Robert Grosseteste – zakladateľ oxfordskej školy
Empíria aj na univerzitách
Oxfordskí učenci sa už od počiatku venovali
skúmaniu prírody, pestovali aj matematiku a fyziku. Ich empirické zameranie sa stalo dlhodobou
charakteristikou anglickej prírodnej filozofie.
Idealizmus pre nich neznamenal nijaký protiklad
k štúdiu skúsenosti. Významným predstaviteľom
univerzitnej pospolitosti v Oxforde bol aj Robert
Grosseteste (okolo 1168 – 1253), františkánsky
mních, neskôr biskup v Lincolne, ktorý sa preslávil
svojou metafyzikou svetla i požiadavkou uplatňovať na vysvetlenie prírodných javov kvantitatívne
a matematické metódy.
Zo života i diela
Základné vzdelanie získal v katedrálnej škole v biskupstve Hereford. Bol žiakom
a neskôr dlhoročným učiteľom františkánskej školy v Oxforde. Teológiu vyštudoval
v Paríži. Na univerzite bol jedným z jej prvých kancelárov a asi 20 rokov sa venoval
aj vyučovaniu teológie. Bol učiteľom Rogera Bacona (asi 1219 – 1292). Grosseteste
je pochovaný v hrobke katedrály v rodnom Lincolne.
Robert Grosseteste je autorom prírodno-filozofických prác O priamkach, uhloch
a obrazcoch; O pohybe telies a svetle; O guli. Napísal aj diela o kalendároch, astronómii a optike. Preložil Aristotelovu Etiku a komentoval jeho Fyziku. Napísal základnú učebnicu „slobodných umení“ – De artibus liberalibus, v ktorej zdôrazňoval význam dvoch druhov skúseností – zmyslovej i mystickej. Poznanie je odraz svetla,
v ktorom človek sleduje pravdu vecí. Cieľom všetkých vied má byť aj obohatenie
ľudského života v humánnej i etickej zložke.
Možnosti matematiky
Vychádzal z Aristotelovej koncepcie logiky, z novoplatónskych predstáv a gréckych i arabských informácií. Presvedčivo vysvetľoval použitie matematiky pri riešení
jednotlivých fyzikálnych problémov. Matematika sa aj preňho stala nenahraditeľným
nástrojom opisu prírody a fyzikálnej argumentácie.
Jedinečnosť, konečnosť i pominuteľnosť pozorovaných javov možno zjednocovať
a zlučovať do spoločných predstáv, ak použijeme matematickú formalizáciu.
Geometria je založená na vlastnostiach svetla. Priestor je podmienený expanziou
svetla. Geometria je univerzálnym výkladovým princípom. Matematika je prvou
vedou, bez ktorej sa nedajú popísať ďalšie vedy. Svet má matematickú povahu, lebo
svetlo ustanovilo geometrické podmienky. Geometrické tvary a vzťahy pôsobia

v celom univerze a vo všetkých jeho častiach. Grosseteste uznal, že vedecké poznatky
sa budú používať na skúmanie reality a pravdy o nej. Postupne sa stanú zásadným
poznaním podstatných princípov.
Poznávanie prírody
Pri hľadaní príčin prírodných javov Grosseteste prijal dva princípy: princíp
uniformity prírody (tá istá príčina vyvoláva za tých istých podmienok rovnaké
účinky) a princíp hospodárnosti (dianie v prírode prebieha najkratšou cestou).
Fyzikálny popis sveta musí používať matematicky formulované teórie. Navrhol, aby
sa pri popise fyzikálnych dejov používali aj geometrické obrazce. V jeho prácach sa
stretávame aj s vytýčením problému porovnávania rôznych stupňov nekonečna.
Úloha svetla
Veľmi úspešnou a podnetnou prácou sa stala práca O svetle. Grosseteste chápal
svetlo ako spojnicu medzi látkou a formou, hmotou a duchom, ale uznal svetlo aj za
najvšeobecnejšiu formu pre tvarovanie všetkého (látka existuje vždy spolu so svetlom). Svetlo je najaktívnejšie. Takéto svetlo môžeme chápať ako štrukturáciu priestoru. Hmotné veci sú usadeninou tvorivého svetla. Vznik vesmíru je podľa neho zrodom prvotného svetla, vznikom poriadku z chaosu. Niekedy sa tento výklad vesmíru
a bytia sveta veľmi podobá modernej podobe „veľkého tresku“, kde rýdze svetlo výrazne tvaruje prvotné elementárne častice.

Prínos
Oxfordská scholastika aj v diele R. Grossetesta ukázala, že idealizmus môže
spolupracovať s empirizmom. Matematika môže prispievať k vysvetleniu nedokonale
pozorovaných prírodných javov a tak umožňovať lepšie poznanie a pochopenie
prírody. Syntéza geometrie a optiky naznačila nový smer fyzikálneho myslenia.
Grosseteste začal študovať príčiny prírodných javov pomocou racionálne
zdôvodnených čiar, uhlov a geometrických obrazcov. Zvýraznil nové možnosti
poznania, ktoré získavame iba prostredníctvom matematiky.
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