie z pewnosciq, to z jak najwi^kszym 

^ Huet P. D. (1630-1721), francuski bp i teolog, egzegeta i apologeta, komentator ksiqg 
Pisma Swî tego, znawca i krytyk filozofii kartezjanskiej {Censura philosophiae 
cartesianae). O Comptonie (inaczej: Carleton T., ok. 1590-1666) wspomniano juz po-
przednio w rozdziale pt. Inne racje niesmiertelnosci, s. 23; Jan Chrzciciel de Benedictis 
(1622-1706), jezuita wloski, wykladowca filozofii w Kolegium Rzymskim. 

Pomponazzi, Pomponacjusz P. (1462-1524), wloski humanista, filozof o materiali-
stycznej - w duchu Aleksandra z Afrodyzji - wykladni Arystotelesa, przeciwnik scholastyki 
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prawdopodobienstwem uznawal niesmiertelnosc. W jego pismach nie ma 
bowiem zadnych wyraznych twierdzen o smiertelnosci duszy rozumnej. Sq 
jednak pewne zdania niecalkiem jasne, ktörym niekiedy - w sposöb raczej 
naciqgany - daje si^ materialistycznie tlumaczenie (Aleksander z Afrodyzji). 
A CO wazniejsze, jest wiele jego tekstöw otwarcie przemawiajqcych za niesmier-
telnosciq duszy. Tak mniema ogromna wi^kszosc jego komentatoröw i znaweöw: 
Teofrast, Temistius, Filoponus, Simplieius, dwöch Ammoniuszöw - blizej ich nie 
okreslono - Alfarabi, Algazel, Olimpiodorus, Awicenna i in.; z chrzescijanskich 
zas myslicieli: Boecjusz, sw. Albert Wielki, sw. Tomasz z Akwinu, sw. Idzi 
Rzymski, Durand, Ferrariensis (Franciszek de Silvestris), Suärez i ogöl 
scholastyköw. Takie wlasnie a nie inne mniemanie o Arystotelesie w tym 
punkcie narzuca zresztq sam stan jego umyslu i wiedzy, znana ogölnie jego 
umyslowa bystrosc i ogromne wyksztalcenie, co nie pozwoliloby mu chyba 
zblqdzic w tak podstawowej kwestii. 

Po wi^cej danych o Arystotelesie odsyla Gengell do swej ksiqzki wydrukowa-
nej w Pradze (czeskiej) w 1713 r. pt. Obrona Arystotelesa i perypatetyckiej 
filozofii przez zbicie 50 twierdzen Lutra, przeciwnych Arystotelesowi i jego 
füozofii {Defensio Aristotelis et Philosophiae Peripateticae per enervationem 50 
Lutheri propositionum, oppositarum Aristoteli et suae Philosophiae). 

2- 0 Jakie bylo zapatrywanie Awerroesa na temat ludzkiej duszy? Twierdzil, 
ze w czlowieku sq obecne dwie smiertelne dusze, wegetatywna i sensytywna, 
a dusza rozumna stoi obok niego z zewnqtrz jak jakis swiadek czy towarzysz. 
Poglqd ten zostal pot^piony na Soborze w Vienne (1311 r.), a niezaleznie od tego 
przemawiajq przeciw niemu takze racje rozumowe, szczegölnie ta, ze w takim 
zalozeniu czlowiek przestawalby byc sobq, czlowiekiem, b^dqc pozbawiony 
wlasnego rozumu i towarzyszqcej mu wolnosci; umysl stojqcy z zewnqtrz nie 
moze byc wewn^trznym wspölczynnikiem czlowieczenstwa. 

3- 0 Zapatrywanie Pomponacjusza na ludzkq dusz^ i jego ocena. W jednym 
z opublikowanych pism wypowiedzial si^ o ludzkiej smiertelnosci, ale tylko 
w swietle przeslanek czysto naturalnych, czyli na filozoficznej plaszczyznie. Ten 
wybieg nie uchronil go jednak od pot^pienia przez Kosciöl na Soborze Lateran
skim V za Leona X (1512). Przed smierciq Pomponazzi mial odwolac ten poglqd 
wraz z innymi z dziedziny alchemii i czarodziejstwa, jakie mu wytkn^la wladza 
koscielna. Zaznaczyl o nim Gengell, ze w oczach niektörych katolickich myslicieli 
i historyköw - jak np. T. Raynaudus SJ - uchodzil za tajemnego ateist^^^ 

4- 0 Zdania nie do pogodzenia z niesmiertelnosciq duszy. Takie sq w pierw
szym rz^dzie twierdzenia zabarwione sceptycyzmem, podwazajqce poznawczq 
pewnosc, a wi^c i mozliwosc upewnienia si^ w o posmiertnym losie czlowieka. 
Np.: „Nie nie jest poznawalne w sposöb pewny i niezawodny. O niezym nie 
mozna i nie powinno si^ wydawac pewnych sqdöw. Bl^dna jest, a nie ocz3rwista, 
zasada sprzecznosci w jakiejkolwiek wyrazona formule". Za tego typu zdania 
uznano tez trzy nast^pujqce twierdzenia: „Zwierz^ta majq zdolnosc rozumowa-

Raynaudus, Raynaud T. (ok. 1587-1663), jezuita francuski, glosny i plodny pisarz 
teologiczny; opublikowal 19 tomöw pism. 



256 Franciszek Bargiei SJ 

nia. Istota duszy rozumnej zasadza si^ na aktualnym poznaniu. Taki sam jest 
wplyw materii na powstanie i trwanie w istnieniu form materialnych co i duszy 
rozumnej". 

Pod koniec tego punktu Gengell wynotowuje ze swej rozprawy pt. Gradus ad 
atheismum wylozone tam owe stopnie czy kroki, wiodqce do niewiary w Boga, 
w przekonaniu, ze tym samym prowadzq do odrzucenia niesmiertelnosci duszy. 
Jest ich trzy - od najwyzszego (najgrozniejszego) do najnizszego (najslabszego): 
1) wykroczenia moraine, grzechy ci^zkie i czysto popelniane (rozpusta, pycha, 
wystipek zwany „machiawellizmem", niecierpliwosc w przeciwnosciach, zmyslo-
ne cudownosci podawane za prawdy, pogarda instytucji i stanöw koscielnych); 
2) herezje - bl^dne przekonania religijne (Kalwina, Lutra, Janseniusza, 
kwakröw, mennonitöw); 3) bl^dne opinie filozoficzne, np. byt stworzony moze 
sam - wlasnq mocq - zaistniec (obdarzyc si^ istnieniem); wolno wyznawac 
jakqkolwiek wiar^ i przechodzic z jednego wyznania do innego; niewierzqcy, 
ktöry opiera swq niewiary na prawdopodobnej (probabilis) dlan przeslance, 
uniknie odpowiedzialnosci za swöj ateizm. 

5-0 Trzy sprawy i rady pod rozwag^ dla przeciwniköw niesmiertelnosci 
ludzkiej duszy. Gengell - ogölnie möwiqc - zaleca im tu pewne studia 
poröwnawcze: 

1) Najpierw studia nad podstawami - ich wartosciq - tych dwöch przeciw-
stawnych sobie poglqdöw, wlasnego - o smiertelnosci duszy i zwalczanego - o jej 
niesmiertelnosci. Z uczciwie zrobionego poröwnania latwo wyjdzie na jaw, jak 
slabiutkie sq przeslanki i racje pierwszego zapatrywania wobec tych drugich. 
Widzial to sam Pomponazzi, skoro stwierdzil, ze dotqd nie przedlozono zadnego 
niezawodnego dowodu na zaglad^ duszy ludzkiej w chwili smierci ciala. A chocby 
nie wszystkie z osobna argumenty, przytaczane w obronie niesmiertelnosci 
ludzkiej, mialy absolutnq pewnosc, to jednak wzi^te razem niewqtpliwie 
przewyzszajq sil^ dowodowq racji, jakie mozna wymyslec na poparcie tezy 
o smiertelnosci duszy rozumnej. 

2) Drugie zestawienie do przeprowadzenia dotyczy niecalkiem pewnego czy 
zachwianego w czyjejs swiadomosci przekonnia o niesmiertelnosci ludzkiej, 
a z drugiej strony wielu innych tzw. prawd zyciowych - tak samo lub jeszcze 
bardziej niepewnych - a mimo to uznawanych za zyciowe wytyczne w stosun
kach mi^dzyludzkich na codzien. Takie zas sq wszystkie wiadomosci oparte na 
ludzkim - wspölczesnym czy historycznym - swiadectwie, np. o wlasnych 
rodzicach i wielu innych okolicznosciach z zycia rodzinnego czy spolecznego, 
0 istnieniu i czynach takich czy innych osöb znanych z historii itp. Jezeli wi^c 
w tym kr^gu ludzkiej pewnosci, jakze dalekiej od nieomylnosci, nie dopuszcza 
si? lekkomyslnie podwazajqcych jq wqtpliwosci, to tym bardziej nie powinno si^ 
tego czynic w odniesieniu do prawdy o wiele mocniej uzasadnionej, tj. dotyczqcej 
ludzkiej niesmiertelnosci. A jesli przeciw niej wylaniajq si^ jakies wqtpliwosci 
- to wyrastajq one przewaznie na podlozu moralnym, z röznych nieprawidlowos-
ci obyczajowych czlowieka wqtpiqcego, jak i z wyplywajqcego z nich strachu 
przed grozqcym sqdem Bozym. Zyj moralnie i przemysl dobrze podanq ci w tej 
ksiqzce tresc - a przy Bozej pomocy zniknq gn^biqce ci^ wqtpliwosci i umocni 
sii twoje przekonanie o niesmiertelnosci ludzkiej osoby: oto praktyczna i moze 
najbardziej potrzebna porada Autora - jak sqdzi - dana wqtpiqcemu czytelniko-
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wi z troski duszpasterskiej o jego wieczne zbawienie i los posmiertny - ta 
bowiem raz po raz przebija z naszego tekstu. 

3) Trzecia wskazöwka, najobszerniej rozprowadzona, to cos z gatunku 
„zakladu Pascala", ale bez nawiqzania do niego samego. Jezeli dotychczasowe 
zalecenia, wprowadzone w czyn, nie rozwialy jeszcze w kims wszystkich 
wqtpliwosci CO do niesmiertelnosci duszy i nadal trwa on w przeswiadczeniu, ze 
oba stanowiska w tej kwestii sq na röwni prawdopodobne, to - zapytuje go 
Gengell - w ktörq strong powinien si^ ostatecznie sam dobrowolnie przechylic 
za namowq wlasnego rozsqdku? Oczywiscie - podpowiada mu - tylko w strong 
bezpieczniejszq, z ktörq wiqze si^ mniejsze niebezpieczenstwo i ryzyko dlan 
- wylqcznie doczesne, a nie wiekuiste - czyli na strong niesmiertelnosci duszy! 
Aby naklonic czj^elnika do takiej wlasnie postawy, zdobyc go dla gloszonej 
prawdy, stawia mu przed oczy rözne przyklady i ilustracje tego typu rozumowan 
i postaw przy dokonywaniu wyboru mi^dzy dwoma klöcqcymi si^ z sobq 
mozliwosciami. Wybör taki normalnie — w wymiarze doczesnym - rzqdzi si^ 
wlasnie prawem mniejszego ryzyka i niebezpieczenstwa. Gdy np. ma si^ do 
wyboru dwa mosty nad przepasciq, jeden calkiem bezpieczny, drugi bardzo 
niepewny i podejrzany, wtedy rozsqdek opowiada si^ za bezpieczniejszym 
przejsciem. O ilez wi^c bardziej wedlug tych samych zasad nalezaloby 
rozstrzygac wqtpliwosci, jakie istniejq, dotyczqce bezkresnej wiecznosci! Takim 
to rozumieniem dal si^ zdobyc dla wiary katolickiej ktos w czasach Korneliusza 
a Lapide, ktöry przekazal interesujqcq histori^^^. Nie majqc pewnosci o istnie
niu Boga, öw czlowiek postanowil jednak tak zyc, jakby Bög istnial, aby si^ nie 
narazic na ewentualny Jego gniew i kar^. 

Do umocnienia w przeswiadczeniu o niesmiertelnosci duszy ludzkiej mogq 
dopomöc jeszcze inne mysli. Chociazby ta, ze za tq prawdq stojq najswiatlejsze 
umysly i najszlachetniejsze serca, podczas gdy po przeciwnej stronie znajdujq si^ 
zazwyczaj ludzie o znacznie mniejszej wartosci moralnej czy umyslowej. 
Podobnie mysl, ze niesmiertelnosc bardziej przystoi godnosci czlowieka i t̂  
godnosc lepiej uwydatnia i uzasadnia, podczas gdy smiertelnosc spycha go do 
rz^du bezrozumnych bydlqt, zacierajqc röznicy mi^dzy zwierz^cym a ludzkim 
ksztaltem zycia. Przytoczyl wreszcie Autor obszerny tekst sw. Jana Chryzosto-
ma, ktöry za pomocq kaznodziejskich chwytöw, ale i rozumnych racji stara si^ 
przekonac o istnieniu Boga i duszy niesmiertelnej. 

Wszystkie przedstawione mu tresci i wskazöwki powinien czytelnik spokojnie 
i wnikliwie rozwazyc, dac si^ im przekonac, a co jeszcze wazniejsze, usilowac zyc 
wedlug zdrowych i szlachetnych zasad Swi^tych Panskich - Augustyna i Teresy 
Wielkiej - oraz Pisma Swi^tego. Oto one: „Jezeli tyle troski wklada si^ w nawet 
drobne przedluzenie zycia, to cöz by nalezalo czynic, aby zyc wiecznie?! I jesli za 
roztropnych uchodzq ci, ktörzy na wszelki sposöb zabiegajq, by nie stracic kilku 
dni, to jakimiz glupcami sq ci, ktörzy tak zyjq, ze mogq utracic calq wiecznosc! 
Pami^taj, ze masz tylko jednq dusz^ i to niesmiertelnq, a ty tylko jeden raz 
b^dziesz umierac, nie majqc juz mozliwosci przejscia ze smierci do nowego zycia. 

Korneliusz a Lapide, van der Steen (1566-1637), niderlandzki jezuita, egzegeta 
biblijny; napisal 10 tomöw komentarzy do Pisma Swî tego. 

Forum 1999 - 17 
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I ze masz tylko to jedno krötkie zycie, ktörego obecnie zazywasz, i innego juz 
miec nie b^dziesz, a po nim czeka ci^ tylko jedna chwala, i to wiekuista; usiluj 
wi^c zyc dla niej! We wszystkich swych czynach pami^taj na swe ostateczne 
sprawy, a nigdy nie zgrzeszysz". Zycie ksztaltowane na takich zasadach nie 
powinno budzic wqtpliwosci co do jego sensownosci i znaczenia ani narazic 
wiecznego losu czlowieka na niebezpieczenstwo bez wyjscia. 

I ostatni juz szczegöl w podj^tym sprawozdaniu z omawianego tekstu. To jego 
pobozne zakonczenie - o swoistej wymowie - wytloczone grubszym drukiem: 
„Wszystkie razem i z osobna gloski tej ksiqzki poswi^cam wylqcznie czci 
i wi^kszej chwale mojego Stworzyciela; wszystkie zas ludzkie pociechy, jakie by 
mozna stqd otrzymac, skreslam i wymazuj^ tym samym piörem, ktörym obecnie 
konczi pisanie tejze ksiqzeczki". Slowa te swiadczq o zupelnej bezinteresownosci 
Autora w podj^ciu pisarskiego trudu; möwi^, ze sklonila go do tego wylqcznie 
milosc Boga i poz5^ek duchowy bliznich, a nie ch^c doznania jakichs osobistych 
pociech, plynqcych z wlasnego wkladu w zbozne dzielo zbawienia czlowieka, 
aczkolwiek jak najbardziej lezalo mu ono na sercu, jak swiadczq o tym chocby 
powyzsze cytaty. 

Podsumowanie i pröba ogölnej oceny 

Na zakonczenie sprawozdania z Gengellowego dzielka o niesmiertelnosci 
duszy ludzkiej warto si^ jeszcze zapytac o jego „rodzaj literacki". Jednoznaczna 
odpowiedz na to pytanie nie jest jednak latwa ze wzgl^du na rozmaitosc wqtköw 
tresciowych i formalnych obecnych i przenikajqcych si^ wzajemnie w tej 
rozprawie jak i w calej twörczosci Autora. W kazdym razie nie jest to twörczosc 
scisle naukowa, ale swoista publicystyka religijna - o ile tak wolno jq nazwac 
- z gruntu podporzqdkowana duszpasterskim celom i zadaniom. Gengell jest 
daleki od uprawiania czystej nauki dla niej samej. On jest przede wszystkim 
kaplanem i duszpasterzem, szczerze zatroskanym o zbawienie ludzkich dusz, 
powierzonych mu przez Chrystusa. I temu celowi usiluje sluzyc tak slowem 
kaznodziejskim, jak i slowem pisanym i drukowanym. 

W tym konkretnym przypadku chodzilo mu o umocnienie w przekonaniu 
0 ludzkiej niesmiertelnosci przede wszystkim czytelniköw wierzqcych, prawo-
wiernych chrzescijan katoliköw, ale i tych takze, ktörzy pod wplywem 
nowozytnej racjonalistyczno-wolnomyslno-ateistycznej propagandy zachwiali si^ 
w swej katolickiej wierze lub moze nawet calkiem od niej odeszli w kierunku 
nowatorskich hasel. Aby ten zbozny duszpasterski zamysl urzeczywistnic w jak 
najwi^kszej mierze, stara si^ wykorzystac w swym pismie wszelkie dost^pne mu 
srodki tresciowe i formalne: filozofiy i teologi^ z ich metodami i sposobami 
argumentacji, Pismo Swi^te i dane historyczne, przyklady i wypowiedzi 
swiatlych ludzi, filozoföw, teologöw i innego typu uczonych, ktörzy kiedykolwiek 
zyli - w chrzescijanstwie czy poza jego kr^giem - a mieli cos sensownego do 
powiedzenia na interesujqcy go temat, tj. w kwestii ludzkiej duszy i jej stosunku 
do zjawiska smierci, nieuniknionej dla ludzkiego ciala. 

W publikacjach Gengella - tej i wszystkich innych - ujawnia si^ ogromna 
jego erudycja w postaci niezliczonych wprost powag i tekstöw przytaczanych raz 
po raz na poparcie swoich zapatrywan, do ktörych chcialby tez przekonac swego 
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czytelnika. Dla zobrazowania tego twierdzenia i tego rysu Gengellowego 
pisarstwa najlepiej byloby wynotowac przytaczane przezen nazwiska, chocby te 
tylko, ktöre zostaly uwidocznione w naszym zwi^zlym opracowaniu, a ktöre nie 
obejmujq wszystkich obecnych w oryginalnym tekscie. Jednak i to zaj^loby za 
wiele miejsca. Wobec tego powiedzmy tylko ogölnie, ze wynotowano ich ponad 
130 i ze wsröd nich sq przedstawiciele röznych dziedzin ludzkiej wiedzy 
i kultury, zaröwno klasycznej, grecko-rzymskiej, a wi^c poganskiej, jak 
i chrzescijanskiej, patrystycznej i scholastycznej. 

Zeby si i zbytnio nie rozwlekac, powiedzmy na koniec, ze pisarstwo Gengella, 
w tym i jego rozprawa o niesmiertelnosci duszy rozumnej, nalezy niewqtpliwie 
do tego kr^gu twörczosci doby polskiej kontrreformacji, ktöry ma charakter 
w duzej mierze polemiczno-apologetyczny. I zaznaczmy jeszcze - jako pewien 
minus pod adresem Autora z dzisiejszego punktu widzenia - ze w swej polemice 
z przeciwnikami moze wykazywal niekiedy Gengell nadmierny krytycyzm, 
czasem az niewybredny, a przejawiajqcy si^ w zb}^ dosadnych i ujemnych 
ocenach zwalczanych poglqdöw i w uwlaczajqcych epitetach przydawanych ich 
autorom, np. Epikurowi czy Kalwinowi. Ale na jego obron^ trzeba takze 
powiedziec, ze w tym wzgl^dzie byl jedynie wiernym nasladowcq wybitniejszych 
i slawniejszych od siebie pisarzy jak i zwalczanych przeciwniköw; tym ostatnim 
odplacal wlasnie pi^knym za nadobne, bo i oni nie przebierali w slowach 
i w wyzwiskach, jakimi obrzucali niewygodnych im pisarzy katolickich 
i czlonköw Kosciola. Taka panowala wöwczas ogölna moda rozprawiania si^ 
z przeciwnikami, niepomna na wyrozumialosc ludzkq i chrzescijanskie milosier-
dzie i dose daleka od gloszonej dzis toleraneji, ducha ekumenizmu i dialogu. 

Niezaleznie jednak od takich czy moze jeszcze innych zarzutöw, jakie by dalo 
sii wytoczyc przeciw pisarstwu Gengella, zasluguje ono - zdaniem piszqcego ten 
artykul, a takze innych - na przebadanie i opracowanie, chocby ze wzgl^du na 
to, ze stanowi ono znamienny wyraz poglqdöw tamtego czasu. Dlatego 
poswi^cenie mu uwagi nie jest jalowym trudem i zwyklq stratq czasu. 
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GEORGII GENGELL SJ (1657-1727) DE ANIMAE 
IMMORTALITATE DOCTRINA 

Summarium 

Georgias Gengell, Societatis lesu philosophus ac theologus inter coaetaneos 
suos eminebat fama, scientia, operumque typis impressorum numero, quorum 
maioris momenti nota sunt 18. Quae scripta potissimum indolis sunt polemico-
apologeticae, quatenus traditionalem Ecclesiae doctrinam defendant contra sic 
dictos novatores sive religiöses sive philosophos, contra seil, calvinismum, 
lutheranismum, iansenismum, atheismum nec non cartesianismum in genere, 
in specie autem contra aliquot illius theses fidei catholicae non compatibiles. 

Praecipuae earum sunt: Defensio theologiae scholasticae contra Lutherum; 
Admiranda Lutheri; Admiranda iansenismi; Admiranda Zwinglii et Calvini; 
Defensio Aristotelis et Philosophiae peripateticae; Eversio atheismi, seu pro Deo 
contra atheos libri duo; Gradus ad atheismum; De immortalitate animae 
humanae Veritas; de ultimo opere in nostra dissertatione est sermo. Gengell 
primus in Polonia atheismi problema movit illudque diserte acutissimeque 
tractavit. 

Omnes isti textus stricte scientifici non sunt neque pure philosophici, sed 
diversis complex! argumentis atque populari vestiti forma, pastoralis intentionis 
ductu, ut lectoribus in vere Christiana vita ducenda saluteque aeterna 
adipiscenda quam maxime consulere possint - ut auctor ipse aperte profitetur. 

De Gengellianis scriptis in encyclopaedicis libris notatur ilia nondum 
sufficienter recensita nec latius cognita esse. Cui defectui ut aliquatenus obviari 
posset, tres eorum ultimis locis supra enumerati libri, uterque de atheismo 
tertiusque de immortalitate hominis, qua maioris indolis philosophicae, 
accuratius investigandi describendique ad publicum usum suscepti sunt a me 
duabus in dissertationibus, altera de atheismo alteraque de animae hominis 
immortalitate, quae hie et nunc publiei iuris fit. 

Biographiam Georgii Gengell quod attinet, memorandae sunt etiam 
didaetieae eius funetiones una cum administrativis pastoralibusque. Spiritualem 
animarum euram non solum in templis Societatis lesu gerebat, verum et in 
militaribus castris. Philosophiam ac theologiam in variis docebat coUegiis 
(Leopoli, Sandomiriae, Gedani, Cracoviae), quae etiam per plures administrabat 
annos qua rector eorum et quidem calamitosis difficillimisque temporibus 
septentrionalis belli (suetico-russico-poloni) domicilia ab ipso curata devastantis. 
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Textus recensioni nostrae subiectus 124 numerat paginas proprie dicti 
doctrinalis argumenti. In eius prologo auctor intentionem exponit in opusculo 
suo conficiendo prosecutam sitamque in cura pastorali de aeterna salute eorum 
praesertim, qui exsistentia Dei admissa de humanae animae immortalitate 
dubitant vel eam omnino reiciunt. Voluit illis apta suppeditare argumenta, quae 
dubitationem eorum vel erroneam persuasionem devincere valerent, ut fidei 
catholicae fideles manere possent. 

En quaestionum conspectus in recensito libro disputatarum. Sunt 20 
constituuntque totidem argumenta pro hominis immortalitate vel eorum 
declarationes: 

1) omnium gentium consensus de humanae animae immortalitate; 
2) non alia hac de re philosophorum gentilium veterumque sapientum 

sententia; 
3) paucissimi sunt tantum, et quidem fide non digni, qui humanam 

immortalitatem negant; 
4) animae humanae immortalitas fidei christianae fundamentale est dogma; 
5-6) quae Veritas in specie postulatur a Dei Providentia, iustitia ac 

benevolentia erga hominem comprobaturque idea Dei, summi Boni finisque 
hominis ultimi necesario adipiscendi; 

7) animae humanae immortalitas ex ipsius natura, proprietatibus, 
functionibus modoque agendi logice deducitur; 

8) fere absolute universalis hominum consensus de sua immortalitate, 
minimusque tantum numerus valorque moralis adversariorum eius, fortiter 
suffragantur huic doctrinae; 

9) ab ipsis mortuis non semel est ilia asserta; 
10) gravia e humanae immortalitatis negatione sequentia incommoda eam 

valde suadent ac postulant; 
11) aliae adhuc rationes varii generis notae sunt auctori, quibus hominis 

immortalitas probari possit; 
12) e tribus possibilibus immortalitatis speciebus (essentialis, naturalis, 

gratuita) animae humanae attribuitur convenitque immortalitas naturalis, e 
natura sua emanans; 

13-14) animae humanae immortalitati non obstant argumenta a Plinio, 
Panetio, Lucretio aliisque epicureis contra ipsam pronuntiata; 

15) quam peccaminosum, immo et haereticum sit animae humanae 
immortalitatem negare vel solum serio de ea dubitare; 

16) quam impii insipientesque fuerunt Epicurus, Sardanapal, Averroes, 
Sadducaei nec non illi nomine christiani, sed infidelium peiores, qui immortali
tatem negant humanam, sicuti Cardanus, Machiavellus aliique; 

17) quaenam potissimum peccata ad immortalitatem humanam negandam 
disponunt ac inducunt? 

18) thesi de hominis immortalitate etiam Cartesii non favet doctrina, immo 
valde obstat; 

19-20) speciales animadversiones et directivae ad animae humanae 
immortalitatem tuendam oppositamque hypothesim devincendam idoneae 
seriaque consideratione dignae - secundum Gengell. 
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Supra indicatis capitibus non eadem attentio ab Auctore nostro attribuitur; 
singula plus minusve extense tractantur, in quantum ea ad immortalitatem 
hominis probandam oppositamque sententiam confutandam, immo omni 
scientifico valore destituendam conferunt. 

Ab adversariis immortalitatis humanae plura adducuntur argumenta, 
quorum praecipua sunt: 

1) Nemo mortuorum apparuit, ergo post corporis mortem anima non vivit; 
2) Anima humana suam a corpore separationem abhorret, ergo non 

separatur, sed una cum corpore moritur peritque; 
3) Anima humana est materialis, nutritur enim et a corpore dependet etiam 

in suo fieri, ergo extra corpus exsistere nequit; 
4) Anima humana gignitur et patitur, ergo morti quoque subiacet; 
5) Anima humana in seipsa separatim subsistere nequit, ergo omnino non 

datur; 
6) Anima a corpore separata esset iners, otiosa, agendi incapax, qua a 

corpore in suis fiinctionibus dependens, ergo nec sine corpore exsistit estque 
mortalis; 

7) Homo moriens exeuntem e se animam non sentit, igitur non exit ilia, sed 
moritur; 

8) Nescitur etiam, ubinam animae separatae degerent quidve ibi facerent 
quanamque essent multitudine et ita porro, ergo de illis non est curandum 
omnino - ita argumentatur Plinius senior. 

Omnia haec argumenta accuratissime sunt a Gengello examinata ac 
repudiata non solum scientificis rationibus adductis, verum et morali fautorum 
vilitate in luce posita. 

Scientificus eorum valor eo magis minuitur, si cum virtute numeroque 
rationum comparantur, quae pro hominis immortalitate afferuntur atque cum 
scientia honestateque morali immortalitatem humanam propugnantium. Sunt 
autem plurimi. Fere omnes ex antiquis philosophis, ut Tales, Pitagoras, Plato, 
Empedocles, plures stoici, Socrates, Isocrates, Xenocrates, Cicero, Seneca, 
Macrobius, Maximus Tyrius, Plotinus, Porph3n:'ius, Proclos, Philolaos, Apuleius, 
lamblichus quidamque Hermes Trismegistos nomine. Tot talisque notae homines 
magis credibiles censendi sunt in hominis immortalitate asserenda - putat 
Auctor - quam eius oppugnatores: pauci, impii, vitiosi, scelerati. 

E particularibus pro immortalitate humana argumentis vere convincens 
Gengello videtur probatio e consensu universali derivata ac ethnologica dicta. 
In huiusce persuasionis testimonium adducti sunt plurimi populi e diversissimis 
regionibus et temporibus: Romani, Graeci, Macedones, Persae, Arabes, Aegyptii, 
Sinenses, lapones, Galii, Gothi, Indii Americani, vg. Hurones - Cicerone, lulio 
Caesare, Xenophonte, Herodoto, Avicenna numerosisque missionariis christianis 
testibus. 

In hominis immortalitate asserenda cum philosophicis sanaeque mentis 
rationibus plane congruit Sacra Scriptura in plurimis textibus estque huius 
veritatis etiam validum argumentum. Praeprimis hominis immortalitas 
inevitabiliter ex Dei existentia agnita profluit, qua universorum hominisque 
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Creatoris finisque ultimi nec non ordinis moralis Institutoris ac boni malique 
ludicis. Secus inanis esset innata homini honestatis, iustitiae ac beatitudinis 
conscientia desideriumque, quae in terrestri vita expleri nequit. 

Ceterum animae humanae immortalitas necessario ex ipsius fluit natura, 
nobilitate, ingenio technico, capacitate varia artificiosa ac mirifica patrandi, 
inveniendi conficiendique novas res structurasque, diversissimos apparatus 
machinasque technicas, ad vitam humanam individualem ac socialem faciliorem 
reddendam. 

Anima humana qua spiritualis simplexque in elementa dissolvi nequit nec 
mori. Animae vero spiritualitas ex eius functionum, cognitionis volitionisque 
immaterialitate patet; cognitio enim humana universalis est et a materiali 
concreto abstracta, volitio autem in suis actibus est libera aptaque etiam 
immaterialia et aeterna amare, immo perpetuam desiderare durationem. 

Hominis immortalitatem alia insuper probant phaenomena: mortuorum 
apparitiones e historia biblica ac civili notae, miracula reliquiis sanctorum 
mediantibus patrata, daemoniacae possessiones, spiritualis hominis evolutio vg. 
in scientia virtuteque annis currentibus, dum eius corpus magis magisque 
tabescit. Accedunt perniciosae humana immortalitate negata sequelae: totius 
ordinis moralis discriminisque inter bonum et malum una cum hominis 
responsabilitate pro suis operibus subversio. Itaque corrueret tot a quanta 
doctrina catholica Scripturaeque Sacrae Veritas. Ultima pessimaque immortali
tatis humanae negatae consequentia est atheismus, seu apostasia a Deo. Fides 
enim in Deum et in animam immortalem simul exsistunt simulque corruunt. 

Ex hominis immortalitate tam solide plurimis argumentis, experimentalibus 
non exceptis probata, gravis sententiae oppositae peccaminositas, immo et solius 
de ipsa dubitationis in Christiane catholico profluit. Qui enim immortalitatem 
animae negat vel de ea dubitat, maximi - praeter atheismi peccatum - criminis 
reus noxiusque dicendus est. Ad quod duae potissimum ducunt causae, ambae 
moralis naturae: luxuria morumque corruptio et animi superbia. Utraque 
hominem in seipso claudit tamquam aliquo sibi sufßcienti absolute eique 
seipsum transcendere agnoscereque Auctoritatem, seipso superiorem impedit. 

„Fidei" in hominis immortalitatem non solum supradicta vitia obstant, sed 
etiam quaedam doctrinae ideaeque, vg. Cartesii, in cuius philosophia sufficientia 
principia pro animae immortalitate tuenda Gengell non conspicit, quare 
philosophicam novitatem cartesianam acri subiecit crisi. 

Immortalitatem humanam negantibus et dubitantibus de ea nonnulla dat 
bona consilia ad erroneas eorum persuasiones devincendas. Facienda est illis 
seil, sincera rationum comparatio pro utraque sententia militantium, ope cuius 
thesis de immortalitate humana praeponderabit, ut putat, oppositae ipsi 
opinioni. Si tamen adhuc aliqua incertitude remaneret, haee vineenda esset 
argumentatione e probabilitate petita, ad instar sponsionis a Pascal propositae: 
tutior eligenda est via, quae certo certius eum persuasione de hominis 
immortalitate iuneta est. 

De forma libri, ad ea, quae in initio dicta sunt, addi potest eius quasi-
eeeleetiea indoles, frequens auctoris reeursus ad varias diversi generis 
omniumque temporum auetoritates, ut propria doctrina lectoribus quam maxime 
convincens credibilisque videatur, in quo magna Auetoris eruditio elueet. 
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Insuper disputandi eius methodus sat diversa a hodiernis agendi modis apparet. 
Bellico enim spiritu dominata est in controversiis ducendis, polemica mixta 
apologia, a praesenti dialogi ac compromissi spiritu alienis. Hoc autem 
procedendi modo scriptor noster non parum suos contemporaneos superabat. 
Dignus igitur videtur, ut melius cognoscatur, etiam qua suorum temporum 
- contrreformationis nempe aetatis - testis insignis. 


