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filozoficznej kultury średniowiecza. Zaznaczyć należy, że na kongresie około osiemdzie
siąt prac przedstawiono z zakresu omawianej tematyki filozofii średniowiecznej. Prace te 
zostaną opublikowane w formie „dokumentów".

Wypada nadto wspomnieć, że w kongresie brało aktywny udział około 300-tu na
ukowców z różnych ośrodków naukowych, ugrupowań i specjalności. Do najliczniejszych 
należeli historycy filozofii średniowiecznej. Niemniej licznie reprezentowani byli filozo
fowie neoscholastycy. Odrębną grupę stanowili uczeni krajów' arabskich, których liczba 
i dorobek naukowy znakomicie prezentowały wielkie tradycje myślicieli średniowiecznych 
ich świata.
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W dniu 11. VIII. 1964 r. upłynęło pięćset lat od śmierci Mikołaja z Kuzy. Był to 
myśliciel, który zajmował pod wieloma względami szczególne stanowisko. Żył bowiem 
w czasach, kiedy szkoły zasadniczych kierunków filozoficznych coraz bardziej kostniały 
i prawie niezmiennymi argumentami walczyły o te same przestarzałe problemy, posłu
gując się przy tym  łaciną, która u humanistów wywoływała drwinę. Również teologia 
wówczas żyła właściwymi sobie formułami abstrakcyjnymi, które dalekie były od żywych 
zagadnień współczesności. I właśnie przeciwko tej wynaturzonej scholastyce „arystoteli- 
ków" wystąpił z pełnym świadomości sprzeciwem Mikołaj z Kuzy, ostatni — jak go określa 
Gilson — myśliciel filozofii średniowiecznej. Z okazji pięćsetlecia śmierci Mikołaja Ku- 
zańczyka zorganizowano kongres, którego tematykę poświęcono jego twórczości i dzia
łalności. Kongres odbył się na Akademii Kuzańskiej w Brixen. Trwał od 6—9 września 
1964 r. Główne hasło kongresu było następujące: Nicolas de Cuse à l’aurore des temps 
modernes. Kongres stał się okazją przedstawienia dotychczasowych badań nad działal
nością Mikołaja z Kuzy na polu filozofii, teologii oraz polityki Kościoła. Mikołaj Kuzań- 
czyk był kardynałem i biskupem w Brixen. Jako legat papieski występował na sejmach 
Rzeszy w Moguncji, Norymberdze, Frankfurcie w obronie Stolicy Apostolskiej i na rzecz 
reformy Kościoła.

Kongres zorganizowały następujące instytucje:
1. Columbia University in the City of New York
2. Heidelberger Akademie der Wissenschaften
3. Institut der Cusanus — Gesellschaft für Cusanus — Forschung an der Universität 

Mainz
4. The W arburg Institute, University of London
5. Thomas — Institut an der Universität Köln
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Problematyka konkretnej natury człowieka, struktura i duch czasów współczesnych, 
wzajemne powiązania tych dwu rzeczywistości, to zagadnienia, które zawsze są aktualne


