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Wprowadzenie

Mikołaj Kuzańczyk należy do grona tych
postaci, które – zajmując niewątpliwie wybitne
miejsce w dziejach myśli – nie poddają się łatwym
klasyfikacjom i zaszeregowaniom. Fascynował
wybitnych pisarzy, jak Hermann Hesse, i genial-
nych uczonych-erudytów, jak Mircea Eliade czy
Michel de Certeau, ale jego życie i jego dokona-
nia budzą wciąż wiele pytań i rozbieżnych inter-
pretacji. Czy był on przede wszystkim człowie-
kiem Kościoła zaangażowanym w dzieło odno-
wy, czy raczej myślicielem rozmiłowanym w księ-
gach i oddanym kontemplacji? Czy jego służba
Kościołowi była pochodną jego osobistych ambi-
cji, czy też była wyrazem głębokiego zrozumie-
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nia misji i zadań Kościoła, zwłaszcza w obliczu
konfliktu z władzą świecką? Czy był on otwarty
na dialog z innymi religiami, czy też nie potrafił
dostrzec istoty nieprzekraczalnych teologicznych
odrębności pomiędzy chrześcijaństwem a isla-
mem? Czy był raczej teologiem i kanonistą, czy
też filozofem, a może uczonym zafascynowanym
pięknem i prostotą matematycznego dowodu?
Czy jego twórczość należałoby ująć jako zwień-
czenie podstawowych nurtów i tendencji epoki
średniowiecza, czy też należałoby ją potraktować
jako zapowiedź renesansu? A może warto w je-
go dorobku podkreślić przede wszystkim to, co
stanowi prekoncepcję najistotniejszych pytań fi-
lozofii nowożytnej?

Nie sądzę, aby to zwięzłe studium mogło przy-
nieść odpowiedź na wszystkie te pytania czy roz-
wiać wszelkie wątpliwości. Niemniej warto pod-
jąć próbę zrozumienia życia i dzieła kardynała Mi-
kołaja, gdyż jest to postać z pewnością fascynują-
ca. Ponadto jego postawa i jego przemyślenia,
a nawet jego pomyłki i porażki mogą okazać się
pożytecznym drogowskazem dla współczesności.

W jednym ze swoich późnych dzieł, a miano-
wicie w dialogu O grze kulą z lat 1462–1463, Mi-
kołaj z Kuzy wyjaśnia swojemu młodemu roz-
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mówcy, księciu Janowi, synowi Ottona I z Mos-
bach, reguły modnej wówczas towarzyskiej gry:
„I zaznaczyłem – powiada – miejsce, w którym
stoimy, aby rzucać kulą, a w środku terenu [za-
kreśliłem] okrąg, w którego centrum znajduje się
tron króla. Jego królestwem jest królestwo życia
zawarte wewnątrz okręgu, a w [tym dużym] okrę-
gu [zawiera się także] dziewięć innych [okręgów].
Regułą zaś gry jest, aby kula zatrzymała się we-
wnątrz okręgu, a [ten, czyja kula] bliższa [jest]
centrum, zyska więcej [punktów], zgodnie z nu-
merem [tego] okręgu, w którym [kula] się zatrzy-
mała. A zwycięzcą jest ten, kto szybciej zdobę-
dzie 34 [punkty], co odpowiada [liczbie] lat Chry-
stusa” (Mikołaj z Kuzy, O grze kulą I, 51, tłum.
A. Kijewska, Warszawa 2006, s. 53).

Gra, jej cele i reguły stały się pretekstem do
podjęcia rozważań na temat struktury całej rze-
czywistości, miejsca człowieka w świecie czy jego
drogi ku Bogu, u której kresu oczekuje Chrystus.
Bohaterowie tego dialogu, ale i sam czytelnik po-
winien stać się graczem, który usiłuje odpowied-
nio wyrzucić kulę swojego życia, aby mogła za-
trzymać się w centrum, czyli w możliwie najpeł-
niejszym podobieństwie do Chrystusa. Schemat
tej gry znajduje się, na przykład, w pięknym pięt-
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nastowiecznym rękopisie należącym do zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, a zawiera-
jącym między innymi pełny tekst dialogu O grze
kulą. Dziewięć kręgów z wyraźnie zaznaczonym
centrum zostało także wykreślone na dziedzińcu
szpitala św. Mikołaja w Bernkastel-Kues. Ten
szpital-hospicjum wraz z kaplicą i biblioteką Ku-
zańczyk ufundował w swojej rodzinnej miejsco-
wości, mając nadzieję, że dane mu będzie spę-
dzić tam ostatnie dni swego życia. Jego losy po-
toczyły się inaczej.
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Pierwszy krąg życia:
dzieciństwo, młodość, lata dojrzałe

Mikołaj urodził się w roku 1401 w ma-
łym nadmozelskim miasteczku Kues, położonym
niedaleko Trewiru. Jego rodzinny dom znajdo-
wał się tuż nad Mozelą, której brzegi otoczone są
przez wzgórza pokryte winnicami, co komponu-
je się w niezwykle malowniczy pejzaż. Mikołaj
był drugim z czworga dzieci Jana Krebsa i Kata-
rzyny Römer: miał starszą siostrę, Małgorzatę,
oraz dwoje młodszego rodzeństwa, siostrę Klarę
i brata, Jana, który – podobnie jak Mikołaj – ob-
rał później drogę kariery duchownej. Jan Krebs
był bogatym przewoźnikiem, który monopolizo-
wał handel rzeczny nad Mozelą, a oprócz tego
należały do niego rozległe winnice, pola i inne
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ziemskie posiadłości. Wydaje się jednak, że naj-
starszy syn, Mikołaj, nie spełniał pokładanych
w nim ojcowskich nadziei ani oczekiwań, iż za-
troszczy się w przyszłości o rodzinną spuściznę.
Nie przejawiał najmniejszego zainteresowania oj-
cowską profesją, a za to cechowało go nadmier-
ne zamiłowanie do samotnej medytacji i lektury.
Niektórzy biografowie podają, że po gwałtownej
kłótni z ojcem Mikołaj opuścił rodzinny dom i szu-
kał schronienia na dworze księcia Manderscheid
w Eifel. Bardziej prawdopodobną wersją jest chy-
ba ta, która mówi, że to sam ojciec, widząc nie-
zwykłe zdolności syna, posłał go na naukę do ro-
dziny Manderscheid. Wśród biografów Kuzań-
czyka nie ma także zgodności co do tego, czy
istotnie około roku 1413 książę umieścił Mikołaja
w Deventer w domu Braci wspólnego życia.
W owych czasach był to ośrodek edukacyjny
o bardzo wysokim poziomie nauczania i niezwy-
kłej otwartości, gdzie Mikołaj mógł rozwinąć swo-
je zamiłowanie do nauki, także do nauk przyrod-
niczych, mógł wykształcić w sobie odwagę i nie-
zależność myślenia oraz nauczyć się zasad i reguł
prawidłowej argumentacji. W owym czasie po-
bierał tam również nauki Dionizy Ryckel, zwany
Kartuzem, oraz Tomasz à Kempis, późniejszy au-
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tor jednego z najbardziej znanych ascetycznych
dzieł, a mianowicie O naśladowaniu Chrystusa.

Faktem jest, że wiosną roku 1416 Mikołaj za-
pisał się na studia na Uniwersytecie w Heidelber-
gu, rozpoczynając je, jak to było w ówczesnym
zwyczaju, od studium sztuk wyzwolonych. Na
Wydziale Sztuk, który w istocie był wydziałem
filozoficznym, nauczano podstaw filozofii arysto-
telesowskiej, a za sprawą kanclerza Uniwersyte-
tu, Marsyliusza z Inghen, od końca wieku XIV
zaczęły dominować tam tendencje nominalistycz-
ne, tak jak zostały sformułowane przez Wilhelma
Ockhama i Jana Burydana. Nominalizm głosił, że
w rzeczywistości istnieją jedynie byty jednostko-
we, indywidualne, jak Platon czy Sokrates, nie
istnieją natomiast żadne byty ogólne, czyli rodza-
je i gatunki, jak człowiek czy zwierzę, natomiast
ogół można przypisać jedynie nazwom rzeczy
(nomen – łac. nazwa, stąd: nominalizm). Być
może wówczas wykształciło się już u Kuzańczy-
ka to mocne przekonanie, że każda rzecz w świe-
cie jest jednostkową, niepowtarzalną i unikalną
manifestacją najwyższego Wzoru, czyli Boga.
Z tego właśnie względu Ernst Cassirer nazwał go
„ojcem nowożytnego indywidualizmu”.




