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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVII/t.t. Białystok 2015

JULIUSZ DOMAŃSKI
(Warszawa)

OBECNOŚĆ NIEOBECNEGO*

Moje relacje z filozofią XVII wieku są żałośnie ubogie, a nic w tym ubóstwie
nie kwalifikuje mnie jako jej badacza. Cokolwiek miałem z nią wspólnego, były to
albo amatorskie lektury bezinteresowne, albo prace usługowe, mianowicie garść
przekładów drobnych pism łacińskich Leibniza i parę usług recenzyjnych, do któ-
rych – podobnie jak do przekładów – upoważniały mnie głównie moje filologiczne
kwalifikacje latynisty. Również ta moja wypowiedź – gościa, któremu uczyniono
zaszczyt, zapraszając go na tę konferencję – będzie wypowiedzią amatora i aut-
sajdera.
W ostatnich latach myślałem trochę i pisałem trochę – w trybie właściwym

nie tyle historykowi filozofii, ile filologowi-starożytnikowi i filologowi-neolatyniście
– o losach spadku po starożytności od średniowiecza do naszych czasów. Próbo-
wałem rozeznać te losy, stosując dwie denominacje, dwa pojęcia: użytkowników
dziedzictwa antycznego i badaczy dziedzictwa antycznego. Tych pojęć nie dzieli
wyraźna granica, tym bardziej nie dadzą się one traktować jako przeciwstawne.
Użytkowanie implikuje uprzedniość jakiegoś poznania, poznanie jako wynik ba-
dania u swych początków co najmniej dopuszcza i czyni możliwymi nadzieje na
atrakcyjność i pożytek tego, co warto badać ze względu na jego taką czy inną
aksjologiczną atrakcyjność. Ostatecznie te dwa pojęcia i te dwie kategorie nazew-
nicze nie dadzą się ani zredukować do jednego wspólnego pojęcia nadrzędnego, ani
radykalnie rozdzielić, także wtedy, kiedy spróbujemy przyjrzeć się im w bardziej

* Jest to wystąpienie skierowane do uczestników XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:
Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje (Białystok, 16–17 czerwca 2015 r.), której
prof. dr hab. Juliusz Domański był gościem honorowym (przyp. red.).
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z natury swej konkretnych procesach historycznych. Łatwo, owszem, skonstatu-
jemy wtedy, że postawa użytkownicza wobec dziedzictwa antycznego z biegiem
czasu słabła i zmniejszała swój zasięg, a postawa badawcza z biegiem czasu zasięg
swój i swoją intensywność zwiększała i zyskiwała na sile, niemniej przeto i wtedy
również widać, że się nie oddzielają od siebie wyraźnie, że się wzajemnie moty-
wują. I że niełatwo jest wypatrzyć taki moment w dziejach, o którym moglibyśmy
powiedzieć, że którejś z nich wyrzeczono się na korzyść drugiej całkowicie.
Średniowiecze zachodnie, łacińskie, żyło spadkiem po starożytności, eksplo-

atując go jako coś trwale obecnego i aktualnego, dostosowując go do swoich ak-
tualnych potrzeb, adaptując i modyfikując, tracąc i uszczuplając dziedzictwo sta-
rożytności, lecz też niejako go przymnażając falsyfikatami pisarskimi, a niekiedy
też społeczno-instytucjonalnymi, które były równie swojskie jak starożytne au-
tentyki. Średniowieczne renesanse – karoliński i ottoński, a w pewien specyficzny
sposób jednak także przedłużenie tego drugiego na przełomie wieków XII i XIII
w wielkiej scholastyce uniwersyteckiej, wyróżniające się odzyskaniem dla łaciń-
skiego Zachodu całej spuścizny Arystotelesa – praktykowały podobne czynności
użytkownicze, wśród tych czynności jednak, jak skłonny jestem sądzić, dominantą
jest milczące uznawanie dziedzictwa antycznego za coś bezczasowego i zarazem,
jak już zaznaczyłem, swojskiego, bo już we wcześniejszym etapie użytkowniczej re-
cepcji wyselekcjonowanego i przyswojonego przez chrześcijańskich użytkowników
starożytnych. Wielki renesans wieków XIV–XVI zmienił to, nie tylko intensyfi-
kując odzyskiwanie i tym samym przymnażanie zasobów antycznego dziedzictwa
przez umyślne, celowe poszukiwania i inne pozyskiwawcze zabiegi, ale też przez
istotną modyfikację swojej użytkowniczej wobec niego postawy. W wyniku pierw-
szego wzbogaciło się ono w zachodniej Europie o duże zasoby nie tylko nieznanych
tu od starożytności pisarskich dzieł greckich, ale też o wydobyte z zapomnienia
zasoby starożytnego piśmiennictwa łacińskiego; wystarczy przypomnieć zanikły
od IX wieku poemat filozoficzny Lukrecjusza czy retoryczne dzieło Kwintyliana.
Drugim czynnikiem zmiany była wzmożona przez sam upływ czasu świadomość
dystansu czasowego wobec starożytności i wraz z nią rozeznawanie i likwidowanie
użytkowniczych jej zniekształceń średniowiecznych, co restytuowało dziedzictwo
antyczne w jego postaci autentycznej. Cały ten zespół nowych czynności był nie-
wątpliwie skutkiem potrzeb nie użytkowniczych tylko, lecz przede wszystkim ba-
dawczych, one jednak tamtych, użytkowniczych, bynajmniej nie przekreśliły, lecz
tylko je zmodyfikowały. Dziedzictwo starożytne pozostało nadal cenną wartością,
a oczyszczone z adaptacyjnych modyfikacji, nabrało jeszcze nowej atrakcyjności
i zachęcało, aby je przyswoić jeszcze pełniej i użytkować w sposób doskonalszy,
umiejętnie je naśladując, a to znaczy współzawodnicząc z nim. Użytkownicy-na-
śladowcy-współzawodnicy z epoki wielkiego renesansu XIV–XVI wieku tworzyli
jakby na nowo drugi świat antyczny i własny zarazem. Wyrażali go przede wszyst-
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kim w piśmiennictwie łacińskim, ale ten sam świat antyczny chętnie odtwarzali
też w rozwijających się szybko językach narodowych.
Postawa użytkownicza wobec dziedzictwa antycznego pozostała więc wspólną

cechą średniowiecza i wielkiego renesansu XIV–XVI wieku, choć nie była to już
postawa ta sama. Czy przetrwała wielki renesans i była udziałem również epoki,
którą czasem nazywamy wczesną nowożytnością (die frühe Neuzeit) i której wy-
odrębnienie z pewnością jest zasadne? Odpowiem od razu: tak, lecz przetrwała
jako postawa znowu swoiście zmodyfikowana, i to tak mocno, że to zmodyfiko-
wanie wolno uznać za graniczne. Opiszę je inaczej, niż to tu uczyniłem z obu
postantycznymi epokami wcześniejszymi. Posłużę się mianowicie pomocą cudzą.
W dość leciwej już książce Antiqui und Moderni im Mittelater, którą przed

blisko czterdziestu laty recenzowałem w „Studiach Mediewistycznych”, Elisabeth
Gössmann, żyjąca dziś jeszcze emerytowana profesor teologii, ściślej: historii teolo-
gii średniowiecznej, posługując się innymi niż moje, ale nietrudnymi do spożytko-
wania również w mojej refleksji, średniowiecznymi kategoriami „dawności” i „no-
wości/tego czesności” (antiquitas imodernitas), za przełomowy fakt wyznaczający
zmianę wcześniejszego paradygmatu metanaukowego uznała „reakcję przeciwko
tradycjonalizmowi humanistów” – mianowicie renesansowych, tj. wielkiego rene-
sansu XIV–XVI wieku – ze strony późnorenesansowych filozofów przyrody. Już
zresztą i przywiązani do antycznego piśmiennictwa humaniści protestowali cza-
sem przeciwko temu przywiązaniu. Ale prawdziwie skuteczna reakcja przeciwko
niemu wyszła od późnorenesansowych filozofów przyrody i przyrodników. Oto Ga-
lileusz pisze do Keplera: „Ludzie myślą, że filozofia to taka książka jak Eneida lub
Odysea i że prawdy szukać należy nie w świecie czy w naturze, lecz [...] w porówny-
waniu tekstów”. Ten zarzut przeciwko uwięzieniu w zapisanej przeszłości, znany
zresztą do dziś dość szeroko, wydał pod koniec XVI wieku liczne owoce. Astrono-
mia nova Keplera, De rerum natura iuxta propria principia Telesia (1565), Nova
de universis philosophia Patrizziego (1591) – oto zestaw tytułów zapowiadający
nowość istotną, nie zaś będącą tylko „odnowieniem” antycznego dziedzictwa, o ja-
kie, modyfikując postawę średniowieczną, upominali się wcześniejsi humaniści, dla
których dziedzictwo antyczne było stałym punktem odniesienia, miarą i normą.
Przyrodnicy i filozofowie późnego renesansu coraz bardziej odchodzą od antyku,
a złoty wiek umieszczają w przyszłości. Tak polaryzuje się poczucie młodości
i postępu u przyrodników i mechaników, a związane z kultem antyku poczucie
epigoństwa i starzenia się u literatów i artystów.
Dwa też są w renesansie pojęcia tegoczesności, modernitas. Jedno, humani-

styczne, powstające w konfrontacji z antykiem i nie różniące się w sposób istotny
od średniowiecznego. Drugie tworzy się drogą swobodnego samostanowienia (freie
Selbstsetzung, nazywa to autorka referowanej książki) i, jak się zdaje, bez uwzględ-
nienia – jako drugiego bieguna – starożytności, a tym samym „przygotowuje po-



10 JULIUSZ DOMAŃSKI

czucie nowoczesności dzisiejsze, wedle którego słowo to jest ogólnym, formalnym
oznaczeniem tego, co odpowiednie dla danego czasu i co wskazuje na przyszłość”.
Tak to dosłownie określa autorka.
Nie próbuję niczego dopowiadać do tych moich refleksji i do ułamkowej zaiste

relacji z cudzej książki, która niemało się do ich obudzenia niegdyś przyczyniła.
Jeżeli w obradach odezwą się jakimś echem, będę się cieszyć, że przynajmniej
w taki sposób mogłem skompensować moją w nich fizyczną nieobecność.

* * *

W następujących moich publikacjach znaleźć można nieco konkretów ilustru-
jących powyższe abstrakcyjne ujęcie postaw wobec dziedzictwa antycznego:
Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego i ich następstwa w kul-

turze chrześcijańskiej, w: U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka –
wiara, Księga pamiątkowa Sympozjum Naukowego zorganizowanego w Uniwer-
sytecie Warszawskim z okazji 2000-lecia chrześcijaństwa w dniach 19–21 listopada
1999 roku, red. A. Białecka i J. J. Jadacki, Warszawa 2001, s. 39–67.
Dwie glosy do ‘Enchiridionu’ Erazma z Rotterdamu, w: Studia neolatina. Roz-

prawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej, red. M. Mejor i B. Milew-
ska-Waźbińska, Warszawa 2003, s. 79–94.
Użytkownicy i badacze filozofii starożytnej w XV wieku, w: Literatura i kultura

późnego średniowiecza w Polsce, red. T. Michałowska, Warszawa 1993, s. 29–40.
Les principes de l’usage chrétien du patrimoine classique selon Erasme,

w: Education, transmission, rénovation à la Renaissance, textes réunis par B. Pin-
chard et P. Servet, Genève 2006, s. 213–221.
Użytkownicy i badacze dziedzictwa antycznego czyli o różnicy między humani-

zmem i humanistyką, w: Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego, laudacja:
E. I. Zieliński OFMConv, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II, Lublin [2007] (Wykłady i przemówienia, 59), s. 23–32;
toż w: J. Domański, Philologica – litteraria – humaniora. Studia i szkice z dziejów
recepcji dziedzictwa antycznego, Warszawa 2009, s. 47–52.
Recenzja książki Elisabeth Gössmann Antiqui und Moderni im Mittelater

ukazała się (scalona z recenzją innej książki) pod tytułem Trwałość tradycji sta-
rożytnej i metamorfozy jej recepcji w świetle dwu niedawnych książek w „Studiach
Mediewistycznych” XIX z. 2, 1978, s. 175–206.

The presence of the absent

This is the speech, that was addressed to the participants of XI All-Polish Scientific
Conference: The Philosophy of XVII century – its Sources and Continuations (Białystok,
16–17 June 2015), of which Professor Juliusz Domański was the guest of honour.
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JERZY KOPANIA
(Białystok)

O POWODACH IRYTACJI KARTEZJUSZA
STANOWISKIEM GASSENDIEGO*

Od dawna zastanawiano się, jaka być powinna właściwa interpretacja i ocena
pasji polemicznej Kartezjusza. Ojciec nowożytnego racjonalizmu z jednej strony
usilnie prosi różne osoby o uwagi i zastrzeżenia do swoich tez, z drugiej strony
jednak reaguje na nie częściej emocjonalnie, niż racjonalnie. Można wręcz powie-
dzieć, że odpowiedzi rzeczowej doczekały się jedynie te sugestie zmian, których
uwzględnienie nie naruszało istoty danych twierdzeń, a tylko służyło ich lepszemu
wyjaśnieniu czy doprecyzowaniu. Wszelkie wskazania na popełnione (zdaniem po-
lemistów) błędy czy niekonsekwencje Kartezjusz odrzucał z lekceważeniem i po-
czuciem wyższości, traktując je jako świadectwo niemożności zrozumienia przez
krytyków jego nowej filozofii1. Ostatnio twierdzi się jednak, że takie rozumienie
pasji polemicznej Kartezjusza jest mylne, jako że sama konstrukcja głównych jego
prac wskazuje na autentyczne pragnienie filozofowania w dialogu z czytelnikiem,
którego to dialogu rezultatem miałoby być wspólne dochodzenie do prawdy. Przy
tej interpretacji Kartezjusz staje się zwolennikiem filozofowania w kontekście wy-
miany myśli, prekursorem społecznego uprawiania nauki, dochodzenia do nowych
ustaleń drogą wspólnego wysiłku2.

* Artykuł napisany w ramach realizacji projektu badawczego sfinansowanego ze Środków Naro-
dowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS1/01994.
1 Francisque Bouillier w swym dziele poświęconym filozofii Kartezjusza i jej późniejszym wpły-
wom, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1842 roku, podkreśla ogromne emocjonalne za-
angażowanie filozofa w tworzenie systemu, który miał zrewolucjonizować naukę i filozofię. „Une
seule pensée, la reforme des sciences et de la philosophie, a absorbé la vie entière de Descartes;
ce fut l’unique passion de son âme, son unique ambition”; F. Bouillier, Histoire de la philosophie
cartésienne, Slatkine Reprints, Genève 1970, s. 56.
2 Takie nastawienie determinowało organizatorów i uczestników konferencji zorganizowanej
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Zauważmy, że obie te interpretacje nie pozostają ze sobą w sprzeczności,
a więc uznanie jednej nie musi pociągać za sobą odrzucenia drugiej. Kartezjusz
rzeczywiście ma naturę polemisty, autentyczną potrzebę wymiany myśli, jak też
jest szczerze przekonany o pożytkach płynących z poddawania swych ustaleń osą-
dowi osób kompetentnych. Wszelako warunkiem koniecznym autentycznego dia-
logu jest porównywalna jakość intelektu i porównywalna szerokość horyzontów
poznawczych dyskutantów. Kartezjusz był świadom nowatorstwa swej postawy
ilozoficznej i znaczenia swych tez filozoficznych nie tylko dla rozwoju myślenia fi-
lozoficznego, ale także i przede wszystkim dla rozwoju nauk przyrodniczych i me-
dycyny. Genialny filozof uznając samoświadomość za podstawę i punkt wyjścia
rozważań o rzeczywistości, wytyczył nowe tory myśleniu o świecie, a separując
ściśle sferę ducha od sfery materii i obdarzając tę drugą autonomią działania,
umożliwił badanie rzeczywistości przyrodniczej w sposób prawomocny i skutku-
jący korzyściami praktycznymi. Nie był więc możliwy autentyczny dialog między
nim a tymi spośród jego dyskutantów, których myślenie zamykało się w granicach
zmysłowej wizji świata; a ponieważ oni stanowili większość, więc nie powinno
dziwić, że on reagował irytacją, zniecierpliwieniem i nawet nie krył zbytnio lekce-
ważącej postawy wobec oponenta. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie
polemik z Pierre’em Gassendim.

I

Jeszcze przed drukiem swych Medytacji o pierwszej filozofii Kartezjusz prze-
słał kopie rękopisu wielu osobom, prosząc o uwagi i komentarze. Pośrednikiem był
jego starszy kolega szkolny o. Marin Mersenne (1588–1648), uczony utrzymujący
szerokie kontakty osobiste i korespondencyjne z luminarzami ówczesnej filozofii
i nauki. Po otrzymaniu uwag Kartezjusz zamieścił je wraz ze swoimi odpowie-
dziami w pierwszym wydaniu Medytacji z 1641 roku i odtąd uznaje się je – jako
tak zwane Zarzuty i odpowiedzi – za część dopełniającą traktat. Autorem uwag po-
lemicznych zamieszczonych w piątej kolejności był Pierre Gassendi (1592–1655),
ksiądz katolicki, filozof, astronom i matematyk. Stanowczo odrzucał filozofię Ary-
stotelesa, mimo że zgadzał się z jego przedmiotowym widzeniem świata i uzna-
waniem danych zmysłowych za warunek konieczny poznania – krytykował jego
metodę sylogistyczną jako nieprzydatną do zdobywania prawd o rzeczywistości

z okazji 350-lecia drugiego wydaniaMedytacji o pierwszej filozofii. Rezultaty zebrano w: Descar-
tes. Objecter et répondre, red. J.-M. Beyssade, J.-L. Marion, Presses Universitaires de France,
Paris 1994.
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przyrodniczej. Kartezjańskie Medytacje oceniał więc z punktu widzenia swego
empiryzmu i nie mógł zgodzić się na stosowaną w nich intuicyjną i dedukcyjną
zarazem metodę badawczą. Wśród wielości szczegółowych zarzutów, które stawia
Kartezjuszowi, zasadniczą wymowę mają trzy. Po pierwsze, Gassendi odrzuca ist-
nienie idei wrodzonych; wszelkie idee, na przykład idea nieskończoności i nawet
idea Boga, są tworzone na podstawie danych zmysłowych. Po drugie, kwestionuje
jasność i wyraźność jako kryterium prawdziwości poznania; uznaje, że zasada ta
jest w istocie subiektywna. Po trzecie, uznaje w konsekwencji, że duszę możemy
poznawać jedynie pośrednio, poprzez poznawanie ciała; tym samym nie możemy
odrzucać możliwości, iż jest ona jedynie subtelniejszym ciałem.
Dla Kartezjusza była to nie tylko postawa niezgodna zasadniczo z jego po-

stawą, a więc błędna i niemożliwa do zaakceptowania. Chodziło o coś więcej –
Kartezjusz musiał odczytać wywody Gassendiego jako powielanie filozoficznie ja-
łowych tez poznania potocznego. Człowiek, który jego heurystycznemu rozumie-
niu cogito przeciwstawia doznania zmysłowe, nie jest w stanie pojąć nowatorstwa
jego filozofii, bo nie jest w ogóle zdolny myśleć filozoficznie. Dlatego Kartezjusz
już na samym początku swej odpowiedzi ze złośliwą ironią dziękuje Gassendiemu
za to, iż ten utwierdził go w jego przekonaniach:

Chociaż bowiem w celu odparcia moich poglądów posłużyłeś się nie tyle argumen-
tami filozoficznymi, ile pewnymi chwytami krasomówczymi służącymi do wyszy-
dzenia ich, to samo jednak dlatego jest mi miłe, że wnoszę stąd, iż nie można było
łatwo przytoczyć przeciwko mnie argumentów różnych od tych, które zawierają się
w poprzednich zarzutach [stawianych] przez innych, których czytałeś3.

Inaczej mówiąc, zdaniem Kartezjusza jego adwersarz niczego nie jest w stanie
zrozumieć z uwagi na swe ograniczenia poznawcze i jedynie powtarza to, co przed
nim powiedzieli inni, również mający wizję świata zdeterminowaną przez pozna-
nie zmysłowe. A kończy Kartezjusz swą odpowiedź na zarzuty Gassendiego wy-
rażeniem radości z powodu, który ten miał prawo odczytać jako lekceważące go
zarozumialstwo i odebrać jako złośliwą kpinę:

Między innymi ucieszyło mnie to, że mąż o takim nazwisku, w tak długiej i tak
dokładnie napisanej rozprawie nie przytoczył żadnego argumentu, który by zwalczał
moje argumenty, a niczego też nie przeciwstawił moim wnioskom, na co bym nie
mógł odpowiedzieć z łatwością4.

3 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii. Wraz z Zarzutami uczonych mężów i Od-
powiedziami autora, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, S. Swieżawski, I. Dąmbska, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, t. I, s. 410 (Zarzuty i odpowiedzi w przekładzie
S. Swieżawskiego).
4 Tamże, t. I, s. 455.
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Mimo tego rodzaju złośliwości całość odpowiedzi Kartezjusza utrzymana jest
w tonie rzeczowym, a dające się odczuć zniecierpliwienie nie staje się przeszkodą
dla logicznej argumentacji. Kartezjusz traktuje swego oponenta wprawdzie z wyż-
szością, ale uznaje, że mimo wszystko warto z nim dyskutować. Jednak jego znie-
cierpliwienie narasta, a wyraźną tego oznaką jest odpowiedź na otrzymany za
pośrednictwem o. Mersenne’a list anonimowego zwolennika Gassendiego, znanego
jako Hyperaspistes5. Kartezjusz całkowicie zlekceważył polemistę, uznając, że jego
uwagi nie wnoszą nic nowego do dyskusji, są bowiem jedynie powtórzeniem stano-
wiska Gassendiego, na które on już wystarczającej odpowiedzi udzielił. Wprawdzie
kierując się względami grzecznościowymi, zamierzał odpowiedzieć, ale nie widział
zasadności zamieszczania tej polemiki w wydaniu Medytacji. Do o. Mersenne’a
tak o tym pisał:

Jeśli w końcu mu odpowiem, to prosząc Pana o przekazanie mej odpowiedzi jemu
i wszystkim, którzy ujrzą jego zarzuty, przecież nie oddam jej do druku, albowiem
obawiam się, by nie oskarżono mnie, że rozpycham książkę rzeczami zbędnymi6.

W końcu jednak cierpliwość Kartezjusza się wyczerpała, a przyczyną było
postępowanie Gassendiego, który po ukazaniu się drukiem, 28 sierpnia 1641 roku,
Medytacji z jego Zarzutami piątymi i odpowiedzią Kartezjusza, postanowił po-
lemikę kontynuować. W początkach następnego roku rozsyła swym przyjaciołom
kopie swej repliki na odpowiedź Kartezjusza i pracuje nad jej rozszerzeniem. Gdy
w maju tegoż 1642 roku wychodzi drukiem drugie wydanie Medytacji, Kartezjusz
zamieszcza w nim list do o. Jacques’a Dineta (1584–1653), swego dawnego nauczy-
ciela, później prowincjała jezuitów we Francji7. Właściwym powodem napisania
listu była chęć osłabienia ataków jezuity Pierre’a Bourdina (1595–1653), profesora
matematyki w Collège de Clermont, później w Collège Louis-le-Grand w Paryżu8.
Ale znalazła się w nim także skarga na wrogą postawę tych, którzy nie stosują
się do podstawowej zasady przyzwoitości, nakazującej prowadzić polemikę jawnie
i otwarcie.

5 List Hyperaspistesa z lipca 1641 roku i odpowiedź Kartezjusza z następnego miesiąca istnieją
w przekładzie polskim; zob. R. Descartes, Zarzuty i odpowiedzi późniejsze, tłum. J. Kopania,
Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2005, s. 15–34.
6 List do Mersenne’a z 22 lipca 1641 roku, w: R. Descartes, Oeuvres, red. Ch. Adam i P. Tan-
nery, Libraire Philosophique J. Vrin, Paris 1974–1983, t. III, s. 417. W dalszym cytowaniu to
klasyczne wydanie oznaczać będziemy skrótem AT ze wskazaniem cyfrą rzymską tomu, a cyfrą
arabską strony. Wszystkie przekłady, o ile inaczej nie podano, autora artykułu.
7 Zob. List do ojca Dinet, w: R. Descartes, Medytacje, wyd. cyt., t. II, s. 182–226.
8 List Kartezjusza przyniósł skutek pozytywny, mianowicie o. Dinet skłonił o. Bourdina do
sformułowania zarzutów na piśmie; weszły one do drugiego wydania Medytacji jako Zarzuty
siódme.
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Lecz wielu to zaniedbało i chociaż w rzeczywistości w pismach moich nie znaleźli
niczego, czemu mogliby zarzucić błąd, a może ich nawet nie czytali, to jednak
potajemnie je szkalowali, niektórzy zaś [czynili] to z taką pilnością, że pospisywali
na ten temat całe księgi, nie w tym celu zaiste, by je ogłosić, lecz, co uważam za
znacznie gorsze, by je odczytywać prywatnie wobec łatwowiernych; napełnili je zaś
częściowo argumentami fałszywymi, lecz pokrytymi przez liczne słowne zawiłości,
a częściowo również i prawdziwymi, przy pomocy których jednak przeciwstawiali
się jedynie poglądom fałszywie mi przypisywanym. Ja zaś teraz wszystkich tych
proszę i zachęcam do tego, by ogłosili te swoje pisma9.

Oczywiście to Gassendi jest tym, który napisał całą księgę polemiczną, a jej
kopie potajemnie rozprowadzał wśród znajomych. Jeśli zaś przyjmiemy, że Kar-
tezjusz szczerze zachęcał do jej publikacji, to jego życzenie wkrótce miało się
spełnić.
Gassendi wydał w 1644 roku w Amsterdamie obszerny tom zatytułowany

Disquisitio Metaphysica seu Dubitationes et Instantiae, adversus Renati Cartesii
Metaphysicam, et Responsa, w którym zawarł swe wcześniejsze Zarzuty piąte, do-
łączył Kartezjusza Odpowiedź na Zarzuty piąte, dodał szereg nowych komentarzy
i uwag polemicznych, jak też rozwinął szereg kwestii poruszonych przez Hype-
raspistesa, nawiązując często nie tylko do odpowiedzi Kartezjusza, lecz także do
braków odpowiedzi10. Dzieło skomponowane zostało tak, że po każdym zarzucie
Gassendiego podana jest odpowiedź Kartezjusza, po niej zaś Gassendiego nowe
zastrzeżenia (owe Instantiae) do tej odpowiedzi. Tym razem reakcja Kartezju-
sza była skrajnie emocjonalna, na co niewątpliwie wpłynął fakt, że w tym czasie
sporządzony został przekład na język francuski Medytacji o pierwszej filozofii,
a Zarzuty i Odpowiedzi właśnie kolejno tłumaczono. Medytacje przełożył książę
Louis-Charles d’Albert de Luynes (1620–1690), autor pism o tematyce moralnej
i religijnej, związany ze środowiskiem Port-Royal. Zarzuty i Odpowiedzi tłumaczył
natomiast Claude Clerselier (1614–1684), przyjaciel Kartezjusza, także filozof, cie-
szący się w swoim czasie dość dużym rozgłosem, który jednak po zapoznaniu się
z pismami Kartezjusza uznał, że teraz już nic od siebie do filozofii wnieść nie może,
więc powinien poprzestać na propagowaniu jego filozofii. Jak podaje Adrien Baillet
(1649–1706), biograf filozofa, Kartezjusz był wielce zadowolony z obu przekładów
i oświadczył, że sam nie potrafiłby tego zrobić lepiej11. Jednak stanowczo za-
bronił zamieszczania w przygotowywanym do druku tomie zarzutów Gassendiego

9 R. Descartes, Medytacje, wyd. cyt., t. II, s. 222.
10 Istnieje wydanie współczesne: P. Gassendi, Disquisitio metaphysica seu Dubitationes et In-
stantiae adversus Renati Cartesii Metaphysicam et Responsa, wyd. B. Rochot, Librairie J. Vrin,
Paris 1962, zawierające oprócz oryginału łacińskiego także przekład na język francuski.
11 Zob. AT IV, 194.
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i swoich na nie odpowiedzi, prosząc Clerseliera, by ten zrezygnował z zamiaru ich
przetłumaczenia. Wydał nawet oświadczenie, w którym wyjaśnił powody swego
stanowiska12. Stwierdził, że wprawdzie zarzutów, które swego czasu otrzymał jako
piąte, nie uznał za ważne, ale je zamieścił, aby nie robić przykrości ich autorowi
(dodajmy: którego tutaj nawet nie wymienia z nazwiska). Ale teraz sytuacja jest
inna i to nie z jego winy.

Ponieważ jednak w tym czasie skomponował on grubą księgę, która zawiera te
same zarzuty, nadto zaś liczne nowe zastrzeżenia czy riposty wobec moich odpowie-
dzi, a przy tym skarży się w niej, żem je był opublikował, tak jakbym to uczynił
wbrew jego woli, jak też twierdzi zarazem, iż mi je przesłał jedynie na moje wy-
raźne życzenie, więc wydawało mi się, że powinienem odtąd wychodzić naprzeciw
jego oczekiwaniom i wycofać ten rozwlekły tekst spośród pozostałych. To dlatego,
gdy dowiedziałem się, że Pan Claude Clerselier podjął się trudu przetłumaczenia
pozostałych Zarzutów, poprosiłem go, by te właśnie pominął. Ażeby zaś Czytelnik
nie miał powodu do żalu z powodu ich braku, chcę w tym miejscu zapewnić, że
niedawno przeczytałem je ponownie, a także przeczytałem wszystkie nowe zastrze-
żenia zawarte w tej wielkiej księdze, a to w tym celu, aby wydobyć wszelkie kwestie,
co do których mógłbym sądzić, że wymagają odpowiedzi. Wszelako nie udało mi
się zauważyć żadnej takiej, aby ci, którzy choć trochę zrozumieli sens moich Medy-
tacji, nie mogli z łatwością odpowiedzieć bez mojej pomocy. Jeśli zaś chodzi o tych,
którzy oceniają książki jedynie z uwagi na ich wielkość bądź tytuł, to nie zabiegam
o zdobycie ich uznania13.

Tak więc odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację Kartezjusz obciąża Gassen-
diego, który fałszywie i przewrotnie oskarża go o zachowania niegodne.
Clerselier jednak Zarzuty i Odpowiedzi piąte przełożył, uznając, że czytelnicy

nie władający językiem łacińskim powinni mieć możliwość ich poznania. Następ-
nie tak długo nalegał na Kartezjusza, aż ten zgodził się na opublikowanie prze-
kładu, zastrzegając się jednak nieco małostkowo, iż ma on być zamieszczony nie
w kolejności, lecz na samym końcu tomu. Clerselier oczywiście warunek przyjął,
a między czwartymi i szóstymi Zarzutami i Odpowiedziami umieścił wspomniane
powyżej Oświadczenia autora. Dołączył też własne krótkie oświadczenie, wyja-
śniające zaistniałą sytuację14. Okoliczności sprawiły, że Kartezjusz nie zapoznał
się z przekładem, a zapewne nie miał też na to szczególnej chęci. Nie ukrywał
także, iż nie ma zamiaru polemizować z Disquisitio Metaphysica Gassendiego.

12 Zob. Avertissement de l’auteur touchant les Cinquiémes objections, w: AT IX-1, 198–199.
13 Tamże.
14 Zob. Avertissement du traducteur touchant les Cinquiémes objections faites par Monsieur
Gassendy, w: AT IX-1, 200–201.
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W tym stanie rzeczy Clerselier – o czym nadmienia we wzmiankowanym swoim
oświadczeniu – poprosił kilku przyjaciół, aby sporządzili wyciąg najważniejszych
argumentów z dzieła Gassendiego, a po otrzymaniu przesłał go Kartezjuszowi.
Niestety wyciąg ten nie zachował się. Kartezjusz odpowiedział listem do Cler-
seliera datowanym 12 stycznia 1646 roku15. Clerselier zamieścił go jako ostatni
tekst francuskiej edycji Zarzutów i Odpowiedzi.
List do Clerseliera ukazuje, że Kartezjusz nawet nie próbuje nawiązać dialogu

z Gassendim. Nie próbuje też ukryć, że uważa swego oponenta za filozofa niskich
lotów, a może nawet za człowieka niegodnego miana filozofa. Wprost oświadcza
Clerselierowi, że o swoje dobre imię troszczy się sam, a opinia ludzi podzielających
stanowisko polemisty jest mu obojętna.

Wykazał Pan przez to większy niepokój o moje dobre imię, niż ja sam; chcę bo-
wiem Pana zapewnić, że jest mi obojętne, czy jestem obdarzany szacunkiem, czy
lekceważony przez ludzi, których takie racje przekonują. Najlepsze umysły spośród
tych moich znajomych, którzy tę książkę przeczytali, zaświadczają, że nie znaleźli
w niej niczego, co zatrzymałoby ich uwagę; wyłącznie ze względu na nich czuję się
usatysfakcjonowany. Wiem, że większość ludzi lepiej dostrzega pozory niż prawdę
i częściej wydaje sądy złe niż dobre; dlatego też nie sądzę, aby ich aprobata warta
była starań, które mógłbym podjąć, czyniąc wszystko, co byłoby pożyteczne dla
lepszego przez nich rozumienia. Niemniej jednak bardzo jestem zadowolony z tego
wyciągu, który mi Pan przesłał, i czuję się zobowiązany odpowiedzieć, bardziej
z chęci wyrażenia Pana przyjaciołom wdzięczności za ich pracę, niż z konieczności
obrony własnego stanowiska16.

Jedynym powodem udzielenia odpowiedzi jest więc szacunek dla pracy, którą wy-
konali autorzy wyciągu, mimo że nie warto było jej wykonywać, albowiem sporzą-
dzone przez nich streszczenie najważniejszych argumentów zawartych w Disquisi-
tio metaphysica dobitnie ukazuje, że „wszystkie zarzuty, które ta książka zawiera,
oparte są jedynie na paru źle zrozumianych słowach i na pewnych fałszywych za-
łożeniach”17. Można domniemywać, że Kartezjusz wiedział to już po przeczytaniu
Zarzutów piątych i nie musiał czytać tej „grubej księgi”, aby wiedzieć, że jej autor
żadnego zasadnego argumentu podać nie może.

15 Zob. Lettre de Monsieur Descartes à Monsieur Clerselier servant de réponse a un recueil des
principales instances faites par Monsieur Gassendi contre les précédentes réponses, w : AT IX-1,
202–217.
16 AT IX-1, 202.
17 Tamże.
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II

Jednak ta odpowiedź – jeśli wierzyć Kartezjuszowi, udzielona jedynie
z grzeczności – warta jest uważnego przemyślenia, jako że nie tylko ukazuje ona
pewne istotne aspekty jego filozofii, ale także pozwala lepiej uchwycić powody
niemożności jej zrozumienia przez zdecydowaną większość jego oponentów. Kar-
tezjusz sam wskazuje, że nie na wszystkie przytoczone w wyciągu zarzuty od-
powiada, jednak nie możemy już sprawdzić, jak wiele pominął i jaką miały one
wagę. Na niektóre odpowiedział jedynie zdawkowo i z wyraźnie wyczuwalnym
zniecierpliwieniem – nie mają one większej wagi i raczej wystawiają niekorzystne
świadectwo polemiście. Te, na które odpowiedział rzeczowo, dotyczą kwestii pod-
stawowych dla zrozumienia tego, co odróżnia jego filozofię od wszystkich dotych-
czasowych. Zacznijmy od tych pierwszych, za Kartezjuszem również traktując je
pobieżnie, czyli tak jak na to zasługują.
Następstwo podejmowanych kwestii wyznaczona jest kolejnością Medytacji,

zajmijmy się jednak nimi w porządku ich wagi, zaczynając od najmniej waż-
nych. Niektóre ze wskazanych przez autorów wyciągu zarzutów Gassendiego rze-
czywiście mogły bardzo irytować Kartezjusza. Takim był zapewne przekazany
przez nich zarzut Gassendiego, że niemożliwe jest pozbycie się wszelkich prze-
sądów (prejugés), gdyż odrzucając jedne, nabywamy innych, a zatem metoda
wątpienia nie ma wartości poznawczych. Kartezjusz odpowiada wskazaniem, że
on nie twierdzi, jakoby możliwe było jakiejś jednorazowe i radykalne pozby-
cie się wszelkich przesądów, lecz że powinniśmy przyjmować bądź odrzucać ży-
wione dotąd przekonania jedynie po ich solidnym przebadaniu18. Zapewne jest
to dla Kartezjusza oczywiste, więc nawet nie mówi wprost, że to przebada-
nie następuje w procesie metodycznego wątpienia. Ogranicza się do konstata-
cji, że wątpienie nie jest po to, aby ustalić prawdę – takie stawianie sprawy to
zwyczajne „czepianie się” (cavillation) – lecz by przygotować umysł do ustale-
nia prawdy.
W tym samym kontekście mieści się podobna wątpliwość. Autorzy wyciągu

zauważają, iż zdaniem Gassendiego, „aby wiedzieć, że się myśli, należy wiedzieć,
co to jest myśl”19, a tego właśnie Kartezjusz wiedzieć nie może, skoro w punkcie
wyjścia wszystko zanegował. Filozof ogranicza się do wskazania w jednym zdaniu,
iż nie neguje bynajmniej „wszystkiego”, a jedynie „przesądy”, przede wszystkim
zaś nie neguje pojęć, „które są znane bez jakiegokolwiek twierdzenia bądź prze-

18 „pour se défaire de toute sorte de préjugés, il ne faut autre chose que se résoudre à ne rien
assurer ou nier de tout ce qu’on avait assuré ou nié auparavant, sinon après l’avoir derechef
examiné” ; AT IX-1, 204.
19 AT IX-1, 206.
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czenia”20. Przez przesądy rozumie Kartezjusz wszelkie twierdzenia, które przyj-
mujemy bezrefleksyjnie, a które w rezultacie zastosowania metodycznego kryty-
cyzmu okazują się podległe wątpieniu – przecież on poszukiwał takich twierdzeń,
które oprą się wszelkiemu wątpieniu, których nie da się zanegować, a więc okażą
się twierdzeniami właśnie, a nie przesądami. To one byłyby owymi „pojęciami”
ujmowanymi przez intelekt bezpośrednio, ujęciem intuicyjnym, nie zaś w rezul-
tacie dyskursu. Przyznajmy, że mogło to mylić oponentów przyzwyczajonych do
scholastycznej dedukcji na pojęciach. Zapewne Kartezjusz był tego świadom, skoro
w wydanych w lipcu 1644 roku Zasadach filozofii poświęca tej kwestii nieco uwagi,
nawiązując do polemiki zawartej w Zarzutach szóstych i Odpowiedziach na Za-
rzuty szóste21. Podkreślając, że wyjaśnianie pojęć, które są „znane same przez
się”, za pomocą definicji, jedynie zaciemnia ich sens, wskazuje, że teza „myślę,
więc jestem” do takich należy, jako że intuicyjnie, bezpośrednio, a nie w drodze
rozumowania, ujmowana jest jako oczywista i prawdziwa.
Niektóre z zarzutów są wręcz niepoważne. Na przykład autorzy wyciągu

twierdzą, że z argumentami Kartezjusza zapoznało się wiele osób, ale nie przeko-
nały ich one. Kartezjusz odpowiada na to, że „są inni, którzy je zrozumieli i byli
nimi usatysfakcjonowani”22. Czyni przy tym znamienną, a nie pozbawioną w tym
kontekście ironii, uwagę, że bardziej należy wierzyć jednemu człowiekowi, który
nie mając intencji okłamywania nas, mówi, że coś zrozumiał, niż dawać wiarę
tysiącu innym, którzy temu przeczą, gdyż nie rozumieją. To dlatego należy ra-
czej wierzyć żeglarzom, którzy opłynęli Ziemię, niż tysiącu filozofów, którzy nie
mogą uwierzyć, że Ziemia jest okrągła. A skoro autorzy wyciągu powołują się
na Elementy Euklidesa, które jakoby są zrozumiałe dla każdego, to on na to od-
powiada, że wśród najbardziej uczonych scholastyków nie ma nawet jednego na
stu, który by je zrozumiał, i nawet jednego na dziesięć tysięcy, który rozumiałby
na przykład dowody Archimedesa, choć są one równie oczywiste, jak te Euklide-
sowe. Można powiedzieć, że Kartezjusz złośliwie, acz całkiem słusznie, wskazuje,
że sama logiczna jasność argumentacji nie jest warunkiem wystarczającym zrozu-
mienia, gdyż konieczny jest nadto sprawny umysł.
Uwagi i zastrzeżenia sytuujące się na podobnym poziomie Kartezjusz kwituje

dość lekceważącym komentarzem ukazującym, że biorą się one z nieporozumienia,
lub poprzestaje na odesłaniu do swych wcześniejszych Odpowiedzi na zarzuty.
W jednym wszakże wypadku to lekceważenie wątpliwości oponenta nie wydaje

20 Tamże.
21 W cz. I, p. 10. Zob. R. Descartes, Zasady filozofii, tłum. I. Dąmbska, PWN, Warszawa 1960,
s. 10–11. Autorami Zarzutów szóstych, stanowiących kontynuację Zarzutów drugich, byli filozo-
fowie, teologowie, a także matematycy należący do grona osób skupionych wokół o. Mersenne’a.
22 AT IX-1, 210.
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się uzasadnione, a mianowicie wtedy, gdy pyta on, jak jest możliwe, że niemate-
rialna dusza poruszać może materialne ciało, i w jaki sposób niematerialna dusza
otrzymuje formy poznawcze (espèces) materialnych przedmiotów23. Irytacja Kar-
tezjusza musiała być bardzo silna, skoro odpowiedź dana jest z pominięciem tego,
co stanowi o zasadności pytania. Otóż Kartezjusz oświadcza, że „nasz autor nie ma
racji, gdy pod pretekstem postawienia mi zarzutów proponuje mnogość kwestii,
których rozwiązanie nie jest konieczne w celu udowodnienia tego, co napisałem,
a których to kwestii największy ignorant może w ciągu kwadransa postawić wię-
cej, niż najbardziej uczony człowiek zdoła rozwiązać w ciągu całego swego życia;
i to jest przyczyną, iż nie zadaję sobie trudu odpowiadania na nie”24. Jest jednak
Kartezjusz zbyt wielkim umysłem, aby nie przyznać, choćby przed samym sobą,
że pytanie oponenta jest zasadne. Dlatego czyni usprawiedliwiająca uwagę, że
wyjaśnienie postawionego problemu wymaga uprzedniego „wyjaśnienia związku
między duszą i ciałem, czym się jeszcze nie zająłem”25. Po czym dopowiada, że
podstawą postawionego mu pytania jest fałszywe założenie, iż dwie substancje
odmiennej natury, mianowicie dusza i ciało, nie są zdolne działać na siebie na-
wzajem – a przecież nawet ci, którzy przyjmują istnienie realnych przypadłości,
takich jak ciężar czy ciepło, przyjmują zarazem, iż mogą one działać na ciało.
Kartezjusz słusznie wskazuje, że odpowiedź na postawione mu pytanie za-

leży od wyjaśnienia natury związku psychofizycznego; ale też jego oponent słusz-
nie zakłada, że wyjaśnienie takie spełniłoby rolę weryfikującą względem ontologii
Kartezjańskiej. Irytacja Kartezjusza ujawnia słaby punkt jego filozofii, na który
zresztą zwracali mu uwagę inni polemiści. To ta właśnie kwestia zapoczątkowała
21 maja 1643 roku korespondencję Kartezjusza z księżniczką Elżbietą26. Odpo-
wiadając księżniczce, Kartezjusz wyjaśniał, że jedność duszy i ciała pojmujemy

23 Scholastycy przyjmowali – za Arystotelesem – istnienie realnych form stanowiących elementy
bytów, ale przyjmowali także istnienie form poznawczych, dzięki którym umysł poznaje byty.
Proces poznania dokonuje się w ten sposób, że intelekt czynny wydobywa z jednostkowej rzeczy
jej istotną treść, którą następnie intelekt bierny przekształca na formę poznawczą. Argumento-
wano, że intelekt będąc władzą niematerialną, nie mógłby ująć poznawczo danych zmysłowych,
jeśli nie zostałyby one wpierw zdematerializowane w procesie abstrakcji. Jednak późniejsi scho-
lastycy zaczęli rozumieć owe formy poznawcze jako odrębny rodzaj bytów egzystujących między
przedmiotem a podmiotem poznania. Kartezjusz odrzucał formy poznawcze zarówno z racji me-
tafizycznych, jak i z racji fizykalnych. W Rozprawie o metodzie stwierdzał, że w materii nie
ma „żadnej z tych form lub cech, o których rozprawia się w szkołach”; R. Descartes, Rozprawa
o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, PWN, Warszawa 1970, s. 52. W Dioptryce stwierdził, że
dzięki badaniu zjawisk światła i barw „umysł zostanie uwolniony od wszystkich tych maleń-
kich podobizn unoszonych przez powietrze, a zwanych intencjonalnymi formami poznawczymi”;
AT VI, 85. Do tego fragmentu odwoływał się w Odpowiedzi na zarzuty szóste; zob. Medytacje,
wyd. cyt., t. II, s. 37.
24 AT IX-1, 213.
25 Tamże.
26 Zob. R. Descartes, Listy do księżniczki Elżbiety, tłum. J. Kopania, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1995, s. 3–11.
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bardzo jasno samymi zmysłami, nie zaś intelektem i wyobraźnią, a więc problem
jedności psychofizycznej jawi się jedynie w praktycznym aspekcie reakcji człowieka
na oddziaływania zewnętrzne, nie zaś w teoretycznym aspekcie natury tej jedno-
ści27. Wyjaśnienie to przesuwa problem z płaszczyzny ontycznej na płaszczyznę
poznawczą, ale go nie rozwiązuje, i niewątpliwie Kartezjusz był tego świadom.
Z pewnością ta świadomość pogłębiła się, gdy dwa lata później księżniczka dys-
kutowała z filozofem problem bytowania duszy po śmierci ciała, stawiając w tym
kontekście problem, w jaki sposób substancja duchowa po odłączeniu od ciała
może zachować ślady odciśnięte przez to ciało. To jest pytanie odwrotne do po-
przedniego, mianowicie teraz chodzi o możliwość oddziaływania substancji ciele-
snej na substancję duchową. Odpowiedź Kartezjusza potwierdza jego bezradność,
w istocie bowiem filozof odwołuje się do wiary i przyznaje, że jego filozofia nic na
ten temat powiedzieć nie może28. Niezadowolenie wywołują więc nie tylko uwagi
świadczące o niemożności zrozumienia jego filozofii, ale także podjęcie przez opo-
nentów kwestii, z którymi sobie poradzić nie potrafił. Niemożność podania od-
powiedzi na zasadne pytanie wzbudza irytację, ta zaś rodzi złośliwą ironię, nie
zawsze wysokiej jakości.
Kartezjańskie odseparowanie duszy i ciała rodziło nie tylko problem ich wza-

jemnego oddziaływania, ale również trudności ze zrozumieniem, czym jest w swej
istocie dusza, którą Kartezjusz utożsamiał z umysłem i myśleniem. Jego oponenci
rozumieli (za Arystotelesem) duszę jako formę ciała i to rozumienie determino-
wało ich odczytywanie stanowiska Kartezjusza. Pojawia się więc zarzut, że „myśl
nie może istnieć bez przedmiotu, na przykład bez ciała”29. Kartezjusz odpowiada,
że słowo „myśl” jest dwuznaczne, może bowiem oznaczać zarówno „rzecz, która
myśli”, jak i działanie tej rzeczy. Następnie zaprzecza, „ jakoby rzecz, która myśli,
potrzebowała innego przedmiotu oprócz samej siebie, aby wykonywać swe działa-
nie, choć może ona także wychodzić ku rzeczom materialnym, jeżeli je bada”30.
Wedle Gassendiego myśl jest działaniem umysłu, a więc umysł jest jej swoistą
podstawą substancjalną; wedle Kartezjusza myśl (czyli umysł) jest substancją,
a więc nie musi mieć podłoża substancjalnego. Wedle Gassendiego nie ma „my-
śli” bez zewnętrznego przedmiotu, do którego się ona odnosi; wedle Kartezjusza
„myśl” odnosi się do samej siebie. Różnica postaw wobec rzeczywistości sprawia,
że Gassendi nie dostrzega tego, co stanowi o oryginalności filozofii Kartezjusza –

27 Zob. J. Kopania, Problem jedności duszy i ciała w korespondencji Descartes’a z księżniczką
Elżbietą, w: tenże, Szkice kartezjańskie, Aureus, Kraków 2009, s. 114–124.
28 Zob. J. Kopania, Descartes i problem nieśmiertelności duszy ludzkiej, „Roczniki Filozo-
ficzne” LXII, 4, 2014, s. 9–32.
29 AT IX-1, 206.
30 Tamże.
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że mianowicie jego nowa metafizyka jest wstępem do nowej teorii poznania. Dla
Kartezjusza zaś jego stanowisko jest tak oczywiste, że nawet nie potrafi tej różnicy
zauważyć i spokojnie wyjaśnić jej oponentowi. A wystarczyłoby wskazać, że istotą
tej nowej filozofii jest teza, iż samoświadomość podmiotu poznającego warunkuje
uświadomienie sobie przezeń przedmiotu poznania.

III

Najbardziej znaczące i wymowne są odpowiedzi na te zarzuty, które wpraw-
dzie biorą się z niemożności zrozumienia nowatorskiej myśli Kartezjusza, ale do-
tyczą kwestii dla tej filozofii newralgicznych – w swej istocie są to zagadnienia
teoriopoznawcze. W takich sytuacjach Kartezjusz stara się powstrzymać irytację
i odpowiadając ukazać istotę swego stanowiska. Zapewne tak wielką przywiązuje
wagę do propagowania swojej filozofii, że wbrew zdrowemu rozsądkowi zdaje się
wierzyć, iż zrozumieją go także ci, którym uniemożliwia to ich wrodzone odczuwa-
nie świata, tak zasadniczo przeciwstawne temu, z którym on się urodził. Zwróćmy
zatem uwagę na te kwestie, co do których Kartezjusz zdaje się żywić nadzieję, że
nawet Gassendi powinien je właściwie zrozumieć.
Tworzenie swej filozofii Kartezjusz rozpoczął od podjęcia wysiłku metodycz-

nego wątpienia, czyli kwestionowania wszelkich twierdzeń, co do których można
żywić wątpliwości, czy ich przedmiot istnieje niezależnie od podmiotu. W rezulta-
cie Kartezjusz doszedł do wniosku, że jedynym twierdzeniem niepowątpiewalnym
jest: „Myślę, więc jestem” i ono powinno zatem stanowić punkt wyjścia w do-
chodzeniu do wszelkich nowych twierdzeń31. Gassendi, jak wskazują autorzy wy-
ciągu, stawia zarzut, iż faktycznie Kartezjusz przyjmuje ukrytą przesłankę: „Ten,
kto myśli, istnieje”; inaczej mówiąc, Gassendi uznaje rozumowanie Kartezjusza
za wnioskowanie sylogistyczne. Taka interpretacja Kartezjańskiego cogito jest od-
miennym podejściem od tego, które Gassendi przedstawił w Zarzutach piątych.
Tam oceniał, że wniosek, do którego dochodzi Kartezjusz, nie był wart takiego
wysiłku, jako że jest zdroworozsądkowo oczywisty.

Jednakże nie wydaje mi się, by ci było potrzeba tak wielkiego zachodu, skoro skąd-
inąd byłeś pewny i było to prawdą, że istniejesz, a mogłeś do tego samego dojść
również i na podstawie jakiejkolwiek innej twojej działalności, skoro dzięki przyro-
dzonemu światłu rozumu jest wiadome, że cokolwiek działa, to istnieje32.

31 Ten punkt wyjścia przesądza o charakterze idealizmu Kartezjańskiego; zob. J. Kopania,
Idealizm kartezjański, w: tenże, Szkice kartezjańskie, wyd. cyt., s. 27–41.
32 R. Descartes, Medytacje, wyd. cyt., t. I, s. 306–307.



O POWODACH IRYTACJI KARTEZJUSZA STANOWISKIEM GASSENDIEGO 23

Postawiony zarzut oparty jest więc na naturalnym, zdroworozsądkowym odczu-
ciu świata, zgodnie z którym działać może jedynie byt, a więc to, co istnieje,
w szczególności zaś świadome wykonywanie jakiegokolwiek działania jest dla pod-
miotu działającego potwierdzeniem jego istnienia. Kartezjusz odpowiadając nie
powstrzymał się od złośliwości, przyznając: „nie poczyniłem jeszcze dość wielkiego
zachodu, ponieważ nie mogłem jeszcze dokonać tego, abyś rzecz właściwie zrozu-
miał”33. A właściwe zrozumienie rzeczy zasadza się na poczuciu, że świadomość
odnosi do samej siebie, czyli każde działanie jawi się jako fenomen w świadomości,
na przykład świadomość poruszania się nie jest dowodem istnienia rzeczy poru-
szającej się, lecz dowodem istnienia umysłu, który myśli, że istnieje zewnętrzny
względem niego (umysłu) byt, który się porusza (czyli poruszające się ciało).

I nie można na przykład wywodzić: ja chodzę, więc jestem, chyba że w tym [tylko]
stopniu, w jakim świadomość chodzenia jest myśleniem, a wywód ten pewny jest
tylko odnośnie myślenia, nie zaś odnośnie ruchu ciała, którego nieraz w ogóle nie
ma w snach, choć wydaje mi się jednak, że chodzę. A więc z tego, że mniemam, iż
chodzę, doskonale wywiodę istnienie umysłu, który to mniema, nie zaś ciała, które
chodzi. I tak samo ma się w innych wypadkach34.

Różnica między Gassendim a Kartezjuszem jest różnicą zasadniczą i nie dającą
się usunąć: dla pierwszego z nich doświadczeniem pierwotnym jest przedmiotowa
oczywistość rzeczywistości, dla drugiego zaś podmiotowa oczywistość samoświa-
domości. Oni po prostu tacy się urodzili i Kartezjusz nie musiałby szczególnie
się wysilać, aby oponent zrozumiał, o co mu chodzi – wystarczyłoby zwrócenie
uwagi na wskazaną różnicę charakterów. Jednak ani jeden, ani drugi nie byli do
tego zdolni, każdy z nich bowiem był przekonany, że to właśnie jego poczucie
rzeczywistości jest tym obiektywnie właściwym.
Gdy w nowych zarzutach Gassendi wskazuje na ukrytą przesłankę rzekomego

wnioskowania, dla Kartezjusza zapewne było to potwierdzeniem błędnej postawy
oponenta, który na gruncie swej przedmiotowej wizji świata uznaje, że tylko rze-
czywiście istniejący przedmiot może rzeczywiście działać. Przy takim odczuciu
rzeczywistości teza jeśli ktoś myśli, to istnieje wprawdzie musi zostać uznana za
tezę prawdziwą, ale tylko dlatego, że teza jeśli ktoś nie istnieje, to nie myśli
zgodnie ze zdrowym rozsądkiem musi być uznana za prawdziwą; ale w takim ra-
zie wpierw należy wykazać, że ten ktoś istnieje, a dopiero potem można będzie
przypisać mu myślenie. Z punktu widzenia Gassendiego Kartezjusz nie dowodzi
istnienia podmiotu myślącego, lecz faktycznie je uprzednio zakłada, czyli „popada
w przesąd”, tzn. przyjmuje daną tezę bez uzasadnienia. Kartezjusza odpowiada:

33 Tamże, t. I, s. 415.
34 Tamże.
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Tutaj ponownie używa on niewłaściwie słowa „przesąd”; albowiem możemy wpraw-
dzie odnieść to słowo do powyższego zdania, gdy wypowiadamy je bez należytego
rozważenia, jak też gdy wierzymy w jego prawdziwość tylko na tej podstawie, że-
śmy często tak właśnie sądzili wcześniej, jednak nie możemy powiedzieć, że jest to
przesąd, jeżeli je przebadaliśmy w tym aspekcie, że jawi się ono intelektowi (enten-
dement) jako tak oczywiste, że nie możemy powstrzymać się, aby w nie wierzyć,
nawet gdybyśmy o tym pomyśleli być może po raz pierwszy w życiu, a zatem nie
może ono być żadnym przesądem35.

Wedle Kartezjusza „przesądem” jest zdanie przyjmowane „bez należytego uzasad-
nienia”, a więc także zdanie przyjmowane jedynie dlatego, że skłania nas do tego
zdroworozsądkowe widzenie świata. Za prawdziwe uznać należy jedynie zdania,
które tak jawią się świadomości, że nie jesteśmy zdolni ich odrzucić; oczywiście
prawdziwymi są także te zdania, które z tamtych dają się wyprowadzić drogą
logicznego wnioskowania. Prawdziwość zdania „myślę, więc jestem” ufundowana
jest więc nie na tym, jak świat jawi się w naszej świadomości, lecz na tym, jak my
jawimy się samym sobie w poczuciu świadomości samych siebie.
Jest wielce znamienne, że Kartezjusza bardziej niż sam zarzut nieuprawnio-

nego przyjęcia ukrytej przesłanki większej irytuje fakt, że Gassendi odczytuje jego
argumentację jako logiczną dedukcję.

Jednak bardziej znaczącym błędem jest tutaj to, że autor ten suponuje, iż wiedza
o zdaniach szczegółowych jest zawsze dedukowana ze zdań ogólnych zgodnie z po-
rządkiem sylogizmów dialektyki; to zaś pokazuje, że niewiele on wie o tym, w jaki
sposób należy poszukiwać prawdy. Jest bowiem pewne, że aby ją znaleźć, należy
zawsze rozpoczynać od pojęć szczegółowych, przechodząc następnie do ogólnych,
choć możemy też odwrotnie, po odkryciu tych ogólnych z nich dedukować tamte
szczegółowe36.

Kartezjańskie cogito nawet do dziś ujmowane bywa z punktu widzenia jego struk-
tury logicznej i w tym aspekcie badane37. Jednak dla Kartezjusza nie było to jakieś
przejście od „myślę” do „istnieję”, lecz ujęcie jednorazowe, w jednym akcie intuicji

35 AT IX-1, 205.
36 AT IX-1, 205–206.
37 Spory wokół natury cogito przejrzyście referuje G. Rodis-Lewis, Descartes. Textes et débats,
Librairie Générale Française, Paris 1984. Spór zdynamizował Jaakko Hintikka, argumentując,
że cogito ergo sum ma charakter zarówno wnioskowania (inference), jak i wypowiedzi performa-
tywnej (performance). Jako wnioskowanie dedukcyjne jest nieprawomocne, a jako performatyw
jest egzystencjalnie samo-weryfikujące się. Zob. J. Hintikka, „Cogito ergo sum”: Inference or
Performance?, „Philosophical Review” 71, 1, 1962, s. 3–32, oraz tenże, „Cogito ergo sum” as
an Inference and a Performance, „Philosophical Review” 72, 4, 1963, s. 487–496 (dyskusja
z oponentami). Pierwszy ze wskazanych artykułów istnieje w przekładzie francuskim: J. Hin-
tikka, Cogito ergo sum, comme inférence et comme performance, „Revue de Métaphysique et de
Morale” 1, 2000, s. 3–12. Od strony podmiotu myślącego Hintikka ujął kwestię cogito w: tenże,
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jawiąca się świadomość samego siebie. To jest pierwotne i podstawowe doświad-
czenie (doznanie) człowieka, warunkujące wszelkie inne doświadczenia (dozna-
nia), ono też determinuje sposób filozofowania. W Odpowiedzi na zarzuty drugie
Kartezjusz wskazuje, że dowodzić swoich tez można przy pomocy analizy i przy
pomocy syntezy, on zaś w swych Medytacjach stosuje tę pierwszą metodę, po-
nieważ analiza bardziej stosowna jest w rozważaniach filozoficznych, a synteza
w matematyce.

Analiza pokazuje prawdziwą drogę, dzięki której rzecz została znaleziona meto-
dycznie i jakby a priori, tak dalece, że gdyby czytelnik zechciał za nią podążyć i na
wszystko dostatecznie zwrócić uwagę, w nie mniej doskonały sposób poznałby rzecz
i przyswoił ją sobie, niż gdyby był ją sam wynalazł. Niczego zaś nie ma w tej drodze,
co by pobudzało do wierzenia czytelnika mniej uważnego lub sprzeciwiającego się38.

Kartezjusz nie eliminuje syntezy z rozważań filozoficznych i na prośbę autorów
Zarzutów drugich przedstawia „sposobem geometrycznym” uzasadnienie tez o ist-
nieniu Boga oraz o substancjalnej różnicy między duszą i ciałem. Jednak mówi
przecież prawie wprost, że warunkiem koniecznym zrozumienia jego filozofii jest
przyjęcie jego odczuwania rzeczywistości, ponieważ „w tych rozważaniach metafi-
zycznych nad niczym nie toczą się większe spory jak nad potrzebą jasnego i wyraź-
nego pojmowania pierwszych zasad”39. Inaczej mówiąc, pierwsza zasada: „myślę,
więc jestem” tak jawi się umysłowi, że ten musi ją uznać za niepodlegającą żad-
nym wątpliwościom. Gassendi nawet nie podejmuje wysiłku poczynienia namysłu
nad tą zasadą i dlatego bezpodstawnie usiłuje wpisać ją w rzekome wnioskowanie.
Stąd irytacja Kartezjusza:

Należy wystrzegać się błędu, którym nasz autor zwodzi samego siebie, przeprowa-
dzając fałszywe rozumowania, zwiększające tylko objętość jego książki; albowiem
jedynie konstruuje on wedle własnej fantazji fałszywe przesłanki większe, tak jak-
bym to ja wyprowadzał z nich prawdy, które wyjaśniłem40.

Cogito, ergo quis est?, „Revue Internationale de Philosophie” 50, 1, 1996, s. 5–21 (tekst an-
gielski) i „Revue de Métaphysique et de Morale” 1, 2000 (przekład francuski), s. 13–28. Warto
zwrócić uwagę na ciekawą analizę, którą przeprowadził Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, w: tenże,
„Cogito, ergo sum”: induction et deduction, „Archives de Philosophie” 67, 1, 2004, s. 51–63.
Argumentuje on, że wewnętrzna relacja między cogito a sum nie ma charakteru dedukcyjnego,
lecz jest intuicją, podczas gdy zewnętrzna relacja między cogito, ergo sum a quicquid cogitat,
est jest zarówno indukcją, jak i dedukcją.
38 R. Descartes, Medytacje, wyd. cyt., t. I, s. 193.
39 Tamże, t. I, s. 195.
40 AT IX-1, 206. W Odpowiedzi na zarzuty drugie Kartezjusz podkreśla, że „gdy ktoś mówi:
myślę, więc jestem, czyli istnieję, nie wyprowadza istnienia z myślenia drogą sylogizmu, lecz
poznaje prostym oglądem umysłu jako rzecz oczywistą”; Medytacje, wyd. cyt., t. I, s. 176–177.
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Można postawić pytanie, czy Gassendi mógł uczynić to, czego życzył so-
bie Kartezjusz – przecież w istocie Kartezjusz powiada, że właściwie zrozumieć
mogą jego filozofię tylko ci, którym rzeczywistość jawi się tak samo, jak jemu.
Powtórzmy: obaj mieli odmienne poczucie rzeczywistości, zarazem zaś i jeden,
i drugi był przekonany, że to jego myślenie o świecie jest tym właściwym. Nie mo-
gło być między nimi wzajemnego zrozumienia. Może zresztą uświadomienie sobie
tej odmienności jest końcem filozofii? Przecież od tego momentu przestaje ona
opisywać obiektywną rzeczywistość, a staje się opisem przeżywania świata przez
filozofa.
Poczyńmy teraz dygresję, która jednak ukazuje fundament i pozwala zrozu-

mieć samą istotę filozofii Kartezjusza. Jerzy Nowosielski (1923–2011), wielki ma-
larz i głęboki myśliciel religijny, w jednym z wywiadów zapytany został, czy można
podać niepodważalny dowód na to, że istniejemy. Dziennikarz nawiązał przy tym
do zdarzenia, które zaszło kiedyś w Augustowie. Nowosielski odpowiedział:

A tak, w pewnym momencie – było to właśnie w Augustowie – straciłem pamięć.
Do tego stopnia, że z pamięci zostało wykreślone wszystko, co dotyczyło mojej niby-
-tożsamości, to znaczy: gdzie jestem, jak się nazywam, po co tu jestem... Z całej
historii mojego życia wszystko zostało wymazane, a mimo to byłem to niewątpliwie
ja. Powiadają, że zasadą tożsamości jest pamięć, zgromadzenie doświadczeń, faktów
z jakąś ciągłością. Ta ciągłość była teraz przerwana, natomiast zdolność do myśle-
nia, sprawność wnioskowania, kojarzenia pozostała, tylko że była to zupełna tabula
rasa... A jednak ani przez sekundę nie miałem uczucia, że moje «ja» się skończyło,
że moja jaźń przestała istnieć. Nie był to Jerzy Nowosielski, bo ani nazwisko, ani
imię, ani miejsce, ani powód przyjazdu – nic z tego nie było mi wiadome. Pozostała
natomiast absolutna świadomość własnego istnienia41.

Jerzy Nowosielski uświadomił sobie własne istnienie w stanie czystym, bez ja-
kichkolwiek śladów pamięci – i to doświadczenie Kartezjusz uznałby zapewne za
jasne i wyraźne poznanie pierwszej zasady jego filozofii, czyli świadomości samego
siebie. Zauważmy jednak, że takie przeżycie może stać się doświadczeniem każ-
dego człowieka. Może więc oprócz filozofii będących jedynie subiektywnym opisem
przeżywania świata przez danego filozofa, istnieje ta jedna prawdziwa, czyli Karte-
zjańska. Wystarczy tylko uświadomić sobie, co jest ostateczną podstawą istnienia
każdego z nas, aby stać się kartezjaninem. Być może irytacja Kartezjusza jest
oznaką, że on takie przekonanie żywił, nie mógł więc pogodzić się z myślą, że jego
filozofię, jedyną prawdziwą w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich, można
oceniać w odniesieniu do twierdzeń uznawanych bezrefleksyjnie za prawdziwe.

41 Bóg od dawna wie, co jest nam winien – z Jerzym Nowosielskim rozmawia Rajmund Kalicki,
w: J. Nowosielski, Sztuka na końcu świata. Rozmowy, wybór K. Czerni, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2012, s. 316.
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Oponenci Kartezjusza nie byli zdolni pojąć, że wedle niego świadomość wła-
snego istnienia jest dana człowiekowi w jednym, jednorazowym akcie poznawczym,
którego nie można zakwestionować i odrzucić nie dlatego, że byłoby to uznanie, że
można mieć świadomość własnego nieistnienia, czyli byłaby to akceptacja sprzecz-
ności, ale dlatego, że poczucie własnego istnienia jawi się człowiekowi tak jasno
i wyraźnie, iż odrzucone być nie może. Inaczej mówiąc, wewnętrzna sprzeczność
tezy „jestem świadomy własnego nieistnienia” staje się zrozumiała dzięki temu,
że teza „jestem świadomy własnego istnienia” jawi się umysłowi jako niepowąt-
piewalna. Jasność i wyraźność jako kryterium prawdziwości poznania ma więc
charakter obiektywnej konieczności, jest niezależne od jednostkowych uwarunko-
wań. Nie zrozumiał tego Gassendi, skoro – jak referują autorzy wyciągu – stawia
on Kartezjuszowi zarzut, iż własne myślenie nie jest kryterium prawdziwości rze-
czy42. Kartezjusz najpierw cierpliwie prostuje, że nie twierdził bynajmniej, jakoby
jego myślenie miało być kryterium prawdy w tym sensie, iż każdy powinien po-
legać wyłącznie na jego autorytecie, jak też nie przeczy on temu, że mamy wiele
myśli, z których nie można wywnioskować niczego prawdziwego o rzeczywistości.
Następnie zaś wyjaśnia:

Nie o to jednak tutaj chodzi, gdyż w tym miejscu rozważamy kwestię odnoszącą się
jedynie do tych myśli, które są postrzeżeniami jasnymi i wyraźnymi, oraz do tych
sądów, które każdy sam może poczynić w następstwie tych postrzeżeń. To dlatego,
używając tych słów w sensie, jaki powinien być tutaj przyjęty, powiedziałem, że
myślenie każdego człowieka, czyli jego postrzeżenie lub poznanie danej rzeczy, po-
winno być dlań kryterium prawdziwości tej rzeczy, a więc że wszystkie sądy, które
on czyni, powinny być zgodne z tą percepcją, aby być słuszne (bons). Nawet jeśli
chodzi o prawdy wiary, powinniśmy znaleźć jakąś rację, przekonującą nas, że są one
objawione przez Boga, zanim zdecydujemy się w nie uwierzyć. A wprawdzie ludzie
nieoświeceni dobrze czynią kierując się sądami najbardziej przydatnymi (capables)
w kwestiach trudnych do poznania, niemniej jednak ich własne postrzeganie po-
winno ich pouczyć, że są nieoświeceni, a ci, których sądami chcą się kierować, być
może są bardziej oświeceni; w przeciwnym razie bowiem czynią źle, idąc za nimi,
i postępują raczej jak automaty lub bezrozumne zwierzęta, niż jak ludzie43.

Kartezjusz usiłuje wyjaśnić, że zarówno w filozofii, jak i w życiu nikt dla nikogo
nie powinien być bezkrytycznie przyjmowanym autorytetem, ponieważ każdy po-
winien umieć wskazać rację, dla której dane twierdzenie przyjmuje. Taką racją
może być uznanie, że ktoś zna daną problematykę nieporównanie lepiej ode mnie,
więc ja przyjmuję to, co on głosi, ponieważ sam tego sprawdzić nie potrafię. Ale

42 „(...) ma pensée n’est pas la regle de la vérité des choses”; AT IX-1, 207.
43 AT IX-1, 207–208.
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w filozofii jedyną racją akceptacji danej tezy musi być bądź jasne i wyraźne ujęcie
jej treści, bądź logiczne wyprowadzenie jej z innych tez ujętych jasno i wyraźnie.
Jasność i wyraźność ujęcia jako kryterium prawdziwości poznania stosuje się

w sensie pierwotnym do jedynego twierdzenia niepowątpiewalnego, czyli „myślę,
więc jestem”; w wypadku wszystkich innych nie narzuca się umysłowi i dlatego
umysł musi uzyskać to nieodparte poczucie rzeczywistej, a nie pozornej pewności.
Sam Kartezjusz wielokrotnie wskazywał, jak często przekonywał się, iż fałszywe
jest to, co niegdyś uznawał za prawdziwe i oczywiste44. Podkreślał też, że „zacho-
dzi (...) pewna trudność, by móc zważyć dokładnie, które to rzeczy pojmujemy
wyraźnie”45. Nie wolno więc poprzestawać na samym poczuciu jasności i wyraź-
ności, lecz należy analizując treść idei, odczuć konieczny charakter tego ujęcia. To
dlatego Kartezjusz odrzucał scholastyczną metodę dochodzenia do tez filozoficz-
nych drogą sylogistycznej dedukcji – wedle niego było to logiczne wyprowadzanie
wniosków z nieuzasadnionych przesłanek. Nie mógł tego odnieść do Gassendiego,
ten bowiem także odrzucał scholastyczną sylogistykę przejętą od Arystotelesa,
usiłując zastąpić ją epikurejską kanoniką46. Ale postawił mu zarzut przyjmowa-
nia tez bez właściwej racji, czyli wyłącznie na podstawie własnego bezkrytycznego
uznania:

Dlatego najbardziej absurdalnym i poważnym błędem, jaki filozof może popełnić,
jest chęć wydawania sądów, które nie odnoszą się do jego postrzegania rzeczy. Nie
widzę jednak, jak nasz autor mógłby ustrzec się popełnienia tego błędu w większo-
ści swoich zarzutów; albowiem nie chce on, aby każdy opierał się na swym własnym
postrzeżeniu, tylko utrzymuje, iż powinniśmy wierzyć raczej opiniom lub fanta-
zjom, które jemu spodobało się nam zaproponować, mimo że my ich bynajmniej
nie pojmujemy47.

44 Zob. np. Medytacje, wyd. cyt., t. I, ss. 20 i 45.
45 R. Descartes, Rozprawa o metodzie, wyd. cyt., s. 40.
46 W rozumieniu Epikura kanonika (od gr. kanón, czyli kryterium prawdziwości) to właściwy
wstęp do filozofii obejmujący przede wszystkim teorię poznania, zgodnie z którą dane zmy-
słowe stanowią punkt wyjścia indukcyjnego dochodzenia do prawdy. Zob. A. Krokiewicz, Na-
uka Epikura, Aletheia, Warszawa 2000, s. 63–122. Epikur rozwinął swoją kanonikę w opozycji
do dialektyki stoickiej; analogicznie Gassendi przeciwstawiał epikurejską kanonikę „dialektyce”
współczesnych mu arystotelików. Zob. B. Brundell, Pierre Gassendi. From Aristotelianism to
a New Natural Philosophy, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1987, s. 84–86. Kartezjusz
twierdził, że idee nie mogą być fałszywe same w sobie, a jedynie w odniesieniu do czegoś; zob.
Medytacje, wyd. cyt., t. I, s. 48. Gassendi twierdził, że zmysły nie mogą nas zwodzić, albo-
wiem prawda i fałsz zawierają się w twierdzeniu lub przeczeniu, zmysły zaś niczego nie twierdzą
i niczemu nie przeczą; na tej podstawie uznał, że zmysły stanowią pierwsze (choć nie jedyne)
kryterium prawdy, jeśli bowiem ich świadectwo odrzucimy, to nie będziemy mieć w ogóle kry-
terium prawdy. Zob. A. LoLordo, Pierre Gassendi and the Birth of Early Modern Philosophy,
Cambridge University Press, Cambridge 2009, s. 64–69. Ta zasadnicza odmienność postawy
poznawczej oponentów pozwala domniemywać, że porozumienie między nimi było niemożliwe.
47 AT IX-1, 208–209.
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Dla Kartezjusza problemem najistotniejszym w filozofowaniu nie jest więc po-
prawność przeprowadzanego wnioskowania, jako że logiczna poprawność wnio-
skowania łatwa jest do sprawdzenia, lecz prawomocność tez, którymi we wnio-
skowaniu się posługujemy. Stanowisko to jest jedną z determinant jego fi-
lozofii48.
Ten nacisk położony na jasne i wyraźne ujęcie pierwszych zasad i nieco lek-

ceważące podejście do samej procedury logicznego wnioskowania, której przypi-
sano jedynie użyteczność kontrolną, odmówiono zaś użyteczności odkrywczej49,
powodował także niezrozumienie formułowanych przez Kartezjusza dowodów na
istnienie Boga. W „Medytacji trzeciej” Kartezjusz argumentował, że doskonała
w swej treści idea Boga nie może być utworzona przez niedoskonały umysł ludzki,
nadto zaś człowiek nie jest też stwórcą samego siebie, bo gdyby był, to wypo-
sażyłby się we wszystkie doskonałości, które ujmuje w idei Boga. Jak relacjo-
nują autorzy wyciągu, Gassendi postawił wobec pierwszego argumentu zarzut,
że „nie każdy doświadcza w sobie idei Boga”50, i dodał: „gdybym posiadał tę
ideę, to bym ją rozumiał”51. Wobec drugiego argumentu zaś wysunął kontr-
argumentację: „z tego, że znam samego siebie w sposób niedoskonały, nie wynika,
że Bóg istnieje”52.
Odpowiedź Kartezjusza może być uznana za niewystarczającą. Jeśli chodzi

o pierwszą część pierwszego zarzutu, to filozof ogranicza się do stwierdzenia, że
oponent niewłaściwie rozumie, czym jest idea, mianowicie że utożsamia ją z wy-
obrażeniem:

48 Kartezjusz nie opracował logiki, która mogłaby zastąpić sylogistykę scholastyczną. Jego na-
stępcy i zwolennicy próbowali ten brak nadrobić, a najbardziej znanym osiągnięciem jest tzw. Lo-
gika z Port-Royal. Jej autorzy już na wstępie oświadczają, że „dla rozpoznania prawdy (...) wy-
starczy sama otaczająca ją jasność, która zniewala umysł i przekonuje go, nawet wbrew niemu”;
A. Arnauld, P. Nicole, Logika, czyli sztuka myślenia, tłum. S. Romahnowa, PWN, Warszawa
1958, s. 14. Następnie zaś podkreślają, że w większości wypadków „ludzie nie przez to błądzą, że
dają się zwieść wadliwym wnioskom, ale przez to, że lekkomyślnie wydają fałszywe sądy, z któ-
rych wywodzą fałszywe wnioski”; tamże, s. 16. Przy takim nastawieniu nie dziwi, że autorzy nie
mają do zaproponowania jakichś nowych metod wnioskowania logicznego, lecz poprzestają na
przedstawieniu tradycyjnej sylogistyki, poprzedzając swoje omówienie ponownym wskazaniem,
iż „w większości wypadków ludzie raczej dlatego błądzą, że opierają się w swych rozumowa-
niach na fałszywych założeniach, niż dlatego, że źle rozumują wyprowadzając wnioski ze swoich
założeń”; tamże, s. 250. Porównanie kartezjańskich tekstów z drugiej połowy XVII wieku poświę-
conych zagadnieniom logiki z tekstami scholastycznymi znaleźć można w: R. Ariew, Descartes,
les premiers cartésiens et la logique, „Revue de Métaphysique et de Morale” 1, 2006, s. 55–71.
49 W Logice, czyli sztuce myślenia autorzy przyznają, że prawidła sylogistyczne ułatwiają wy-
krycie błędu bardziej skomplikowanych argumentacji, jak też pozwalają uporządkować myśli,
jednak czynią zastrzeżenie: „Mimo to nie należy sądzić, że pożytek ten sięga daleko”; tamże,
s. 15.
50 „(...) tout le monde n’expérimente pas en soi l’idée de Dieu”; AT IX-1, 209.
51 „(...) si j’avais cette idée, je la comprendrais”; tamże.
52 „(...) de ce que je me connais imparfait, il ne s’ensuit pas que Dieu soit”; tamże.
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Jeżeli jednak weźmie się słowo „idea” tak, jak ja je biorę, co przecież powiedziałem
bardzo wyraźnie, czyli bez tej dwuznaczności, z jaką posługują się nim ci, któ-
rzy ograniczają idee do wyobrażeń rzeczy materialnych, tworzonych w wyobraźni,
wówczas nie będziemy mogli zaprzeczyć, iż pewną ideę Boga posiadamy, chyba że
powiemy, iż nie rozumiemy, co znaczą te oto słowa: „najdoskonalsza rzecz, jaką
można pojąć”; albowiem to jest właśnie to, co ludzie nazywają Bogiem. I do
dziwacznych skrajności dochodzą, gdy chcąc postawić jakieś zarzuty, posuwają
się do twierdzenia, iż nie rozumieją, co znaczą słowa, które są najzwyczajniejsze
w ustach ludzi53.

Zapewne jednak Kartezjusz nie widział potrzeby powtarzania po raz kolejny tego,
co w Medytacjach i w Odpowiedziach na zarzuty pisał o swoim rozumieniu idei.
Przecież w Odpowiedzi na zarzuty drugie podał nawet definicję: „Przez nazwę
«idea» rozumiem taką formę każdej myśli, poprzez której bezpośrednie pojmowa-
nie jestem świadomy tej właśnie myśli”54; nie zapomniał dodać przy tym, że idea
nie jest wyobrażeniem. I z Gassendim o idei dyskutował, w szczególności o idei
Boga, odpowiadając na jego Zarzuty piąte. Można więc zrozumieć, dlaczego po-
przestaje na powyższym wyjaśnieniu, a także można zrozumieć irytację widoczną
w słowach kończących ustosunkowanie się do powyższej kwestii:

A ponadto jest najbardziej bezbożnym wyznaniem, jakie ktoś poczynić może, gdy
powiada o sobie, w sensie, w jakim ja używam słowa „idea”, że nie posiada żad-
nej idei Boga. Przecież nie powiada on jedynie tego, iż nie poznaje jej rozumem
naturalnym, lecz że ani poprzez wiarę, ani w żaden inny sposób nie może mieć
jakiejkolwiek o niej wiedzy; a skoro nie posiada żadnej idei, czyli żadnej percepcji
odpowiadającej znaczeniu słowa „Bóg”, to nie może mówić, że wierzy w istnienie
Boga, gdyż znaczyłoby to tyle samo, jak gdyby mówił, że wierzy w istnienie niczego,
tym samym zaś wpada w otchłań bezbożności i w skrajną ignorancję55.

Co się zaś tyczy drugiej części pierwszego zarzutu, Kartezjusz odpowiada jeszcze
bardziej lakonicznie:

53 Tamże.
54 R. Descartes, Medytacje, wyd. cyt., t. I, s. 198. O roli, jaką kategoria idei odgrywa w filozofii
Kartezjusza, zob. J. Kopania, Funkcje poznawcze Descartesa teorii idei, Dział Wydawnictw
Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok 1988; wersja elektroniczna dostępna na stronie:
http://pbc.biaman.pl.
55 AT IX-1, 209–210. Wskażmy w tym miejscu, raczej na marginesie i jako ciekawostkę, że
argumentacja Kartezjusza z „Medytacji trzeciej” doczekała się interpretacji, zgodnie z którą
uznana została za szczególny przypadek argumentacji stosowanej w tzw. Teorii Inteligentnego
Projektu; zob. D.C. Dennett, Descartes’s Argument from Design, „The Journal of Philosophy”
105, 7, 2008, s. 333–345.
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To zaś, co dorzucają: „ jeśli miałbym tę ideę, to bym ją rozumiał”, jest powie-
dziane bezpodstawnie. Albowiem z tej racji, iż słowo „rozumieć” zawiera w swym
znaczeniu pewne ograniczenie, skończony umysł nie może rozumieć Boga, który
jest nieskończony; wszelako nie przeszkadza to temu, iż Go pojmuje (aperçoive),
podobnie jak możemy dotknąć górę, mimo że nie możemy jej objąć56.

Zapewne powinniśmy zrozumieć, że Kartezjusz nie chce powtarzać tego, co napi-
sał w „Medytacji szóstej” – że mianowicie można zarówno pojąć, jak i wyobrazić
sobie na przykład trójkąt, ale tysiącobok można jedynie pojąć. Ten przykład wy-
starczająco, jego zdaniem, tłumaczy, na czym polega różnica między „wyobraża-
niem sobie a czystą czynnością intelektualną”57. Jednak można wątpić, czy taka
odpowiedź jest odpowiedzią na temat. Przecież Gassendi nie mówi o wyobraża-
niu sobie Boga, lecz właśnie kwestionuje, jakoby można Go było pojąć. Dokonana
przez Kartezjusza precyzacja znaczenia słowa „rozumieć” nic nie wnosi do dyskusji
i Gassendi zapewne nie oponowałby przeciwko posługiwaniu się słowem „pojmo-
wać”, ale zaprzeczyłby, iż możemy „pojąć” Boga analogicznie, jak możemy pojąć
ów przykładowy tysiącobok. Rozumowanie Gassendiego możemy przedstawić na-
stępująco: gdybym posiadał ideę Boga, to bym ją pojmował; ale ja nie pojmuję
tej idei; zatem, ja tej idei nie posiadam. Na to poprawne logicznie wnioskowanie
Kartezjusz niestety nie zechciał odpowiedzieć.
Gdyby Kartezjusz ustosunkował się do wskazanego wnioskowania, musiałby

przyznać, że jego dowody oparte są na pewnym szczególnym odczuciu owej idei
Boga i ten właśnie sposób odczuwania umożliwia posłużenie się słowem „Bóg”
w przesłankach wnioskowań mających prowadzić do wniosku, że Bóg istnieje.
W „Medytacji trzeciej” wyjaśniał, że idea Boga jest człowiekowi wrodzona tak
samo, jak idea samego siebie:

Bo nie otrzymałem jej ani przy pomocy zmysłów, ani też nie przyszła do mnie
niespodzianie, jak zazwyczaj idee rzeczy zmysłowych, kiedy się te rzeczy narzucają,
względnie wydają narzucać zewnętrznym organom zmysłów. Nie utworzyłem jej też
sam, bo nie mogę niczego zgoła z niej ująć ani niczego do niej dodać. Wobec tego
nie pozostaje nic innego, jak przyjąć, że jest mi wrodzona, tak samo jak mi jest
również wrodzona idea mnie samego. I naprawdę nie ma w tym nic dziwnego, że
Bóg stwarzając mnie zaszczepił we mnie tę ideę, by była jak gdyby znakiem, którym
artysta naznaczył swoje dzieło58.

Kartezjusz mówi, że jest równie pewny istnienia Boga, jak jest pewny własnego
istnienia. Uwierzmy, że jest w nim ta pewność, i spróbujmy go zrozumieć. On nie

56 Tamże, s. 210.
57 R. Descartes, Medytacje, wyd. cyt., t. I, s. 95–96.
58 Tamże, t. I, s. 67.
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twierdzi, że w każdym momencie jest świadom, że Bóg istnieje, ani nie twierdzi,
że w każdym momencie jesteśmy świadomi, że istniejemy. Aby uświadomić sobie,
że istnieję, muszę poczynić namysł nad sobą, czyli uświadomić sobie, że myślę,
co będzie zarazem uświadomieniem sobie, że jestem. Analogicznie muszę poczy-
nić namysł, który zaktualizuje wrodzoną mi ideę Boga – i zależy to jedynie ode
mnie, albowiem Bóg nie przymusza wolnej woli człowieka59. To dlatego ironicz-
nie wyjaśniał Hyperaspistesowi, że wprawdzie każdy posiada ideę Boga, ale nie
każdy czuje, że ją posiada, a są i tacy, którzy nie uświadomią jej sobie „nawet
po tysiąckrotnym przeczytaniu mych Medytacji”60; podobnie w jednym z listów
do Clerseliera wskazywał, że „wielu ludzi może przejść przez całe swoje życie,
nigdy nie przedstawiając sobie wyraźnie tej idei”61. Ale w takim razie dziwi, że
Gassendi nie zakwestionował zasadności samych dowodów: jeśli bowiem jestem
świadom istnienia Boga tak, jak jestem świadom istnienia samego siebie, to co
mam udowadniać drogą logicznego wnioskowania?
W tym kontekście znaczący jest sposób odpowiedzi Kartezjusza na drugi

zarzut Gassendiego, że mianowicie teza o istnieniu Boga nie wynika z tezy o nie-
doskonałym poznaniu samego siebie. Kartezjusz odpowiadając zmienia sformuło-
wanie tej drugiej tezy:

W końcu, gdy powiadają, że „z tego, iż rozpoznaję w sobie jakąś niedoskonałość,
nie wynika, że Bóg istnieje”, to niczego przez to nie dowodzą, albowiem nie przepro-
wadzam dedukcji bezpośrednio z tego tylko, bez dodania czegoś jeszcze. Przywodzą
mi oni jedynie na pamięć sztuczki tego autora, który ma zwyczaj zniekształcać
moje argumenty i powoływać się tylko na część z nich, aby wydawały się przez
to wadliwe62.

Sformułowanie „znam samego siebie w sposób niedoskonały” (je me connais im-
parfait) Kartezjusz przypisuje tu nie samemu Gassendiemu, lecz autorom wyciągu,
i ocenia, że jest to świadome zafałszowanie jego tezy: „rozpoznaję w sobie jakąś
niedoskonałość’ (je reconnais en moi quelque imperfection). Filozof uznaje, że
autorzy wyciągu wzorem Gassendiego zniekształcają jego argumenty, aby dzięki
temu wskazać rzekome wadliwości wywodu. Trudno nie przyznać mu racji – za-
równo Gassendi, jak i autorzy wyciągu wyraźnie nie radzą sobie z Kartezjusza
rozumieniem idei Boga.

59 Szerzej na ten temat zob. J. Kopania, O poznaniu Boga według Kartezjusza, w: tenże, Boski
sen o stworzeniu świata, Trans Humana, Białystok 2003, s. 25–36.
60 R. Descartes, Zarzuty i odpowiedzi późniejsze, wyd. cyt., s. 31.
61 List do Clerseliera z 17 lutego 1645 r.; w: AT IV, 430.
62 AT IX-1, 211.
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Nie jest pewne (przypomnijmy, że omawiany wyciąg nie zachował się), czy
Gassendi bądź autorzy wyciągu podejmują kwestię dowodu na istnienie Boga
sformułowanego w „Medytacji piątej”. Kartezjusz argumentuje, że nie można od-
dzielić istnienia od istoty Boga, tak jak nie można oddzielić idei góry od idei
doliny; o ile jednak z tego, że nie można pomyśleć góry bez doliny, nie wynika, że
jakaś góra z doliną w ogóle istnieją, o tyle z tego, że nie można pomyśleć Boga
(czyli Bytu najdoskonalszego) jako nieistniejącego (czyli bez doskonałości istnie-
nia), wynika, że istnienie jest nieodłączne od Boga. Ten dowód błędnie utożsamia
się z tzw. dowodem ontologicznym sformułowanym przez św. Anzelma. Argumen-
tacja Anzelma byłaby zasadna – jak mu słusznie zarzucano63 – pod warunkiem
uprzedniego poznania istoty Boga, albowiem tylko wtedy można byłoby zasadnie
twierdzić, że do istoty Boga z konieczności przynależy istnienie. Otóż argumenta-
cja Kartezjusza jest zasadna, jako że on poznaje istotę Boga, oczywiście w tej tylko
mierze, w jakiej człowiek jest zdolny ją poznać, mianowicie poprzez doświadczenie
samego siebie. Kartezjusz jest pewny istnienia Boga tak, jak jest pewny własnego
istnienia, ponieważ uświadamia sobie, że nie jest zdolny uświadomić sobie Boga
nieistniejącego, tak jak nie jest zdolny sobie uświadomić siebie nieistniejącego
– wrodzona człowiekowi idea Boga to idea Boga istniejącego. Anzelm analizuje
pojęcie Boga; Kartezjusz uświadamia sobie ideę Boga64.
O tym, że Gassendi i autorzy wyciągu nie zwrócili uwagi na Kartezjański do-

wód ontologiczny możemy wnosić z faktu, że Kartezjusz lekceważąco potraktował
uwagi dotyczące kwestii zawartych w Medytacjach od czwartej poczynając:

Niczego nie widzę w tym wszystkim, co oni zauważają odnośnie do trzech innych
Medytacji, na co zresztą już udzieliłem obszernej odpowiedzi, a mianowicie na za-
rzuty: 1. że popadam w błędne koło w rozumowaniu, gdy udowadniając istnienie
Boga, wychodzę od pewnych pojęć, które są w nas, a następnie mówię, że niczego
nie możemy być pewni, zanim nie będziemy wiedzieć, iż Bóg istnieje; 2. że ta wie-
dza [o istnieniu Boga] w niczym nie jest nam pomocna przy odkrywaniu prawd
matematyki; 3. że Bóg może być zwodzicielem. Należy w tej kwestii zobaczyć moje
Odpowiedzi na zarzuty drugie, numery 3 i 4, oraz zakończenie drugiej części Odpo-
wiedzi na zarzuty czwarte65.

Wszystkie trzy zarzuty dotyczą kwestii Boga, nie wnoszą nic nowego, a więc Kar-
tezjusz całkiem słusznie nie widział powodu, dla którego miałby jeszcze raz powta-

63 Zob. J. Pieper, Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej, tłum. T. Brzo-
stowski, Pax, Warszawa 1963, s. 68–73.
64 Szerzej o roli idei Boga w filozofii Kartezjusza zob. J. Kopania, Bóg Descartes’a, w: tenże,
Szkice kartezjańskie, wyd. cyt., s. 68–76.
65 AT IX-1, 211. Miejsca wskazane przez Kartezjusza zob.Medytacje, wyd. cyt., t. I, ss. 176–184
i 292.
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rzać wyjaśnienia podane w Odpowiedziach na zarzuty. Wolno zatem przyjąć, że
oponenci potraktowali Kartezjusza dowód ontologiczny jako powtórzenie dowodu
Anzelma – co zresztą nie powinno dziwić, jako że dostrzeżenie jego oryginalności
wymagałoby zrozumienia, na czym w istocie polega Kartezjańskie cogito.
Tego zaś ani Gassendi, ani autorzy wyciągu nie potrafią zrozumieć. Karte-

zjusz po podaniu cytowanej wyżej odpowiedzi odnosi się do kwestii postawionej
nie przez Gassendiego, lecz przez autorów wyciągu lub przez jakieś osoby, z któ-
rymi się konsultowali. Filozof tak przekazuje ich uwagi:

Wszelako dodają oni na końcu pewną uwagę, która, o ile wiem, nie została napi-
sana przez naszego autora w jego książce zastrzeżeń, ale jest bardzo podobna do
jego uwag. Powiadają oni: „Wiele wspaniałych umysłów wierzy, iż jasno widzą, że
matematyczna rozciągłość, którą kładę jako podstawową zasadę (principe) mojej
fizyki, nie jest niczym innym, jak tylko moją myślą, i że nie przysługuje jej i przy-
sługiwać nie może żadne samoistne istnienie (subsistence) poza moim umysłem,
gdyż jest tylko utworzonym przeze mnie abstraktem od ciała fizycznego; że w ta-
kim razie cała moja fizyka jest tylko tworem wyobraźni i fantazji, podobnie jak
cała czysta matematyka; i że w rzeczywistej fizyce, dotyczącej rzeczy, które Bóg
stworzył, materia musi być rzeczywista, trwała, a nie wyobrażona”66.

Autorzy wyciągu krytykują system fizyki Kartezjusza, będący jedną z części skła-
dowych jego systemu filozoficznego. Kartezjańska fizyka nie ostała się w konfron-
tacji z fizyką Newtona; ale oponenci nie wskazują błędów fizyki Kartezjusza – oni
jej po prostu nie rozumieją.
Kartezjusz przedstawiał swój system filozoficzny jako drzewo, którego korze-

nie stanowi metafizyka, pień – fizyka, a gałęziami są wszystkie pozostałe nauki,
sprowadzające się do trzech podstawowych: medycyny, mechaniki i etyki. Jak
dzięki korzeniom drzewo czerpie substancje odżywcze, tak dzięki metafizyce fi-
zyka otrzymuje swój punkt wyjścia i aparaturę pojęciową67. Dokonując w swej
metafizyce zdecydowanego oddzielenia substancji duchowej (umysłu) od substan-
cji materialnej (przyrody) i odkrywając w tej drugiej autonomiczność sił działa-
nia i rozwoju, Kartezjusz doprowadził do odrzucenia scholastycznych form sub-
stancjalnych, owych ¡natur¿ czy ¡realnych jakości¿, którymi usiłowano wyjaśniać
zjawiska przyrodnicze – autonomicznie działająca sfera przyrody mogła być wy-
jaśniana poprzez empiryczne kategorie poznawcze. To dzięki temu możliwy stał
się dynamiczny rozwój przyrodoznawstwa. Ponieważ w metafizyce Kartezjusza

66 AT IX-1, 211–212.
67 „La métaphysique fonde les principes de la physique en autorisant la déduction des propriétés
générales de la matière à partir de l’idée innée”; G. Rodis-Lewis, L’oeuvre de Descartes, Librairie
Philosophique J. Vrin, Paris 1971, t. I, s. 377.
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kryterium prawdy stało się jasne i wyraźne ujęcie poznawcze, więc punktem wyj-
ścia Kartezjańskiej metody badawczej staje się intuicja jako podstawa dedukcji68.
Oponenci Kartezjusza nie rozumiejąc, czym jest cogito, traktowali je jako zasadę
subiektywizmu poznawczego, a więc i cała Kartezjańska fizyka zdała się im je-
dynie wytworem fantazji filozofa. Kartezjusz – filozof, który stoi u początków
rozwoju nauki nowożytnej i który sam tak wiele do niej wniósł69 – miał prawo się
zdenerwować. Jego zdenerwowanie znalazło ujście w takiej oto odpowiedzi:

Oto zarzut nad zarzutami i streszczenie całej doktryny tych wspaniałych umy-
słów, na które się oni tutaj powołują. Wedle nich wszystkie rzeczy, które możemy
rozumieć (entendre) i pojmować (concevoir), są jedynie wyobrażeniami i fikcjami
naszego umysłu, którym nie może przysługiwać żadne samoistne istnienie (subsi-
stence); z czego wynika, że nie istnieje nic, co moglibyśmy w jakiś sposób rozumieć,
pojmować lub wyobrażać sobie, co moglibyśmy uznać za prawdę, czyli należy całko-
wicie zamknąć drzwi przed rozumem i zadowolić się byciem małpami czy papugami,
nie zaś ludźmi, aby zasłużyć na wyniesienie do tego poziomu, na którym znajdują
się te wspaniałe umysły. Jeżeli bowiem rzeczy, które pojmujemy, powinny zostać
uznane za fałszywe właśnie dlatego, iż możemy je pojmować, to co nam pozostaje,
jak tylko uznać za prawdziwe te, których nie pojmujemy, tworząc w ten sposób
naszą wizję świata (doctrine), naśladując innych, nie wiedząc, dlaczego ich naśla-
dujemy, jak to czynią małpy, oraz używać tylko tych słów, których znaczenia nie
rozumiemy, jak to czynią papugi? Pocieszające jest jednak dla mnie to, że łączą
oni tutaj moją fizykę z czystą matematyką, a ja właśnie nade wszystko życzę sobie,
aby ona była do niej podobna70.

Mimo wielkiej irytacji Kartezjusz czyni istotną uwagę merytoryczną. Nie możemy
osądzić, nie znając owego wyciągu, na ile jest ona rzeczowa, a na ile ironiczna,
przypisująca autorom wyciągu myśl, której nie byli świadomi. Kartezjusz podkre-
śla, jak bardzo ważna jest dla niego kwestia matematyzacji fizyki, czyli odejścia od

68 Podstawową przesłanką fizyki kartezjańskiej jest teza o rozciągłości (przestrzenności) kon-
stytuującej istotę ciał materialnych. Teza ta został wprawdzie odkryta w rezultacie procesów
poznawczych dokonywanych wyłącznie w obrębie umysłu (idea rozciągłości jest ideą wrodzoną),
ale jest tezą przyrodniczą i skoro stanowi punkt wyjścia wnioskowania dedukcyjnego, to punktem
dojścia będzie zbiór tez przyrodniczych. Tak więc wyjaśnianie przyrody dokonuje się całkowicie
w sferze przyrodniczej, przyroda nie wyprowadza poza siebie samą. Zob. J. Kopania, Descartes’
Great Thesis on Nature, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 1 (14), 1997, s. 73–84.
69 Wiele było błędów i pomyłek w przyrodniczych badaniach Kartezjusza; nie pomniejszają
one jednak roli, jaką odegrał w rozwoju nauki. „We have called attention to the failings of
Descartes, but these are trivial by the side of his great achievements, or the benefits he conferred
upon science. The vast range of his knowledge, the breadth of his interests, the encyclopaedic
character of his learning, all these compel our admiration. The writings which he packed into
the last twenty years of his life, if regarded as a mere feat of industry and not for their intrinsic
worth, stand out among the most extraordinary productions in the history of human thought”;
J. F. Scott, The Scientific work of René Descartes, Taylor & Francis Ltd, London 1976, s. 199.
70 AT IX-1, 212.
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czysto jakościowej fizyki arystotelesowskiej. To w jego czasach, głównie za sprawą
Galileusza, fizyka stawała się nauką eksperymentalną stosującą matematykę i Kar-
tezjusz niewątpliwie dostrzegał kierunek jej rozwoju. Fizyka matematyczna mogła
powstać dopiero po zerwaniu z arystotelesowskim jakościowym ujmowaniem przy-
rody, co zapoczątkowane zostało w XVII wieku71. Kartezjańska filozofia wniosła
wielki wkład w przełamywanie bezpłodnych ujęć jakościowych w badaniu przy-
rody. Nowy system fizyki był dziełem genialnego umysłu Izaaka Newtona, którego
traktat Philosophiae Naturalis Principia Mathematica już samym tytułem wska-
zuje, że Kartezjusza Principia Philosophiae należą do innej epoki. Nie pomniejsza
to wielkości francuskiego myśliciela – jedynie ukazuje, że Kartezjusz był genial-
nym filozofem, a Newton genialnym fizykiem. Żaden z dyskutantów Kartezjusza
nie nosił znamion geniuszu.
Kartezjusz nie miał godnego siebie dyskutanta. Ci, którzy podobnie jak on,

byli genialni, przyszli później: Spinoza, Leibniz, Kant... Geniusze bardzo rzadko
trafiają się w czasach do sobie zbliżonych i mogą ze sobą dyskutować, jak Platon
i Arystoteles. Niewątpliwie tak jest lepiej, bo czyż jeden genialny filozof potra-
fiłby drugiego genialnego filozofa przekonać do swoich ustaleń? Przecież dlatego
Arystoteles odszedł od Platona, że nie mógł pojąć, o co tamtemu chodzi. Za-
pewne Kartezjusz dyskutując z Leibnizem jeszcze bardziej by się irytował, niż
wtedy, gdy odpowiadał Gassendiemu. Możemy jedynie być pewni, że w dysku-
sji Leibniz powstrzymywałby irytację; dał dowód swego opanowania, dyskutując
z Antoine’em Arnauldem, który nie był zdolny go zrozumieć, podobnie jak Gas-
sendi Kartezjusza. Jednak Leibniz, jak przystało na dworzanina i dyplomatę, był
cierpliwy i uprzejmy, daleki od ironii i najmniejszej choćby złośliwości72. Taka
różnica charakterów.

ON THE REASONS FOR DESCARTES’S IRRITATION
AT GASSENDI’S POSITION

Summary

This article analyses the reasons why Descartes refused to enter into a polemic with
Gassendi after the publication of his new objections to Meditations. It argues that De-
scartes’s irritation was justified because the sensualist limitations of Gassendi’s position

71 Próby rozwijania fizyki matematycznej podejmowane były już w średniowieczu, jednak ów-
czesna mechanika mimo uznania matematyki jako metody nie była zdolna rozwinąć eksperymen-
talnej fizyki stosującej matematykę. O przyczynach tej niemożności zob. E. Jung, The Fourte-
enth and Seventeenth Century Project of Mathematical Physics. Continuity or Discontinuity?,
„Organon” 41, 2009, s. 151–164.
72 Zob. G.W. Leibniz, Korespondencja z Antoine’em Arnauldem, tłum. S. Cichowicz i J. Ko-
pania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
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made him unable to understand the issues which constituted an important novelty in
Descartes’s philosophy. For his part, Descartes is likely to have suspected that Gassendi
was not even trying to understand the essence of his philosophy.
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Métaphysique et de Morale” 1, 2000, 3–12.

Hintikka J., Cogito, ergo quis est?, „Revue Internationale de Philosophie” 50, 1, 1996,
5–21 (tekst angielski) i „Revue de Métaphysique et de Morale” 1, 2000 (przekład
francuski), 13–28.



38 JERZY KOPANIA

Jung E., The Fourteenth and Seventeenth Century Project of Mathematical Physics.
Continuity or Discontinuity?, „Organon” 41, 2009.

Kopania J., Boski sen o stworzeniu świata, Trans Humana, Białystok 2003.

Kopania J., Descartes’ Great Thesis on Nature, „Studies in Logic, Grammar and Rhe-
toric” 1 (14), 1997.

Kopania J., Descartes i problem nieśmiertelności duszy ludzkiej, „Roczniki Filozoficzne”
LXII, 4, 2014.

Kopania J., Funkcje poznawcze Descartesa teorii idei, Dział Wydawnictw Filii Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Białystok 1988; wersja elektroniczna: http://pbc.biaman.pl.

Kopania J., Szkice kartezjańskie, Aureus, Kraków 2009.

Krokiewicz A., Nauka Epikura, Aletheia, Warszawa 2000.

Leibniz G.W., Korespondencja z Antoine’em Arnauldem, tłum. S. Cichowicz i J. Kopa-
nia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

LoLordo A., Pierre Gassendi and the Birth of Early Modern Philosophy, Cambridge
University Press, Cambridge 2009.

Nowosielski J., Sztuka na końcu świata. Rozmowy, wybór K. Czerni, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2012.

Pieper J., Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej, tłum. T. Brzo-
stowski, Pax, Warszawa 1963.
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LUMIÈRE NATURELLE JAKO COMMON SENSE
W UJĘCIU BŁAŻEJA PASCALA

Kultura nowożytna w dużej mierze jest ufundowana na krytyce zdroworoz-
sądkowej wizji świata dziedziczonej od Arystotelesa, aspektywnie tamującej roz-
wój nauki, skoro należało odrzucić wszystko, co z tym zdrowym rozsądkiem (jako
poznaniem oczywistym) nie jest zgodne. Dotyczyło to na przykład tak spekta-
kularnej kwestii, jak odrzucenie geocentrycznej, zgodnej przecież ze zdrowym
rozsądkiem wizji świata. Jeszcze bardziej kulturę autorytetu, tyleż w aspekcie
kultury naukowej, co konglomeratu przekonań ideowych i społecznych, kontesto-
wało oświecenie, stąd też może dziwić ówczesna predylekcja do zdrowego roz-
sądku traktowanego jako synonim rozumnej i odpowiedzialnej postawy życio-
wej, a także intelektualnego umiaru, co symbolicznie oddaje hasło Bon-sens1,
pomieszczone w Encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné des sciences,
des arts et des métiers2. Jeśli bon-sens odnosi Encyklopedia zasadniczo do dzia-
łalności o charakterze praktycznym (affaires ordinaires de la société), to jednak
jego zakres – ujmowany przy pomocy takich kategorii jak „sens, sens-commun,
bon-sens, esprit, jugement, pénétration, sagacité, génie, & tous les autres termes
qui marquent soit l’étendue, soit la sorte d’intelligence de chaque homme” – zdaje

1 [Anonimowo] Bon-sens, w: Encyclopédie ou dictionnaire universel raisonné des sciences,
des arts et des métiers, par une société de gens de lettres. Mis en ordre et publié par .. [Denis]
Diderot et quant à la partie mathématique par... ... [Jean le Rond] D’Alembert, t. 1–35, Briasson,
David, le Breton, Durand, Paris 1751–1780; repr. F. Frommann Verlag, Stuttgart 1966–1995,
t. 2, s. 328–329.
2 Zob. S. Janeczek, Filozofia w „Wielkiej Encyklopedii Francuskiej”, w: Z badań nad filozofią
XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami, red. H. Jakuszko, Lubelskie Towarzystwo Naukowe,
Lublin 2013, s. 157–170.
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się dotyczyć także sfery pogłębionego poznania. Postawie tej odpowiada charak-
terystyczna dla schyłkowego oświecenia popularność dokonań szkockiej filozofii
zdrowego rozsądku (common sense), która nie tylko we Francji stała się filozofią
wręcz urzędową3.
Znaczenie szkockiej filozofii common sense wyrasta w kontekście nasilającego

się sekularyzmu, wspartego gwałtowną krytyką metafizyki i etyki normatywnej
przeprowadzoną przez Davida Hume’a, podważającą racjonalny fundament wiary,
dla której filozofia szkocka mogła dostarczyć racjonalnego fundamentu, ściśle wpi-
sanego w aktualne dyskusje filozoficzne. Thomas Reid, jej inicjator, upowszechniał
ideały epistemologicznego fundamentalizmu, godzącego empiryzm z aprioryzmem,
przez osadzenie poznania na niedających się dowieść założeniach, które nazy-
wał zasadami zdrowego rozsądku (first principles, princicples of common sense,
common notions, self-evident truths), a tezy z nimi sprzeczne uznawał za absur-
dalne. Niezależnie od tego czy są one wrodzone czy intuicyjnie bądź instynk-
townie odczytane ze świata, mają one, zdaniem Reida, źródło w Bogu-Stwórcy
natury. Prawda o tym fakcie jest zaś tak pewna, że zbędne jest nawet pytanie,
jak to sprawił. Nie świadczy to bynajmniej o „słabości ludzkiego poznania, ale
decyduje właśnie o jego sile. Założenia te są bowiem raz na zawsze ustalone,
a my – choć nie możemy ich dowieść – dysponujemy zdolnością ich odczytania
i zrozumienia”4. Wydaje się, że filozofia ta ma bardziej samoistny charakter niż
tylko jako funkcjonalnie pojęty fundament etyki, jak w duchu postulatów rozumu
praktycznego Kanta interpretuje się nierzadko dokonanie Reida5, gorliwego „mi-
nistra Kościoła Szkockiego”, który wykładał w King’s College w Aberdeen teo-
logię naturalną, co upoważnia Elmera H. Duncan do nazywania Szkota religious
thinker6. Filozofia religii Reida, w duchu apologetyki Samuela Clarke’a i Josepha
Butlera, stanowiła bowiem jeden z trzech fundamentalnych elementów jego doko-
nania, obok epistemologii i etyki. Nie wolno też zapominać, że system ten obejmo-

3 Zob. np. M. Kuehn, Scottish Common Sense in Germany, 1768–1800. A Contribution to
the History of Critical Philosophy, Mcgill-Queens University Press, Kingston 1987.
4 P. Gutowski, O trzech elementach filozofii Thomasa Reida, „Roczniki Filozoficzne” 58
(2010), nr 1, s. 80; por. tamże, s. 71–93.
5 Zob. T. J. Sutton, The Scottish Kant? A Reassessment of Reid’s epistemology, w: The
Philosophy of Thomas Reid, red. M. Dalgarno, E. Matthews, Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht 1989, s. 159–192; B.H. Wójcik, Reid as a pre-Kantian critical philosopher (from the
continental point of view), „Journal of Scottish Thought, 2010, t. 3: Reid In His Time and
Ours, s. 177–189.
6 Thomas Reid’s lectures on natural theology, wyd. E. Duncan, University Press of Ame-
rica: Washington 1981, s. xxi–xxii. Zob. S. Zabieglik, Wiek doskonalenia. Z filozofii szkockiego
Oświecenia, „Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej”, Filozofia III, 1997, nr 558, s. 234–254.
Na temat kultury intelektualnej oświeceniowej Szkocji ugruntowanej na chrześcijaństwie zob.
tamże, s. 10–93.
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wał także filozofię przyrody z odniesieniami religijnymi, dziedziczoną od Isaaca
Newtona7. Realia kultury filozoficznej oświeceniowych uniwersytetów odbiegają
bowiem daleko od obrazu, który przedstawia podręcznikowa historia epistemo-
logii, dla której następcą Hume’a był Kant8; dla przykładu w roku 1766 Reid
wykładał w następującej kolejności: pneumatologię, teologię naturalną i filozofię
polityki9.
Metafizyczny wymiar rozważań Reide’a ujawnił się m.in. w prowadzonych

przez trzydzieści lat (1751–1780) wykładach z zakresu teologii naturalnej. Cho-
ciaż Reid continually emphasizes the limits of human understanding, to przecież he
doesn’t hesitate to employ the tools of philosophy in matters religion10. Jego ratio-
nalistic apologetics, niechętna wzorom średniowiecznym, zakorzeniona była w te-
istycznie interpretowanej myśli Newtona, zwłaszcza zaś wspomnianego Clarke’a11

i Butlera12. Nic dziwnego, że Reid’s lectures follow an ancient pattern, treating the
existence, attributes, and works of God13. W pierwszym przypadku szkocki filozof
formułował następujące argumenty za istnieniem Boga: (1) a cosmological argu-
ment, (2) a design argument, (3) an argument from the nearly unanimos consent
of human everywhere through the ages, (4) an argument from empirical evidence
that the world is not eternal, and (5) an argument from miracles14. Nie trudno
dostrzec, że była to filozofia Boga spotykana powszechnie w oświeceniowym szkol-
nictwie, w którym podejście metafizyczne łączyło się z fizykalistycznym, a także
historycznym, służąc wyraziście ówczesnej apologii wiary, dostosowując argumen-
tacje do ówczesnej mentalności kształtowanej coraz bardziej przez nowożytną em-
piryczną sciences, stąd splatał on eklektycznie nowszy argument kosmologiczny

7 Zob. R. Nichols, G. Yaffe, Thomas Reid, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy,
http://plato.stanford.edu/entries/reid/ (dostęp 1.09.2015). Por. D. Tuggy, Reid’s Philosophy of
Religion, w: The Cambridge Companion to Thomas Reid, red. T. Cuneo, R. van Woudenberg,
Cambridge University Press, New York 2004, s. 289–312; R. Nichols, R. Callerg ❛ard, Thomas Reid
on Reidian Religious Belief Forming Faculties, „Modern Schoolman”, 88 (2011), s. 317–335;
D.B. Wilson, Seeking Nature’s Logic. Natural Philosophy in the Scottish Enlightenment, Penn-
sylvania State University Press, Pennsylvania 2009, s. 103–132.
8 Por. M.A. Stewart, The curriculum in Britain, Ireland end the Colonies, w: The Cambridge
History of Eighteenth-Century Philosophy, red. K. Haakonssen, Cambridge University Press,
Cambridge 2011, t. 1, s. 97–120.
9 [Anononimowo], Reid’s Essays 1766–1767, Aberdeen University Library MS 2131/8/VII.
Cyt. za D. Tuggy, Reid’s Philosophy of Religion, wyd. cyt., s. 307.
10 D. Tuggy, Reid’s Philosophy of Religion, wyd. cyt., s. 289.
11 Zob. S. Raube, Metafizyka i etyka Samuela Clarke’a, Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia-
łymstoku, Białystok 2010.
12 Zob. I. Ziemiński, Moralność i religia. Poglądy filozoficzne Josepha Butlera, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002.
13 D. Tuggy, Reid’s Philosophy of Religion, wyd. cyt., s. 289.
14 Tamże, s. 291.
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z tradycyjnym podejście teleologicznym15. Apologetyczny wymiar tych rozważań
ujawniania się jeszcze bardziej w rozważaniach dotyczących istoty Boga, gdy Reid
wyróżni, w sposób typowy dla oświeceniowych podręczników, atrybuty naturalne
i moralne16.
Trudno więc uznać dokonanie Reida, którego elementem są rozważania me-

tafizyczne za przejaw „agnostycyzmu w obrębie teizmu”17, natomiast nie dziwi
dlaczego to nie twórczość Hume’a, stanowiąca przejaw agnostycyzmu religijnego,
znalazła posłuch w oświeceniowym szkolnictwie tyleż szkockim czy na kontynen-
cie, ale twórczość „myślicieli bardziej umiarkowanych, którzy akceptując nowo-
żytną naukę i część filozofii, starali się zablokować sceptyczne konsekwencje w od-
niesieniu do religii i instytucji społecznych, gwarantujących stabilność porządku
moralnego, politycznego i edukacyjnego. Ich liderem był właśnie Thomas Reid,
twórca tzw. szkockiej szkoły zdrowego rozsądku”18.

* * *

Wydaje się, że analogii z dokonaniami szkockiej filozofii common sensemożna
dopatrywać się w jakiejś mierze w dokonaniu tak złożonej intelektualnie postaci
jakim był Blaise Pascal. O ile jednak ogarnięty wizją stworzenia nowej wiedzy
Kartezjusz koncentrował się na odkryciu prawdy19, to Pascal wydaje się być
bliższy Arystotelesowi, który zakładając zdroworozsądkowo możliwość wartościo-
wego poznania, skupiał się na wypracowaniu metody wykładu i uzasadnienia
wiedzy zdobytej, traktując sylogistykę jako narzędzie swoiście pojętej dedukcji,
stąd indukcję tylko wzmiankował w Analitykach20. W metodologicznym trak-

15 Zob. S. Janeczek, Filozofia Boga w okresie oświecenia, „Zeszyty Naukowe KUL” 32(1989),
nr 1–4 (125–128), s. 29–48.
16 D. Tuggy, Reid’s Philosophy of Religion, wyd. cyt., s. 301. Zob. F. Bargieł, Stanisław Sza-
durski SJ (1726–1789). Przedstawiciel uwspółcześnionej filozofii scholastycznej, Wydział Filo-
zoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1978, s. 196–197; por. tamże, s. 183–199.
17 „Agnostycyzm w obrębie teizmu” odniesie jednak Gutowski do rozważań o „charakterze me-
tafizyczno-epistemologicznym”, stąd słusznie oponuje przeciwko charakterystycznemu dla Mi-
chała Hempolińskiego, najbardziej zasłużonego na gruncie polskim w badaniach na Reide’m,
„pomniejszeniu – niesłusznie – znaczenia wątków religijnych w jego myśli”. P. Gutowski, O trzech
elementach filozofii Thomasa Reida, wyd. cyt. s. 72; por. tamże s. 86–91.
18 Tamże, s. 71–72.
19 Zob. S. Janeczek, Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowo-
żytnej koncepcji logiki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 181–189, 218–255.
20 Zob. R.J. Hankinson, Science, w: The Cambridge Companion to Aristotle, red. J. Bar-
nes, Cambridge University Press: Cambridge 1995, s. 140–167; S. Kamiński, Koncepcja nauki
u Arystotelesa, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 16 (1980). s. 11–17; toż w: tenże, Metoda i ję-
zyk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994, s. 247–254); L. Nowak, Arystotelesowska teoria
nauki, „Studia Philosophiae Christianae” 12 (1976), nr 1, s. 136–168; Z.E. Roskal, Astronomia
matematyczna w nauce greckiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 121–138.
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tacie De l’esprit géométrique myśliciel z Port-Royal wyrażenie méthode odno-
sił przede wszystkim do procedury dowodzenia (démonstration), którą ponadto
utożsamiał ze sztuką przekonywania (art de persuader)21. Twierdził bowiem, że
kwestia sposobu wykrywania na drodze analizy prawd jeszcze nieznanych wy-
dawała mu się już dostatecznie opracowana22, stąd też – jak słusznie zauważą
Pierre Force – Pascal generally uses the term metod ironically and pejoratively23,
jedynym wyjątkiem ma być wspomniane De l’esprit géométrique. Celem jego za-
biegów metodologicznych było bowiem zasadniczo tylko określenie sposobów udo-
wodnienia prawd już znanych i odróżniania twierdzeń prawdziwych od fałszy-
wych24. W precyzowaniu swej metody Pascal ograniczał się do analizy odkrytych
już tez szeroko pojętej matematyki, w szczególności pytając, co uprawnia go do
przyjęcia określonych twierdzeń pierwotnych, bez formułowania ich dodatkowego
uzasadnienia25.
Zasadniczo rzetelna metoda (cette véritable méthode) sformułowana przez

Pascala daje się sprowadzić do skromnego, ale realistycznego postulatu dokład-
nego ustalenia znaczenia używanych terminów oraz posługiwania się tylko dowie-
dzionymi twierdzeniami26, czyli aksjomatami przyjętymi w sposób jasny i oczywi-
sty, do przeprowadzania dowodu, zastępując terminy definicjami27. Ponieważ jed-
nak w praktyce nie da się zdefiniować wszystkich pojęć i dowieść wszystkich zasad
– ze względu na niebezpieczeństwo popadnięcia w błędne koło przez odwoływanie
się w definiowaniu terminów do innych terminów, które wcześniej trzeba byłoby
zdefiniować, podobnie jak w przypadku twierdzeń – stąd „posuwając się coraz
dalej musimy wreszcie dojść do terminów pierwotnych, których już nie możemy
zdefiniować, oraz do zasad tak oczywistych, że nie można by znaleźć innych, jesz-

21 Zob. B. Pascal, Rozważania ogólne nad geometrią. O geometrycznym sposobie myślenia
i o sztuce przekonywania, w: tenże, Rozprawy i listy, tłum. M. Tazbir, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1962, s. 145–146; tenże, L’Esprit de la géométrie et De l’art de persuader,
w: tenże, Œuvres complètes, wyd. J. Chevalier, Librairie Gallimard, Paris 1954, s. 196.
22 Zob. B. Pascal. Rozważania ogólne nad geometrią, wyd. cyt., s. 115–116; tenże, De l’Esprit
géométrique, wyd. cyt. w: tenże, Œuvres complètes, dz. cyt., s. 175–176.
23 P. Force, Pascal and Philosophical method, w: The Cambridge Companion to Pascal, Cam-
bridge University Press, Cambridge 2003, s. 216.
24 Zob. B. Pascal, Rozważania ogólne nad geometrią, wyd. cyt., s. 115; tenże, De l’Esprit
géométrique, wyd. cyt., s. 175.
25 Zob. tenże, Rozważania ogólne nad geometrią, wyd. cyt., s. 126; tenże, De l’Esprit
géométrique, wyd. cyt., s. 583. Por. Z. Drozdowicz, Kartezjusz a współczesność, Wyd. Nauk.
UAM, Poznań 1980, s. 13–14.
26 Zob. tenże, Rozważania ogólne nad geometrią, wyd. cyt., s. 117; tenże, De l’Esprit géometri-
que, wyd. cyt., s. 577.
27 Zob tenże, Rozważania ogólne nad geometrią, wyd. cyt., s. 145; tenże, De l’Esprit géometri-
que, wyd. cyt., s. 596. Szerzej zob. tenże, Rozprawy i listy, wyd. cyt., s. 145–150; tenże, De
l’Esprit géometrique, wyd. cyt., s. 596–599.
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cze oczywistszych, mogących posłużyć do dowodzenia”28. Uprawnione jest więc
odwołanie się do zasad, którymi posługuje się umysł ludzki, i to mocno ugruntowa-
nymi w naturze ludzkiej. Dotyczy to przyjęcia bez definicji pewnych pojęć jasnych
dzięki „światłu naturalnemu” (naturellement), na przykład przestrzeń, czas, ruch,
liczba, równość, oraz uznania pewnych jasnych powszechnie zasad, które mogą
stanowić oparcie dla dowodów dalszych twierdzeń, dowodząc wszystkich innych.
Wszystkie te wymagania urzeczywistnia geometria, której strukturę określił już
Euklides; jest więc ona nauką modelową dla wszystkich innych nauk29. Nie można
jednak zapominać, że Pascal realistycznie uważał, że realizacja powszechnego mo-
delu uprawiania nauki more geometrico napotyka na istotne ograniczenia30, po-
cząwszy od konieczności pogodzenia się z faktem, że to jedynie geometria ma być
„niemal jedyną dziedziną nauki ludzkiej, która przytacza dowody niezbite... pod-
czas gdy we wszystkich innych z przyrodzonej konieczności panuje jakiś zamęt,
którego są w pełni świadomi tylko geometrzy”31.
Tym niemniej Pascal usiłuje szukać uniwersalnych podstaw ludzkiej wiedzy,

wychodząc w pewnej mierze poza poznanie stricte racjonalne, postulując inte-
gralne wykorzystanie nie tylko rozumu i instynktu (instinct et raison), ale i ro-
zumu, i doświadczenia (l’instinct et l’expérience)32, co w drugim przypadkumożna
odnieść tyleż do przyrodoznawstwa33, co do historii, skoro podkreśli – niemal jak
David Hume – rolę zwyczaju, działającego na zasadzie automatu34. Jednocześnie
jednak – tym razem jak Thomas Reid, przezwyciężający Hume’owski sceptycyzm
– wskaże uniwersalistycznie: „Umysł posiada prawdy przyrodzone i powszech-
nie znane, tak jak na przykład, że całość jest większa od części, prócz tego zaś
– wiele szczególniejszych aksjomatów, które jedni przyjmują, a inni odrzucają,

28 Tenże, Rozważania ogólne nad geometrią, wyd. cyt., s. 119; tenże, De l’Esprit géometrique,
wyd. cyt., s. 578–579.
29 Zob. tenże, Rozważania ogólne nad geometrią, wyd. cyt., s. 116–121; tenże, De l’Esprit
géométrique, wyd. cyt., s. 576–579. W innym miejscu Pascal charakteryzuje geometrię jako
naukę, która operuje tylko twierdzeniami „całkowicie uzasadnionymi, albo dzięki światłu na-
turalnemu, albo też na mocy dowodów”; tenże, Rozważania ogólne nad geometrią, wyd. cyt.,
s. 125; tenże, De l’Esprit géométrique, wyd. cyt., s. 582.
30 Zob. Z. Drozdowicz, Pascalowska koncepcja geometrycznego sposobu myślenia, w: Idee a rze-
czywistość. Z badań nad tradycją filozoficzną, red. S. Kaczmarek, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań 1980, s. 73–82.
31 B. Pascal, Rozważania ogólne nad geometrią, wyd. cyt., s. 117; tenże, De l’esprit géométri-
que, wyd. cyt., s. 576–577.
32 Tenże, Myśli, przekł. T. Żeleński-Boy, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1972, § 271–
–272, s. 120; tenże, Pensées, w: tenże, Œuvres complètes, wyd. cyt. s. 1158–1159.
33 Zob. tenże, Fragment przedmowy do traktatu o próżni, w: tenże, Rozważania ogólne nad
geometrią, wyd. cyt., s. 52–61; tenże, Préface sur le Traité du vide, w: tenże, Œuvres complètes,
dz. cyt., s. 529–535. Por. S. Janeczek, Logika czy epistemologia?, wyd. cyt., s. 246–255, 267–268.
34 Zob. B. Pascal, Myśli, wyd. cyt., § 470, s. 203; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1219.



LUMIÈRE NATURELLE JAKO COMMON SENSE W UJĘCIU BŁAŻEJA PASCALA 45

które jednakże, gdy zostaną uznane, to – choćby były fałszywe – mają tę samą
moc przekonywania, co nieprawdziwe”35. Naturalnie przekonanie o tak szerokim
„naturalnym” wyposażeniu ludzkiego umysłu na wzór filozofii szkockiej można
podważyć argumentem, że Pascal wypowiada się nie jako filozof nauki, ale jako
teoretyk retoryki, tezę tę formułuje bowiem w tekście O sztuce przekonywania.
Wątek ten jest na tyle istotny w metodologii Pascala, że niektórzy widzą w za-
prezentowanej metodzie tylko sposób przekonywania do prawdy, a nie dochodze-
nia do prawdy, charakterystyczny dla Kartezjusza36; jednakże Pascal dostrzegał
znaczenie także przedmiotowego, a więc filozoficznego charakteru tych tez, gdyż
retoryczna argumentacja jest ugruntowana faktycznym stanem rzeczy, do którego
się odnosi (realizm)37.
Nie jest to jednak przejaw niekrytycznego optymizmu poznawczego. Pascal

dostrzega bowiem, że instynktownie przyjęte prawdy (bez dowodu) mogą być
błędne, podobnie jak błędny może być zwyczaj. Naczelny wymóg dowodzenia
uznanych prawd, na ile i kiedy to jest możliwe odpowiada postulatowi Reida
dotyczącemu weryfikacji tez uznawanych za prawdy powszechne, skoro w prze-
szłości przyjmowano ich ponad miarę, nie unikając niebezpieczeństwa popadnię-
cia w przesądy38. Równocześnie Pascal jest przeciwny – charakterystycznemu dla
Kartezjusza – rygorystycznemu wymogowi przyjmowaniu prawd tylko na zasa-
dzie oczywistości podmiotowej, godząc się na skromniejszy postulat „uznawania
za prawdę tylko tego, czego przeciwieństwo uzna za fałsz”39.
Wsparciem interpretacji o uniwersalnym charakterze pierwotnych prawd do-

stępnych człowiekowi dzięki „światłu naturalnemu” (naturellement) mogą być
rozważania Pascala dotyczące pytania o zakres stosowania metody matematycz-
nej, gdy wybitny matematyk paradoksalnie przeciwstawi sobie kulturę matema-
tyczną (esprit de géométrie) tak zwanej przyrodzonej bystrości (esprit de finesse)
czy esprit fin, a więc skłonności do teleologicznego postrzegania struktury rze-
czywistości. Wypracowuje bowiem zasady kultury logicznej w formie tak zwa-
nego prawego zmysłu (sens droit), utożsamianego z l’esprit de justesse. To sze-
roko pojęte usprawnienie logiczne, określane jako trudna do przełożenia naturalna

35 Tenże, Rozważania ogólne nad geometrią, wyd. cyt., s. 142; tenże, De l’Esprit géometrique,
wyd. cyt., s. 1219.
36 Zob. S. Rohmanowa, Wstęp, w: A. Arnauld, P. Nicole, Logika, czyli sztuka myślenia, tłum.
S. Rohmanowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1958, s. XV.
37 Zob. B. Pascal, Rozważania ogólne nad geometrią, wyd. cyt., s. 140; tenże, De l’Esprit
géométrique, wyd. cyt., s. 592.
38 Zob. Th. Reid, Rozważania o władzach poznawczych człowieka, tłum. M. Hempoliński, Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 636–639.
39 B. Pascal, Rozważania ogólne nad geometrią, wyd. cyt., s. 130; tenże, De l’esprit géometri-
que, wyd. cyt., s. 585.
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subtelność i związana z tym wrażliwość, różni się jednak od sprawności właści-
wej rozumowaniom matematyków, także na gruncie matematyki stosowanej (na
przykład hydrologia czy hydrografia). Ta ostatnia jest przecież nie tylko efektem
prostego wyposażenia naturalnego, gdyż nabywamy ją z wysiłkiem zapewniają-
cym trwałą sprawność (habitude), stąd jest odległa od potocznego myślenia (usage
commun). Jej nabycie praktycznie uniemożliwia popełnienie błędów, zasady bo-
wiem, zapewne w sensie aksjomatów, którymi operuje, mają być tak „grube”
(gros), że prawie niepodobna ich przeoczyć.
Inaczej jest z przyrodzoną bystrością, która ma charakter potoczny, nie wy-

maga więc kształcenia, lecz występuje faktycznie w sposób ustopniowany. Usposo-
bienie to uwarunkowane jest w dwu aspektach, bo z jednej strony ma umożliwiać
jasne widzenie wszystkich zasad (la vue bein nette pour voir tous les principes),
które są nieporównanie liczniejsze od tych, którymi faktycznie operuje matema-
tyka. Z drugiej strony obejmuje sprawności formalne (esprit juste), by nie rozu-
mować fałszywie na podstawie uznanych zasad. W praktyce jednak przedmioty
dostępne temu przyrodzonemu usprawnieniu widzimy tylko z trudnością, a na-
wet je raczej tylko odczuwamy (sentir), stąd nie są one tyle przedmiotem wła-
ściwego dowodzenia (démontrer), co słusznego osądu (juger droit) i odczuwania
(juste sentiment). Ich udowodnienie według metod matematyki nie jest możliwe
zarówno ze względu na niemożność ścisłego ujęcia szeroko pojętych zasad (prin-
cipes), czyli zapewne rozmaicie pojętych materialnych przesłanek myślenia, jak
i ze względu na ich wielką liczbę, wykluczającą praktycznie możliwość ich udo-
wodnienia, ze względu na niebezpieczeństwo błędu dowodzenie bez końca. Stąd
też zapewne w innych, a przy tym liczniejszych niż matematyka dziedzinach po-
znania, w miejsce procedur charakterystycznych dla metody matematycznej –
a więc w sposób różny od tego, co sugerowała rozprawa dotycząca metody geo-
metrycznej, która zalecała operowanie ściśle określonymi definicjami i zasadami
– Pascal postuluje operowanie metodą intuicyjną. Ujmuje ją w kategoriach umie-
jętności ogarniania rzeczy od razu, „ jednym rzutem” (voir d’une vue), a nie
na drodze kolejnych rozumowań, przynajmniej na pewnym etapie ujęcia tych
spraw. Dotyczy ona praktyki życiowej, na przykład w odniesieniu do ujmowa-
nia uczuć. Nic więc dziwnego, że Pascala śmieszą usiłowania generalizacji metody
matematycznej40.
Pascalowski sens droit, określany też jako esprit de justesse, jest jednocześnie

prosty, co i prawy oraz ścisły i trafny, czym różni się od umysłu opacznego (esprit
faux). Może być on uznany za szeroko pojętą władzę logicznego myślenia, a więc
równocześnie opartą tak na wyposażeniu naturalnym, jak i faktycznie to wypo-

40 Zob. tenże, Myśli, wyd. cyt., § 21, s. 30–32; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1091–1093.



LUMIÈRE NATURELLE JAKO COMMON SENSE W UJĘCIU BŁAŻEJA PASCALA 47

sażenie urzeczywistniającą, choć różną od usprawnienia specjalistycznego, jakim
jest kultura matematyczna. Na marginesie tych uwag widać, że Pascal w sposób
daleki od zawodowego epistemologa swobodnie zastępuje terminy sens czy esprit,
a więc „zmysł” czy „umysł”, jak też termin sentir, który może być tak synonimem
uczuć, jak i intuicji intelektualnej przypominającej intuicję Kartezjańską41.
W tym kontekście nie sposób nie dostrzec innego wykroczenia poza mate-

matyczną kulturę dowodzenia, jakim jest swoista „logika serca”42. Wątek ten
podejmuje Pascal już w O sztuce przekonywania. Wymagał w niej zarówno stoso-
wania sztuki argumentowania (convaincre), jak i sztuki zjednywania serc (agréer),
a więc nakazując uwzględnienie znajomości struktury psychicznej interlokutora,
gdy odwołuje się do jego woli43. Przede wszystkim to w Myślach Pascal przeciw-
stawia „porządkowi rozumu” (raison) „porządek serca” (cœeur), nadto to temu
drugiemu wyznacza priorytet przynajmniej w odniesieniu do poznania pierwszych
zasad (premiers principes), niedostępnych rozumowi („serce ma swoje racje, któ-
rych rozum nie zna”), choćby nielicznych, na przykład wspomnianych w rozprawie
o metodzie matematycznej takich, jak przestrzeń, czas, ruch czy liczby. Ta obra-
zowo określana wiedza serca – zapewne o charakterze intuicyjnym, choć Pascal nie
używa tego filozoficznego terminu – jest tożsama z porządkiem czucia czy uczucia,
nawet z instynktem44. Co więcej, to ona, a nie rozum, jest podstawą przezwycię-
żenia wszelkich odmian sceptycyzmu, a właściwe także równie nieuprawnionego
dogmatyzmu, przy czym jedno i drugie jest wynikiem dramatycznie postrzega-
nych ograniczeń poznawczych, ujawniających się na wszelkich poziomach wiedzy
naturalnej45. Źródłem ograniczeń szeroko pojętego poznania ma być – w sposób
typowy dla jansenistycznego stylu rozważań Pascala – skażenie ludzkiej natury,
a co za tym idzie i skażenie rozumu, określane jako la corruption de la raison,
a więc – znów nieprzypadkowo – pojętego jako władza dyskursywna, charaktery-
styczna dla nowożytnego racjonalizmu46. Jeśli więc Pascal wzywa do „zaparcia się
rozumu” (désaveu de la raison), nawet jeśli ma być to paradoksalnie „zgodne z ro-
zumem”, to jest to w istocie przejaw zdroworozsądkowego postulatu przestrzega-

41 Zob. tenże, Myśli, wyd. cyt., § 22–24, s. 32–34; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1093–1095.
42 Zob. T. Płużański, Pascal, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, s. 44–64; J. Laporte,
La Cœur et la raison selon Pascal, „Reveue philosophique de la France et de l’Etranger” 103
(1927), s. 98–118, 225–299, 421–451; toż jako druk samoistny: Editions Elzevir: Paris 1950. Por.
Z. Drozdowicz, Antynomie Pascala, Kantor Wydawniczy SAAW, Poznań 1993.
43 Zob. B. Pascal, Rozważania ogólne nad geometrią, wyd. cyt., s. 143–144; tenże, De l’Esprit
géometrique, wyd. cyt., s. 594.
44 Zob. tenże, Myśli, wyd. cyt., § 72, 458–479, s. 44, 201–207; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1102,
1218–1222.
45 Zob. tenże, Myśli, wyd. cyt., § 76–197, s. 49–93; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1103–1137.
46 Zob. tenże, Myśli, wyd. cyt., § 423, s. 179; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1202.
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nia porządków właściwych różnym rodzajom poznania, obejmującego świadomość
swych ograniczeń poznawczych47. Nic więc dziwnego, że to właśnie w integralnie
pojętej władzy poznawczej – określanej najogólniej jako tytułowa la pensée, myśl,
jako wyraz tyleż ludzkiego umysłu, co i ludzkiego ducha (la esprit), różnego od
prostego instynktu zwierzęcego48, pozwalającej dostrzec ludzką nędze (la misère),
ujawniającą się nie tylko w wymiarze poznawczym – widzi źródło godności (la di-
gnité) człowieka49. Pascal domaga się splotu wszystkich usprawnień poznawczych,
odpowiednio do ich właściwości, zwłaszcza w zakresie sposobu akceptacji twier-
dzeń: „I na tych wiadomościach serca (le cœur, dod. – SJ) i instynktu (le instinct,
dod. – SJ) musi się opierać rozum (la raison, dod. – SJ) i na nich budować wszyst-
kie swoje wywody. Serce czuje (sentir, dod. – SJ), że są trzy wymiary przestrzeni
i że liczby są nieskończone; rozum dowodzi następnie, że nie ma dwóch kwadra-
tów liczb, z których jeden byłby podwójną drugiego. Zasady czujemy, twierdzenia
wyprowadzamy za pomocą dowodu; i jedno, i drugie pewnie, mimo że odmien-
nymi drogami. I równie bezcelowe i niedorzeczne jest, aby rozum żądał od serca
udowodnienia pierwszych zasad, nim zgodzi się na nie przystać, jak byłoby niedo-
rzeczne, aby serce – nim zgodzi się je przyjąć – żądało od rozumu czucia wszystkich
twierdzeń, które ten udowadnia”50. Świadomy uniwersalistycznych żądań rozumu
doby nowożytnej podkreśli nawet wagę instynktu i szeroko pojętego czucia czy
uczucia, choć zaznacza, że zakres tych ostatnich prawd jest wielce ograniczony.
Wbrew roszczeniom rozumu stwierdzi: „Dałby Bóg, abyśmy go, przeciwnie, nigdy
nie potrzebowali i abyśmy znali wszystkie rzeczy instynktem i czuciem (le senti-
ment, dod. – SJ)! Ale natura odmówiła nam tego dobra; dała nam, przeciwnie,
bardzo niewiele wiadomości tego rodzaju; wszystkie inne możemy nabyć jedynie
rozumowaniem”51.
Tezy o jedności ludzkiej wiedzy nie narusza też fakt, że sugestywna krytyka

wąsko pojętego racjonalizmu jest formułowana przez Pascala przede wszystkim
w perspektywie charakterystycznych dla nowożytności prób jego sekularyzacji,
przeciwstawiania rozumu wierze religijnej, przy czym relacja ta ma charakter
(pod)przeciwieństwa a nie sprzeczności, bo zakłada ograniczoną koegzystencję

47 „Trzeba umieć wątpić, tam gdzie trzeba, twierdzić, tam gdzie trzeba, i poddać się tam gdzie
trzeba. Kto czyni inaczej, nie pojmie siły rozumu” (§ 461). Uwidaczniający się w tym aforyzmie
racjonalizm metodologiczny ujawni się w krytycznej ocenie, jaką rozum ma odnosić także do
swych możliwości poznawczych, w czym idzie Pascal za opinią św. Augustyna (Epist. 110):
„Rozum nie poddałby się nigdy, gdyby nie uznał, że istnieją okoliczności, w których należy się
poddać” (§ 462). Tenże, Myśli, wyd. cyt., s. 201–202; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1218.
48 Zob. tenże, Myśli, wyd. cyt., § 260, s. 117; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1156.
49 Zob. tenże, Myśli, wyd. cyt., § 255–270, s. 116–120; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1156–1158.
50 Tenże, Myśli, wyd. cyt., § 479, s. 206; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1222.
51 Tenże, Myśli, wyd. cyt., § 479, s. 206; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1222.
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(dopełnianie, a nie wykluczanie) fides i ratio, wyrażoną w formule: „Poddanie
i użycie rozumu – oto na czym polega chrystianizm”52. Choć bowiem Pascal uzna
wiarę za akt Bożej łaski (un don de Dieu)53, to przecież nie wyklucza to możli-
wości swoistego, racjonalnego podprowadzenia do aktu wiary54, co jest podsta-
wowym zadaniem jego apologetycznie nastawionej filozofii religii. Uzna on nawet,
że argumenty przemawiające za religią zapewniają jej tak ceniony w nowożytno-
ści wymóg oczywistości55. Stąd też realistycznie, wśród trzech dróg do wiary –
obok natchnienia (inspiration czy właściwie révélation) – wymieni rozum i zwy-
czaj (coutume). Co więcej, choć naturalnie podkreśli rolę pierwszego czynnika, to
przecież stwierdzi równie kategorycznie: „Nie znaczy to, aby [wiara] wykluczała
rozum i zwyczaj – przeciwnie; ale trzeba otworzyć swój umysł na dowody, umocnić
go przez zwyczaj”56. Nie można jednak zapominać, że ograniczone przeciwstawie-
nie religii i rozumu wynika przede wszystkim z pierwotniejszego rozstrzygnięcia
epistemologicznego jakim było dla Pascala przeciwstawienie porządku rozumu
i serca. Dla Pascala bowiem religia jest sprawą nie rozumu, ale serca57. W tym to
kontekście zrozumiała jest idea Boga ukrytego dla rozumu (Iz 45, 15), z którą po-
wiązana jest idea soteriologicznie pojętego zasługiwania, niemożliwego, zdaniem
Pascala, gdyby wiara jawiła się w sposób jasny rozumowi58. Ten porządek pa-
nadracjonalny – co do treści wiary – nie może być więc przedmiotem filozofii.
Nie można jednak nie dostrzec, że Pascal niemal obok siebie zestawia w Myślach
triady: „serce, instynkt, zasady” (cœur, instinct, principes)59 oraz: „rozum, zwy-
czaj, natchnienie” (la raison, la coutume, l’inspiration)60, w sensie objawienia,
co nakazuje traktować wiarę jako „dar Boga”. Jeśli zaś „Boga czuje serce, nie
rozum ... Bóg dotykany dla serca, nie dla rozumu”61, to należy w tym upatrywać
rolę intuicji, na co wskazuje triada „serce, instynkt, zasady”, którą ujmujemy to
co w rzeczywistości fundamentalne, a więc i Boga, choć nie możemy poznać jego
istoty, która jest przedmiotem wiary religijnej.

52 Tenże, Myśli, wyd. cyt., § 463, s. 202; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1218.
53 „Wiara – to dar Boga; nie sądźcie, bym twierdził, że to jest dar rozumowania”; tenże, Myśli,
wyd. cyt., § 480, s. 207; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1222.
54 Zob. tenże, Myśli, wyd. cyt., § 479, s. 207; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1222.
55 Zob. tenże, Myśli, wyd. cyt., § 483, s. 212; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1227.
56 Tenże, Myśli, wyd. cyt., § 482, s. 207; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1223.
57 „Boga czuje serce, nie rozum. Oto co jest wiara: Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu”;
tenże, Myśli, wyd. cyt. § 481, s. 207; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1222.
58 Zob. tenże, Myśli, wyd. cyt., § 591, s. 278–280; tenże, Pensées, wyd. yt., s. 1276.
59 Tenże, Myśli, wyd. cyt., § 478, s. 205; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1221.
60 Tenże, Myśli, wyd. cyt., § 482, s. 207; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1223.
61 Tenże, Myśli, wyd. cyt., § 481, s. 207; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1222.
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Czy więc należy uznać epistemologię Pascala za przejaw fideizmu? Ponadna-
turalnie pojęta religia nie tyle sprzeciwia się zmysłom czy rozumowi, co je prze-
wyższa62. Stąd też Pascal bagatelizuje próby racjonalizacji religii w tym sensie,
jakby rozum mógł udowodnić jej prawdy. Wiara nie jest bowiem pewna w kate-
goriach pewności charakterystycznej dla poznania racjonalnego, zresztą i ono jest
przecież niepewne, bo zakłada na przykład stałość porządku przyrody, o którym
wyrokujemy, przewidując przyszłe zdarzenia, stąd paradoksalnie wiara jest nawet
pewniejsza niż twierdzenia racjonalne63.

* * *

Wydaje się, że dla Pascala – jak dla Reida – pozadowodliwe założenia „wcale
nie znamionują niedoskonałości i niepewności naszej wiedzy. To jest bowiem nie-
pewne, co potrzebuje dowodu, a to, co jest jego podstawą, choć niedowodliwe,
może być bardziej pewne niż to, co jest dowodzone”, jak słusznie stwierdza Piotr
Gutowski64. To prawda Reid i Pascal przyjmują tezy niedowodliwe, ale prze-
cież równocześnie dla rozumu oczywiste, jednak nie w dyskursie, ale na drodze
intuicyjnej czy instynktownej. Czym innym jest więc kwestia przyjęcia jako nie-
dowodliwego punktu wyjścia filozofowania, zwłaszcza że są to przecież pierwsze
zasady, a czym innym niejasna kwestia sposobu ich odkrywania.
Istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem myśli Pascala za prze-

jaw „agnostycyzmu w obrębie teizmu” może być brak systemowej wykładni me-
tafizyki. Choć Reid budował nawet metafizykę, jednak głównie w zakresie jej od-
niesień światopoglądowych65, których jednak nie opublikował, ograniczając się do
druku dzieł z zakresu epistemologii i etyki. Autor opracowania dotyczącego jego
filozofii religii tłumaczy to między innymi brakiem oryginalności filozofii Boga
wzorowanej na Clarke’u; przede wszystkim wskazuje jednak, że Reid był przeko-
nany, iż najważniejsza w ówczesnej kulturze filozoficznej jest epistemologia, stąd
jej błędne rozstrzygnięcia są największym zagrożeniem dla teizmu66. Reid po-

62 Zob. tenże, Myśli, wyd. cyt., § 459, s. 201; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1218.
63 Zob. tenże, Myśli, wyd. cyt., § 452, s. 199; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1216; por. tenże,
Myśli, wyd. cyt., § 118, s. 72; tenże, Pensées, wyd. cyt., s. 1121.
64 P. Gutowski, O trzech elementach filozofii Thomasa Reida, wyd. cyt., s. 89. Por. M. Hem-
poliński, U źródeł filozofii zdrowego rozsądku. Thomasa Reida teoria spostrzeżenia zmysłowego,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966, s. 376.
65 Tendencja do ograniczenia roli metafizyki ogólnej, przy równoczesnym rozbudowaniu meta-
fizyk szczegółowych jest charakterystyczna dla oświeceniowej praktyki dydaktycznej. Zob. S. Ja-
neczek, Koncepcja „filozofii chrześcijańskiej” w pismach polskich pijarów w okresie oświecenia.
Uwagi metodologiczno-historyczne, „Roczniki Filozoficzne” 41 (1993), z. 1, s. 125–155.
66 Zob. D. Tuggy, Reid’s Philosophy of Religion, wyd. cyt., s. 290.
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stępował w tym względzie za Lockiem67, dzieląc także jego zdroworozsądkowy
umiar68. To epistemologiczne podejście będzie charakterystyczne dla wielu przed-
stawicieli filozofii podmiotu aż po Hegla. Ujęcie Reida, jak i Pascala było bardziej
metafilozoficzne, niż przedmiotowe. Jeśli więc myśliciel z Port-Royal nie zbudował
systemu metafizyki, to przecież nie wykluczał takiej możliwości, jak Reid, który
opublikował tylko traktaty z zakresu epistemologii i etyki, których problematyka
była przecież najbliższa także Pascalowi.

LUMIÈRE NATURRELLE AS THE COMMON SENSE
ACCORDING TO BLAISE PASCAL

Summary

This paper depicts one of the essential elements in the tradition of European phi-
losophy, namely a belief in the commonsensical endowment of the human mind. This
position founds the non-evidential beliefs with regard to fundamental questions in the-
oretical knowledge and in human action. In particular, it combines the approach typical
of the Scottish common sense philosophy with the philosophy of Blaise Pascal. In each
case it shows the integral character of human knowledge, transcending the set of truths
accessible in the knowledge based on discourse (raison). It pinpoints the role Pascal at-
tributed to intuition defined in the categories of sentir or even instinct, working on such
categories as esprit de finesse, identified with sens droit or esprit de justesse, categories
essential in relation to the knowledge of principes. At the same time thus understood
endowment of the human mind (lumière naturelle) corresponds, in certain aspects, to
the knowledge based on cœur, the knowledge set in opposition to the rationalistic inter-
pretation of raison, where on the grounds of religion lumière naturelle is complementary
to inspiration or révélation.
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Pascal B., L’Esprit de la géométrie et De l’art de persuader, w: tenże,Œuvres complètes,
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVII/t.t. Białystok 2015

TOMASZ STEGLIŃSKI
(Łódź)

MARIN CUREAU DE LA CHAMBRE O NATURZE
UCZUĆ LUDZKICH, MECHANIZMACH ICH POWSTAWANIA
I ICH ZNACZENIU W CELU WYRAŻANIA STANÓW DUSZY

ZA POMOCĄ MOWY CIAŁA

„Natura przeznaczywszy człowieka do życia w ogładzie, nie za-
dowoliła się dając mu mowę, by odkrywał swe zamiary; chciała
ponadto wyryć na jego twarzy i w jego oczach obrazy jego myśli,
ażeby, jeśli zdarzyłoby się, że jego słowo przeczyłoby jego sercu,
jego oblicze mogło przeczyć jego słowu”

M. C. de la Chambre1

Kiedy przyglądamy się wiodącym tematom filozofii XVII wieku, zauważamy,
że zagadnienie uczuć bywało w nich marginalizowane. Tendencja ta została szcze-
gólnie uwypuklona przez racjonalizm, w którym „namiętności”, czyli mętne per-
cepcje, były z naukowego punktu widzenia przedstawiane jako dane poznawczo
jałowe2. Na czele z samym Descartes’em, uważano je za posiadające szkodliwy
wpływ na czynności „umysłu czystego”, wymagającego uniezależnienia się od nich
i to tak dalekiego, by mógł on skupić się na działaniach własnych, niebędących wy-
nikiem jego połączenia z ciałem, którego emocje są całkowitym wyrazem. Zdaniem
Ojca Filozofii Nowożytnej, celem postępu w nauce, nie tylko w sferze Medytacji,
lecz z uwagi na skutki praktyczne, miało być znalezienie środka do uczynienia
ludzi mniej zależnymi od temperamentu i układu narządów ciała, co stanowiło
warunek poszerzania pola ich mądrości jako gatunku3.

1 M. C. De la Chambre, Les Characteres des passions, t. I, Paryż 1662, s. 3. Wszystkie cytaty
z dzieł i opracowań zagranicznych w przekładzie własnym autora artykułu.
2 „(...) prawdziwa wiedza o nich [rzeczach cielesnych, T. S.] należy do samego umysłu, a nie
do połączenia [duszy i ciała]”; R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, wraz z Zarzutami
uczonych mężów i odpowiedziami autora oraz*Rozmowa z Burmanem, tłum. M. i K. Ajdukie-
wiczowie, S. Swieżawski, I. Dąmbska, Warszawa 1958, t. I, s. 109–110.
3 Na ten temat, zob.: tenże, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszu-
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Z innym podejściem do tej problematyki mamy do czynienia w dorobku mniej
znanego autora, jakim był, urodzony dwa lata wcześniej od Wielkiego Descar-
tes’a, Marin Cureau de la Chambre (1594–1669)4. Autor ten znał twórcę Roz-
prawy o metodzie oraz polemizował z Pierre’em Chanetem odnośnie do pojmowa-
nia i roli instynktu5. Spod jego pióra wyszło piętnaście tomów pism naukowych,
w tym z zakresu medycyny i filozofii. Jednak to, co kluczowe dla niniejszych roz-
ważań, to fakt, że ten francuski filozof, medyk i fizjonom, pozostawił po sobie
wielkich rozmiarów dzieło, którego wyłącznym przedmiotem badań była emocjo-
nalność człowieka. Wbrew głównemu nurtowi, reprezentowanemu przez klasyków
filozofii tamtego okresu, de la Chambre’a zajęła kwestia związana z empirycznymi
badaniami mowy ciała, który to temat, przynależąc być może do obrzeży nauki,
znajdował wielkie zainteresowanie wśród wykształconej publiczności, odnosząc się
do niej w bardziej bezpośredni sposób, niż spekulatywna fizyka nowożytna. Stojąc
do niej w kontrze, zadanie to nie było jednak pozbawione rzetelności i ambicji,
bowiem łączyło w sobie temat nadzwyczaj popularny z roszczeniami do naukowo-
ści w jego opracowaniu, cechującymi de la Chambre’a6. Nazwą zbiorczą, będącą
wynikiem syntezy wielu obserwacji oraz analiz i celem ostatecznym, jaki sobie

kiwania prawdy w naukach, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1981, s. 72–73. Wydźwięk
jedynego poświęconego przez Descartes’a opracowania na temat emocji, jakim są Namiętno-
ści duszy, polegał na tym, żeby nieustannie ćwiczyć się w ich opanowywaniu. Problematyka ta
nie zajmowała jednak filozofa nadmiernie, gdyż nie ma pewności, co do tego, że gdyby nie ze-
wnętrzna pobudka, nie zająłby się tym tematem. Namiętności duszy były efektem jego przyjaźni
intelektualnej z Księżniczką Elżbietą, dla której, jak sam zapewniał, je napisał. Zob. Odpowiedź
na list pierwszy nieznanego adresata, Egmond, 4 grudnia 1648 r., w: tenże, Namiętności duszy,
tłum. L. Chmaj, Warszawa 1986, s. 62.
4 W Polsce de la Chambre pozostaje niemal nieodkryty. Wspominał o nim krótko B. Sucho-
dolski we Wstępie do Namiętności duszy, tymi oto słowy: „Wbrew tradycyjnym przekonaniom,
iż człowiek jest istotą opanowującą rozumem i wolą swoje namiętności, wykazywano, iż jest on
istotą żyjącą namiętnościami. Ten punkt widzenia prezentował zwłaszcza Cureau de la Chambre
– przyjaciel kardynała Richelieu, lekarz osobisty Ludwika XIV, członek Akademii Nauk – lekarz
i filozof. Był on autorem kilkutomowego dzieła, poświęconego analizie uczuć i namiętności”;
B. Suchodolski, Przedmowa, w: R. Descartes, Namiętności..., wyd. cyt., s. 19. Suchodolski ma
na myśli oczywiście główne dzieło de la Chambre’a, zatytułowane Les charactères de passions,
których treść pokrótce przedstawia. Gdy chodzi o publikacje obcojęzyczne, de la Chambre jest
o wiele bardziej znany i ceniony, a jego prace znajdują wyraźne zainteresowanie. Ze względu na
ilość tych pozycji, odsyłam do nich w Bibliografii do niniejszego artykułu. Natomiast szczegółowe
informacje na temat życia i kariery lekarza znaleźć można w: M. Valentin, Les médecins à l’aube
de l’Académie française, de Marin Cureau de la Chambre à Jules Pilet de la Mesnardière,
Société française d’histoire de la médecine, tom pokonferencyjny, sesja z dnia 12 kwietnia 1986,
s. 215–277; http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1986x020x003/HSMx1986x
020x003x0215.pdf (dostęp 10.10.2015).
5 Na ten temat zob.: T. Stegliński, Pierre Chanet, polemista i filozof instynktu oraz Marin
Cureau de la Chammbre – historia pewnego sporu, Roczniki Filozoficzne, t. LXIII, nr 1–2015,
s. 61–80.
6 Wynikami badań de la Chambre’a zainteresowany był nawet Król Francji. Jak informuje
M. Valentin, dane te miały pomagać w doborze kadr i pracowników Dworu. Zob.: M. Valentin,
dz. cyt., s. 222.
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postawił, była Sztuka poznania ludzi (L’Art de connoistre les hommes, Amster-
dam 1669). Przed jej opublikowaniem, uczony przygotował na początek pięć to-
mów swoistego wprowadzenia, jakim były jego Les charactères de passions, czyli
Wyrazy uczuć (1640–1662), by w odrębnym dziele ukazać wreszcie ową Sztukę
w pełni jej okazałości. Całość przedstawiona została na 2048 stronach i jak za-
uważył jej autor, była przedsięwzięciem bez precedensu w filozofii7.
W Liście dedykacyjnym do dzieła L’art de connoistre les hommes, przeciw-

stawia on środki wyrazu, do jakich należą język i mowa, z których świadomie
korzystamy, innym, z użyciem których natura, w sposób nieuświadomiony dla
nas, działa w nas, przy ograniczonym lub niemożliwym naszym własnym udziale
i wpływie na jej mechanizmy. To w tej sferze nakazuje on szukać wiedzy, o której
mowa. Pierwszymi są właśnie formy uzewnętrzniania się stanów człowieka, czyli
pojawiające się w tytule drugiej pracy wyrazy jego uczuć. Warto zwrócić uwagę
na to, że de la Chambre zajmował się zagadnieniem, które sam uważał za po-
chodne względem problemu interakcji duszy i ciała, miał bowiem na uwadze po-
trzebę poznania człowieka, której wynikiem byłaby nie tyle wiedza anatomiczna,
jak u Descartesa, lecz autentyczna informacja na temat tego, co człowiek my-
śli i czuje w głębi swej istoty, która pozostając duchowa, nie podlega metodzie
badawczej, będącej narzędziem samej tylko fizyki. W tym celu, zdaniem lekarza,
należało odnieść się do poruszeń duszy, doceniając ich charakter symptomatyczny,
przejawiany bezustannie w ludzkiej naturze cielesnej, która (i na tym polega jej
nobilitacja) tak jak zdolności poznawcze, została nam dana od Boga8. Wartość

7 „Sukces, jaki odniosły Les charactères de passions (odnotowuje się sześć wydań już
do roku 1662), miał miejsce zwłaszcza po udanej publikacji Le Tableau de Passions humaines
[Tableau des Passions humaines, de leurs causes et de leurs effets, Paris, 1620, T. S.] Nicolasa
Coëfetteau (siedem wydań, począwszy od 1620 do 1632), co ilustruje utrzymującą się dobrą passę
gatunku – teorii uczuć – którą Cureau, z uwagi na swoje wykształcenie i profesję, miał ambicję
odnowić, rozważając ją w perspektywie medycyny i kładąc podstawy dla antropologii medycz-
nej”; B. Roukhomovsky, Entre théorie des passions et rhétorique de la conversation : Cureau
de la Chambre et «Les Charactères du Ris» (1640), w: „Recherches & Travaux” 67/2005, s. 26.
Zdaniem Roukhomovsky’ego, de la Chambre zamierzał: „(...) utworzyć alfabet uczuć, to znaczy
typologię wyrazów emocji, z pomocą których emocja staje się czytelna i pojawia się w konwer-
sacji. Ten alfabet zawiera jednocześnie «wyrazy moralne» (w wymiarze, w jakim emocje dają
się czytać niejako wbrew zachowaniom) oraz «wyrazy cielesne», które zawierają się w zmianach,
jakie ruch wywołany przez doznania odciska na ciele, a zwłaszcza w rysach twarzy – w owym
«stale obecnym naturalnym obliczu, kiedy części twarzy nie poruszają się wcale, a które nie
jest skutkiem poruszeń duszy» (powierzchowność neutralna i tablica wyrazów, której rola jest
porównywalna do tak zwanej spokojności w typologii Le Bruna)”; tamże, s 30. Roukhomovsky
wskazuje na współczesną nośność badań tego typu i poleca opracowanie, zawierające typologię
wyrazów uczuć, zawartą w: Ch. Le Brun, Conférence sur l’expression des passions, w: „Nouvelle
Revue de Psychanalyse”, no 21, 1980, s. 93–121.
8 Metoda dedukcyjna Descartes’a nakazywała mu pomijać wątki emocji. W niewielu przy-
padkach odwoływał się on do natury „człowieka prawdziwego”, jak sam określał złożenie duszy
i ciała, konstytuujące istotę ludzką. W tym punkcie, przede wszystkim chodzi o korespondencję
filozofa z Księżniczką Elżbietą, zwłaszcza List II, zob. R. Descartes, Listy do Księżniczki Elżbiety,
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powyższego poznania okazać się miała dwojaka. Po pierwsze, brak okiełznania
emocji, równał się ich dominacji i niemożliwości poświęcenia się poznaniu prawdy
rozumowej i wiecznej, którą one ze swej istoty zakrywają. To był duch Karte-
zjański w podejściu do problemu. Po drugie, to emocjonalność, nie zaś wiedza
o rozciągłości, stanowiły adekwatne świadectwo istnienia i działania „prawdziwego
człowieka”, który zawsze pozostawał jednością psycho-fizyczną, a więc duszą wy-
rażającą, nie tyle własną autonomię, co rozmaite stany niezależnego od niej ciała.
Jest w związku z tym pewne, pisał de la Chambre, że ciało zmienia się, w chwili,
kiedy dusza się porusza i że niemal wszelkie jej działania odciskają się jakimś
znakiem na nim9.
Spojrzenie zaproponowane przez uczonego miało być możliwie najszersze

i obejmować nie tylko emocje, ale również ludzkie zalety, wady, obyczaje, przyzwy-
czajenia, rozmaite inklinacje, temperamenty, jednym słowem to, co – jak mówił –
medycyna, moralność i polityka uznają za swój najsubtelniejszy i najwyborniej-
szy temat. Uważał przy tym, że znajomość ludzi jest kwestią pierwszoplanową
i wyprzedza inne badania, w tym przyrodoznawstwo. Stwierdzał, że to, o czym
myślimy, iż jest nam dobrze znane, z natury pozostaje ukryte, przez wzgląd na
fakt, że dusza nie ma pełni władzy nad ciałem i że istnieją zachowania, które mu-
szą dokonywać się bez udziału naszej woli. Działania te ze względu na regularność
ich zachodzenia, przyrównać można do praw przyrody, co ułatwia ich postrzega-
nie i klasyfikację. Wyrażone w emocjach, kształtują – czy tego chcemy, czy nie –
nasze myślenie, postępowanie oraz wygląd10. De la Chambre czuł się powołany
do wniesienia – jak mówił – światła w mroki tych zagadnień, celem uczynienia ich
poznanymi tak dalece, jak to możliwe. Nie chodziło mu przy tym o ograniczenie,
czy zniesienie emocjonalności, jak racjonalistom, lecz o wyzyskanie znajomości jej
mechanizmów, które uważał za nieusuwalne. Służyły temu na równi medycyna
i filozofia, dwie kompetencje, którymi wykazywał się ten autor:

tłum. J. Kopania, Warszawa 1995, s. 7–11. Pozytywnie do świadectwa ciała i zmysłów filozof
odnosił się jeszcze rzadziej. Chodziło wówczas o to, by – tak jak w Medytacji szóstej – uznać
zasadność niejasnych percepcji cielesnych, a ich brak jasności potraktować jako swoiste (bo dane
od Boga) poręczenie ich ważności: „Albowiem spostrzeżenia zmysłowe dane mi są przez naturę
właściwie po to, by okazywać memu umysłowi, co dla złożonej całości, której on jest częścią,
jest korzystne albo niekorzystne – do tego celu są one też dostatecznie jasne i wyraźne – a ja
tymczasem używam ich jako zupełnie pewnych reguł do bezpośredniego rozpoznawania istoty
ciał, znajdujących się poza nami, o których pouczają mnie one jedynie tylko w sposób bardzo
niejasny i niewyraźny”; tenże, Medytacje..., wyd. cyt., t. I, s. 109.
9 „Jest zatem rzeczą pewną, że ciało jest pobudzane i zmienia się, gdy dusza porusza się
i że ona nie wykonuje niemal żadnych działań, które by nie odciskały się w nim śladami, które
możemy określić mianem znaków, ponieważ one wywołują w nim skutki, wnosząc w nie obraz
i kształt”; M. C. de la Chambre, Les charactères..., wyd. cyt., t. I, s. 2–3.
10 O odruchach, które zachodzą bez udziału naszej woli, pisał również Descartes. Zob. R. De-
scartes, Namiętności..., wyd. cyt., art. XIII, s 73–74.
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Wszelako nie w tym rzecz, jakobym uważał się za pierwszego, który zajął się tym,
czego brakowało, by uczynić znajomość emocji (les passions) zupełną. (...) Jednak,
skoro są to czynności wspólne duszy oraz ciału i ponieważ trzeba, aby medycyna
i filozofia moralna wspierały się wzajemnie, by o nich mówić najwłaściwiej, zda-
rzało się dotąd, że ci, którzy chcieli podjąć się tego tematu, nie potrafili w swoich
badaniach należycie wykorzystać ich obu11.

Należy dodać, iż gdy chodzi o zaplecze intelektualne, de la Chambre’a, wy-
korzystywał między innymi tradycję Hipokratejską oraz hylemorfizm Arystote-
lesa, dokonując w tym ostatnim korekty, powodującej, że u niego dusza stała się
zasadniczo podległa dynamicznemu ciału. O tej szczególnej zwierzchności ma-
terii zadecydowała utrzymywana przez niego Galenowska teoria temperamentu,
pod którym to pojęciem rozumiano kompozycję czterech jakości, przysługujących
czterem elementom Empedoklesa, takim jak ciepło, zimno, suchość i wilgotność,
których dusza staje się – w pewnym ważnymmedycznie sensie – funkcją12. To tem-
peramenty, humory, płyny ustrojowe, zmieniając kształt ciała, przyczyniają się
zdaniem lekarza do konkretnych skłonności człowieka. Kolejnym ważnym zagad-
nieniem był sposób, w jaki cielesne temperamenty przekładają się na inklinacje,
będące stanami psychiki. Otóż, co interesujące, na stronie 83 Sztuki poznania ludzi,
lekarz pisał, że na duszę nie mogą oddziaływać żadne jakości zmysłowe i że tem-
peramenty oraz ułożenie części ciała, są tylko przyczynami okazjonalnymi, które
wywołują jej działanie. Niestety nigdzie więcej w swoich rozbudowanych tekstach
de la Chambre nie rozwinął tego wątku i nie stał się okazjonalistą13. W miejsce

11 Wprowadzenie: «Avis nécessaire au lecteur», w: M. C. de la Chambre, Les Charactères...,
wyd. cyt., t. I, strony nienumerowane.
12 Na ten temat zob. A. Bednarczyk, Wstęp, w: R. Descartes, Człowiek, Opis ciała ludzkiego,
tłum. A. Bednarczyk, Warszawa 1989, s. XIII. Zob. też: V. Aucante, La philosophie médicale
de Descartes, Paris 2006, s. 51–58. Co się tyczy de la Chambre’a, rozwiązywał on z użyciem
tej teorii problem różnic w ludzkich charakterach. Uważał, że z jednej strony, dusza podlega
humorom, z drugiej, humory służą duszy jako instrumenty w drodze do celu, jaki sobie zakłada.
Zob.: M. C. De la Chambre, Les charactères..., wyd. cyt., t. I, s. 61 i 86.
13 Lekarz twierdził, że przekazywanie stanów ciała umysłowi dokonuje się w ten sposób, iż
wyobraźnia „tworzy swe fantomy, a umysł widząc je, swe idee”; tenże, L’Art de connoistre les
hommes, Amsterdam 1669, s. 134. Nieco światła na postawę de la Chambre’a wobec tradycji
odnoszenia się filozofii do pojęcia duszy wprowadza artykuł J. P. Wright’a, The Embodied Soul
in Seventeenth-Century French Medicine, w którym autor przedstawia Arystotelesowskie my-
ślenie, obecne w pracach Chambre’a, w odniesieniu do tego zagadnienia. Powiada on, iż Pierre
Boyle nazywał de la Chambre’a najznamienitszym wyznawcą Arystotelesa w wieku XVII-tym.
Wright odsyła do traktatu de la Chambre’a, zatytułowanego Le Système de l’âme (1664). To
w tym dziele lekarz rozwija teorię duszy, która posługuje się „widziadłami”, bez których pozo-
staje ślepa. Wright pisał: „Naśladując Arystotelesa, Cureau przypisywał podstawowe procesy
życiowe «duszy wegetatywnej» lub «wegetatywnej zdolności». Używał ponadto Galenowskiej
nazwy «zdolności naturalnej» (Le Système de L’Ame, s. 162). Zdolność ta jest odróżniona od
władzy intelektualnej i zmysłów. Główną troską jego rozprawy jest ukazanie, że tak jak dwie
pozostałe, jest to zdolność poznawcza. Dla Cureau, nie tak jak dla Kartezjan, poznanie i ży-
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tego zaproponował zaskakujące rozwiązanie, z którym następnie go kojarzono.
Polegało ono na przyjęciu rzeczywistego ruchu duszy. Chcąc zadać sobie pytanie,
czy jest on prawdziwy, uczony mówił, że Szkoła określa go jako metaforyczny,
on zaś uważa go za rzeczywisty i polegający na zmianie miejsca14. Argumen-
tem za tym ruchem jest tu przykład aniołów i ich zdolność do przemieszczania
się, ponieważ dusza ludzka jest tej samej natury, co one15. Poza tym (inaczej
niż Descartes), uważał, że dusza rozprzestrzenia się, gdyż więcej miejsca zajmuje
w dorosłym, niż w dziecku. Lekarz podkreślał, iż wszystko, co jest stworzone, jest
zdeterminowane do bycia czymś skończonym, a więc posiada granice, jeśli ma
granice, ma rozciągłość, jeśli ma rozciągłość ma i części. Analogicznie nakazywał
myśleć o duszy, choć nie znaczyło to zupełnie tego samego, co w przypadku ciała.
Stwierdzał, że dusza może nie tylko zmieniać miejsce, ale może wewnątrz samej
siebie być w ruchu, jak „woda zamknięta w naczyniu”. Poprzez te poruszenia nie
tyko może przekazywać ruch cząstkom cielesnym, ale może być przez nie (w spo-
sób przez niego niewyjaśniony) poruszana i dlatego powoduje nią temperament.

cie są nierozłączne. Pisał tak: «wszystko, co żyje ma poznanie i wszystko, co ma poznanie,
żyje» (tamże, s. 217). Cureau jest w opozycji do punktu widzenia Szkoły, z którego to pozna-
nie posiada w sobie coś pasywnego. Dla niego jest to czynny proces przedstawiania, w którym
formy lub obrazy rzeczy są ujmowane. Wyjaśnia akt poznawczy przez analogię z tworzeniem
obrazu malarskiego. Formy duszy ukazują podobizny rzeczy, tak jak ona je poznaje. W swoim
wykładzie pojmowania, Cureau cytuje opinię Arystotelesa, mówiącą, że rozumienie jest poten-
cjalnie wszystkimi rzeczami, które w pewnym sensie stają się tym, co znane. To twierdzenie jest
prawdziwe w nieco bardziej ograniczony sposób, gdy odnosimy się do zmysłów i naturalnych
zdolności: one również stają się rzeczami znanymi w procesie aktywnej odpowiedzi właściwym
im obiektom”.; J. P. Wright, The Embodied Soul in Seventeenth-Century French Medicine, „The
Canadian Bulletin of Medical History”, Canada, 8/1991, s. 25.
14 Lekarz stwierdza, że wszyscy rozprawiają o poruszeniach duszy, np. że dąży do dobra, unika
zła, ale nikt jak dotychczas tego nie wyjaśnia. Zob.: M. C. de la Chambre, L’Art de..., wyd. cyt.,
s. 92. Posługując się Szkolnym schematem, uznającym trzy rodzaje dusz, wyjaśnia on, że każda
ma dwie zasadnicze zdolności. Jedna służy poznaniu, druga, by się poruszać. Dusza, gdy po-
znaje działa. Działanie to polega na wytwarzaniu idei i obrazów rzeczy. To jest jej immanentne
działanie – uczony zaznacza, że ukazał to w Traktacie o poznaniu zwierzęcym, czyli: Traité
de la connoissance des animaux, où tout ce qui a esté dict pour et contre le raisonnement des
bestes est examiné par le sieur de La Chambre (1647, 1989). W ten sposób: 1. w duszy rozum-
nej rozum poznaje, a wola się skłania; 2. w zmysłowej wyobraźnia poznaje, a popęd zmysłowy
tworzy jej poruszenia; 3. w wegetatywnej też istnieje pewne właściwe jej rozpoznanie tego, co
dobre i co szkodliwe, jak również popęd, będący przyczyną wszystkich ruchów, jakie tam za-
uważamy. Wymienia następnie takie oto władze poznawcze, które – każda – mają swe odrębne
obrazy rzeczy: 1. W duszy zmysłowej: zmysł, wyobraźnia, władza estymatywna – szacowania;
2. W intelektualnej rozum spekulatywny i rozum praktyczny. Zmysł zewnętrzny tworzy swe
obrazy w oparciu o formę poznawczą, która przybywa z zewnątrz. W oparciu o to wyobraźnia
tworzy następnie swoją, mniej abstrakcyjną, która służy zwierzęciu do poznawania. W człowieku
intelekt tworzy dalszy stopień tego obrazu, najdoskonalszy. W ten sposób: 1. w duszy rozumnej
rozum poznaje, a wola się skłania; 2. w zmysłowej wyobraźnia poznaje, a popęd zmysłowy two-
rzy jej poruszenia; 3. w wegetatywnej też istnieje pewne właściwe jej rozpoznanie tego, co dobre
i co szkodliwe, jak również popęd, będący przyczyną wszystkich ruchów, jakie tam zauważamy.
Por. tenże, L’Art de..., wyd. cyt., s. 93.
15 Pogląd na temat ruchu duszy de la Chambre podziela z Platonem. Zob. tamże, s. 100. Na
stronie 114 tego opracowania autor wymienia, jakie są poruszenia duszy.
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Ta wzajemna zależność stanowi podstawę Sztuki poznania ludzi, rozwijanej przez
de la Chambre’a16.
Posługując się teorią humoralną, lekarz wskazywał na uwarunkowanie sposo-

bów myślenia i odczuwania przez człowieka, ale nie tylko. Uwzględniał również
działanie odleglejszych przyczyn, takich jak dieta albo klimat. Autor ten szukał
ponadto podobieństw pomiędzy ludzkimi typami charakterów, a tym, do jakiego
stopnia wygląd danego człowieka przypomina wygląd i zachowanie pewnych zwie-
rząt. Ukazywał także złożoność gestów, mimiki, oraz ruchów niektórych części
ciała, składających się na jego „mowę”, dowodząc niezależności tej sfery wzglę-
dem tego, co człowiek deklaruje i wyraża w języku mówionym i w zachowaniach
zaplanowanych, a zatem względem tego, nad czym człowiek posiada kontrolę.
Jego pragnieniem było dowieść, że to natura uzewnętrznia duszę poprzez ciało,
przynajmniej w tym stopniu, w jakim są one połączone, i nie trzeba, jak zapew-
niał, „by istniały inne okna, poprzez które moglibyśmy zajrzeć w głąb ludzkiej
psychiki”17.
Istota poglądu de la Chambre’a polegała na tym, że ciało wyraża się samo

i nawet, gdy dusza próbuje zakłócać tę ekspresję, ponosi w tym jawną klęskę,
zdradzając limity swej władzy. Lekarz mówi na przykład, że jeśli ktoś w złości
krzyczy, grozi lub bije, to realizuje cel emocji, jakim jest zemścić się. Jednak,
gdy jednocześnie jego oblicze płomienieje, twarz przybiera grymas niezadowole-
nia, słowa się przerywają, to dzieje się to poza jego kontrolą i nie ma związku
z zemstą. Uczony bada, jakie są skutki – jak je nazywa – moralne i korporalne
uczuć. Celem jego ustaleń jest zwłaszcza zdrowie psychiczne człowieka, ale również

16 Dowodem tych wpływów są przykłady dostarczane przez Galena, mówiące o tym, że nawet
czyste myślenie jest modyfikowane tak przez zdrowie, jak i przez choroby. Dowodzi tego również
absorpcja pewnych substancji, jak wino, albo cykuta, która potrafi sprawić, że dusza wychodzi
z ciała. Zob. A. Pichot, Histoire de la notion de vie, Paris 1993, s. 161. De la Chambre sądzi, że
część pożądliwa w duszy podlega ruchowi i nie należy tego traktować metaforycznie. Wszystkie
definicje uczuć (les passions) zawierają w sobie pojęcie ruchu. Rozmaitość namiętności tłumaczy
on różnorodnością poruszeń duszy, które muszą mieć zgodność i odniesienie do ruchów części
materialnych. To, co wywołuje poruszenia ruchliwej części duszy, zwanej popędem (l’appetit),
przyczynia się do powstania namiętności duszy. Siedzibami uczuć są: serce i żołądek, ale pierw-
szym elementem, w którym rezydują emocje są tchnienia. To one łączą duszę z ciałem. Dusza
porusza się na tyle sposobów, na ile są w stanie poruszać się tchnienia. One zaś mogą poruszać
się na 4 sposoby: wznosić, spadać, rozpraszać się lub ulegać skupieniu. One same również po-
dążają za poruszeniami duszy (tchnienia podążają za ruchem duszy, niezależnie od ruchu krwi
i bicia serca, por.: De la Chambre, L’Art de..., wyd. cyt., s. 161). Gdy chodzi o poruszenia, jakie
duch nadaje ciału, odpowiada za nie wola, która rozporządza ruchem własnym i ciał, nie jest to
jednak działanie fizyczne.
17 Por. tamże, s. 2. Wedle poglądu Descartes’a: „(...) żaden przedmiot nie działa bardziej bez-
pośrednio na naszą duszę, niż ciało, z którym jest ona złączona”; R. Descartes, Namiętności...,
wyd. cyt., art. II, s. 66. Rozwijając konsekwencje tego poglądu, można uzasadnić, że z naukowego
punktu widzenia wystarczy zbadać tylko to, co jest symptomem tego związku, a w kroku kolej-
nym uznać, że cielesność, obiektywnie rzecz ujmując, jest istotą wyrażania się natury ludzkiej
i w ten sposób dojść do materializmu naukowego.
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kontrola nad ludzkimi myślami i odczuwaniem. Twierdzi, że emocje są pragnie-
niem (l’appetit), dzięki któremu dusza usiłuje zbliżyć się ku dobru i oddalić od zła
i że występują dwie potrzeby w człowieku: zmysłowa (sensitive) i intelektualna.
Wszystkie działania pragnienia zmysłowego, nazywane są emocjami o tyle, o ile
dusza jest pobudzana przez nie, a ciało zmienia się wraz z ich doznawaniem, ale
nie wszystkie poruszenia woli, są emocjami. De la Chambre zakłada, że dotyczą
one związku duszy i ciała i że złe ich wyregulowanie, doprowadza do utraty rów-
nowagi między nimi oraz utraty zdrowia, dlatego najbardziej istotne zagadnienia
wiedzy z zakresu filozofii i medycyny są właśnie w tym miejscu po raz pierwszy
tak szeroko rozważane.
Można zaryzykować stwierdzenie, że nasz autor miał zamiar uprawiać psy-

chologię narzędziami behawiorysty i że do tego istotnie sprowadza się jego przed-
sięwzięcie. Dla niego najważniejsze było nie tylko to, czego możemy chcieć, o czym
myślimy, co zamierzamy czynić, ale również to, co stanowi o mechanizmach mo-
tywacyjnych u wszystkich ludzi, których ujawnienie dostarczyć ma jego nauka.
W rozdziale IX Sztuki poznania ludzi, zatytułowanym, Jakie są niezbędne cechy
tego, kto chce się zająć sztuką poznania ludzi, wymienia biegłą znajomość medy-
cyny, etyki, geografii, arytmetyki, geometrii, fizyki, logiki, jak również astrologii.
Ponadto jego metoda zakładała:
1. Dokładne badanie i odróżnianie symptomów, które pochodzą od przyczyn
zewnętrznych i są chwilowe, (i niewydawanie w oparciu o nie żadnych sądów)
od tych, które są oznakami trwałych tendencji w człowieku,

2. Również niewydawanie orzeczeń w oparciu o jeden tylko symptom, lecz branie
pod uwagę całych ich zespołów, bo emocje mają charakter złożony,

3. Uwzględnianie tylko najbardziej silnych symptomów, znajdujących się w da-
nych grupach,

4. Uwzględnienie usposobienia i humorów osoby badanej, gdyż te czynniki służą
do właściwej interpretacji już znanych symptomów,

5. W końcu, metoda nakazuje uwzględnienie siły lub słabości danego umysłu.
W słabym umyśle zarówno emocje, jak i nawyki działają w sposób niezakłó-
cony. W silnym są zagłuszane oporem, jaki on im stawia.
Podobnie jak czynił to Descartes, de la Chambre uważał, że początkiem ba-

dań, o których mowa, jest samoobserwacja18. Wskazywał jednak na jej trudności,
ponieważ, o ile w przypadku badań czystej myśli, stopień obiektywności wglądu
jest zabezpieczony przy podkreśleniu, że jej przedmiotem nie jest emocja (ale na
przykład idee jasne i wyraźne), o tyle zrozumienie silnych uczuć, nie może do-
konywać się niejako bezpośrednio z ich wnętrza. Człowiek silnie wzburzony lub

18 M. C. De la Chambre, L’Art de..., wyd. cyt., s. 3.



MARIN CUREAU DE LA CHAMBRE O NATURZE UCZUĆ LUDZKICH... 63

zakochany nie jest właściwym źródłem poznania stanu, w którym się znajduje.
Lekarz dodaje ponadto, że z racji na pewne narcystyczne uwarunkowania (takie
jak miłość własna) każdy uważa swe uczucia za sprawiedliwe i racjonalne, co rów-
nież uniemożliwia bezstronną ich ocenę. Do tego, rozumowe uchwycenie emocji,
do którego musi zmierzać wiedza, grozi całkowitym zaprzeczeniem właściwego im
ich charakteru, bowiem ujmowanie ich w języku nauki – takiej jak u Descartesa,
musiałoby być wyłącznie ilościowym opisem, który nie mógłby odnosić się do
aktywności duszy, a jedynie do modyfikacji ciała. Pokonaniu tych trudności ma
służyć skoncentrowanie się na badaniu innych osób, które autor nazywa lustrem,
w którym zobaczymy samych siebie (jak wiemy, współcześnie psychologia idzie da-
lej i ekstrapoluje wyniki badań na przykład na szczurach, na wiedzę o ludziach).
Jest to bezsprzecznie wskazanie na empiryczny charakter badań, których celem
jest poznanie wnętrza ludzkiej duszy, ale ostatecznie, poznanie to odnosi się ściśle
do samowiedzy.
Założenie tej nauki polega na tym, że nie ma tak głębokich i ukrytych pokła-

dów w człowieku, do których nie można by dojść, odsłaniając po kolei wszystkie
mechanizmy je skrywające. Powyższe zagadnienia da się sprowadzić zdaniem le-
karza do czterech zasadniczych, którymi są:
1. Poznanie skłonności (les inclinations) – trzeba powiedzieć, czym są i jakie
mają przyczyny, czyli jak się kształtują w duszy,

2. Poznanie poruszeń duszy – trzeba powiedzieć, jak ona się porusza i do jakich
poruszeń jest zdolna, to jest, na jakie sposoby się porusza; następnie, jak
i dlaczego ona wprawia w ruch serce oraz tchnienia życiowe w poszczególnych
emocjach,

3. Poznanie zalet (les vertus) oraz
4. poznanie ułomności (les vices) – na czym polegają i jaka jest liczba ich ro-
dzajów (especes).
Kolejnym elementem umożliwiającym Sztukę, ponownie zaczerpniętym od

Arystotelesa oraz obecnym u Galena, którym wspomaga się de la Chambre, a któ-
rego unika Descartes, jest celowość19. Dzięki niej kształt i budowa części ciała
stanowią o realizowanej przez nie funkcji. Celowość wyrażana jest zatem w spraw-
nym działaniu. Uczony uważa, że doskonałe jest to, czemu niczego nie brakuje,
by mogło realizować właściwe sobie cele. W ten sposób człowiek – jako złożony
z duszy i ciała – jest istotą kompletną, w której piękno duszy polega na zbiorze
zdolności i władz, pozwalających jej na realizowanie wszystkich przeznaczonych

19 Wyjaśniając powyższe, de la Chambre stwierdza istnienie dwóch rodzajów poznania: „pierw-
sze jest jasne i wyraźne i podpada pod zmysły, wyobraźnię i rozum, inne jest ciemne i zmieszane
i podpada pod popęd i pozostałe władze, które mają naturalną znajomość swoich przedmiotów
i tego, co mają robić”; tenże, Les charactères..., wyd. cyt., s. 45.
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jej zadań, a piękno ciała na tym, że ułożenie jego części umożliwia osiąganie ce-
lów jemu przeznaczonych. Oczywiście najwyższą władzą w człowieku jest rozum.
Jako władza sądzenia o wszystkim, pozostaje on w pełni niezależny, jednak to nie
on jest przedmiotem uczuć, więc Sztuka poznania ludzi nie zajmuje się ani nim,
ani fenomenem wolności. Jak to już wyżej było sugerowane, najważniejszą rolę le-
karz przypisuje działaniom naturalnym, które ściśle wynikają z budowy ciała oraz
kompozycji humoralnej, tworzącej dany temperament20. Gdy chodzi o ludzi, prze-
jawia się on przede wszystkim w podziale na płcie, które służą rozmnażaniu się.
Spełniają one również rolę przyczyny sprawczej i materialnej. I tak oto, mężczyzna
i kobieta, będąc w posiadaniu innych temperamentów, które przesądzają na temat
odmienności ich potrzeb oraz działań, są innymi ludźmi. Co więcej decyduje o tym
– podkreślmy – budowa ciała, nie duchowość i jej inklinacje. De la Chambre wy-
raża tu utrwalony wówczas pogląd, iż przyczyna formująca musi posiadać jakość
ciepła i suchości, ponieważ są one najbardziej aktywne, a chłód i wilgoć, jako bar-
dziej pasywne, przynależą do płci pełniącej funkcje przyczyny materialnej. W ten
właśnie sposób powstaje podział na mężczyznę i kobietę. Co interesujące uczony
stwierdza doskonałość obu tych bytów21.
Dzięki temperamentom, mężczyzna jest z natury (1. dzięki ciepłu) od-

ważny, szczery, wolny, łaskawy, wielkoduszny, (2. dzięki suchości) zamknięty, stały,
wierny, cierpliwy i sprawiedliwy. Suchość sprzyja również przezorności i skutecz-
ności władzy sądzenia. Zbyt wielkie gorąco przemienia te dobre cechy w wady, na
przykład odwagę w zuchwalstwo, wielkoduszność w bezczelność, itp.22 Ponadto
de la Chambre stwierdza zależności pomiędzy budową ciała mężczyzny a jego ce-
chami charakteru i tak: szerokie plecy i klatka piersiowa, swoboda i siła ramion,
rozszerzone nozdrza, wielkość ust stanowią oznakę odwagi. Gruba szyja, twarde
kości, muskulatura, wielkość kończyn, są oznaką siły tak ciała, jak i ducha. Na-
tomiast twarz o ostrych rysach, gruby nos, wąskie wargi, szeroki podbródek uka-
zują wspaniałomyślność i rozmiar męstwa. Wysoka sylwetka, podniesione brwi,

20 Jest on źródłem wszystkich inklinacji, które cechują danego człowieka . O temperamencie na
stronie 78 Sztuki poznania ludzi pisał, że jest on najważniejszą przyczyną inklinacji. Motorem
dla nich jest popęd (l’appetit), który sam w sobie pozostaje ślepy, natomiast ukierunkowywany
jest właśnie inklinacjami. Znany podział przesądza o tym, że melancholicy są naturalnie smutni
i nadrefleksyjni; ci z przewagą żółci porywczy i gniewni; sangwinicy weseli i uprzejmi, flegmatycy
głupi i leniwi. Teoria ta dotyczy również zwierząt – ich charaktery zależą od ciepło lub zimno-
krwistości oraz od klimatu, w którym żyją. Innym czynnikiem określającym charaktery ludzkie,
o którym wyżej była mowa, jest ich podobieństwo do niektórych zwierząt, biorące się z budowy
ciała, ponieważ podobna budowa, daje podobne inklinacje, por. tenże, L’Art de..., wyd. cyt.,
s. 80.
21 Por. tamże, s. 26, w którym to miejscu lekarz opisuje, na czym polega piękno płci. Nieco
dalej dodaje: „Mężczyzna który nie byłby odważny i kobieta która nie byłaby skromna, mieliby
ten sam typ wybrakowania, co lew, który byłby bojaźliwy albo zając, który byłby hardy”; tamże,
s. 29.
22 Por. tamże, s. 31, na czym polega doskonałość płci męskiej.
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statyczny chód, żywe oczy, oznaczają chwałę. Kwadratowa twarz, duża głowa,
świadczą o mądrości, stałości i sprawiedliwości23. Analogicznie lekarz opisuje ce-
chy nieodłączne od natury płci przeciwnej. W związku z tym, co było mówione
wcześniej, kobieta ma przewagę temperamentu, zbudowanego z chłodu i wilgoci.
To, że jest chłodna, oznacza, iż jest słaba, nieśmiała, małoduszna, nieufna, prze-
biegła. Ma skłonność do podległości oraz fałszowania prawdy, potrafi być ataku-
jąca, mściwa, i jak zapewnia de la Chambre okrutna w swej zemście; jest ponadto
niesprawiedliwa, skąpa, niewdzięczna i przesądna. Ponieważ zaś jest wilgotna,
jest zmienna, płocha, nieufna, niecierpliwa, nieszczera, skryta, zatajona, łatwa do
zmanipulowania, bowiem działają na nią zwłaszcza zewnętrzne bodźce, którym
jest uległa. W odróżnieniu od mężczyzny jest gadulska.
Gdy chodzi o charakterystykę budowy ciała kobiecego, lekarz wskazuje na to,

iż kobieca sylwetka jest niższa od męskiej, posiada głowę mniejszą i okrągłą, długie
gęste włosy, duże czarne oczy, małe białe i równe zęby, rysy regularne. W dal-
szym ciągu tekstu opisuje on istotę delikatną, słabą, ale w najwyższym stopniu
urokliwą, gdyż natura przygotowuje ją do owładnięcia mężczyznami. Czyni z niej
osobę wstydliwą, o słabym głosie, co do której mężczyzna uważa, że może i powi-
nien jej pomóc. Kobieta w tej charakterystyce jawi się, jakby mała porcelanowa
laleczka, co wynika z chłodnego temperamentu, który nie pozwala na rozszerzanie
się części jej ciała. Jest przy tym łagodna, co bierze się z wilgotności, jest bo-
jaźliwa, nieśmiała, nieufna, skąpa, do tego nieodpowiedzialna i niestała. Jest nie-
zdecydowana oraz tchórzliwa. Jej okrągła twarz oznacza złość, przekorność, brak
uporządkowania, słabość ducha. Czarne oczy natomiast, to bojaźliwość, duże oczy
to niestałość. Miękkie duże usta są oznaką gadatliwości, wścibskości, niedbałość
o biskich, lub fałszywości, co można zaobserwować na przykład u Maurów, któ-
rzy mają je takie same. Długa szyja oznacza naturalną skromność i gadulstwo,
symetryczne, jędrne piersi łatwowierność oraz słabość sądu, okrągły podbródek
– zawiść, wąskie ramiona – skąpstwo, a jędrne uda, stopy, ręce – niezdolność do
pracy oraz delikatność, zniewieściałość, lubieżność, osoby, dla której najmniej-
sze trudności są nie do zniesienia, a chwilowy brak przyjemności jest niemałym
problemem24.
Ponieważ odwrotnie od gorąca, chłód jest przyczyną słabości, kobieta nie

może być inna, niż to zostało wyjawione. W przypadku kobiet, wszystkie te cechy
i odpowiadające im działania, składają się na ich naturę i są ich doskonałościami.

23 Por. tamże, s. 37–38, na czym polega wygląd mężczyzny.
24 Na ten temat zob. M. Malinowska, Cureau de la Chambre i jego teoria temperamentów
w odniesieniu do mężczyzny i kobiety, w: Dawne literatury romańskie – żywioły, temperamenty,
żywioły, red. Maciej Abramowicz, Paweł Matyaszewski, Lublin 2011, s. 157–165; zob. też: L. De-
sjardins, Portrait et représentation de l’intériorité feminine, w: La Femme au XVII siècle, Actes
du Colloque de Vancouver University of British Columbia, 5–7 octobre 2000, ed. R. G. Hodgson,
Tübingen 2002, s. 200–211.
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Dopiero kobieta bez tych cech byłaby ułomna i wynaturzona, dlatego nie można
porównywać płci i mówić, że mężczyzna jest kimś lepszym, a kobieta gorszym.
Można by rzec: są z gruntu inni i dlatego tworzą pełne napięć związki, bez któ-
rych nie byłoby potomstwa. De la Chambre podkreśla, że powyższe opisy odnoszą
się do ludzi z naszego klimatu, gdyż w innym, mamy inne kanony urody. Dlatego
też najdoskonalsi ludzie, w których panuje równowaga temperamentu i części ana-
tomicznych oraz zgodność władz duszy z możliwościami ciała, służąca realizowa-
niu jej celów, żyją w klimacie umiarkowanym. Najlepsza pod tym względem jest
OCZYWIŚCIE FRANCJA.

Zagadnienie symptomów25

W teorii symptomów zauważamy, że sposoby rozumienia i rozwiązywania pro-
blemów, jakie postawił sobie de la Chambre, zdradzają podobieństwo do mecha-
nicystycznego rozumienia ciała, z jakim mamy do czynienia u Descartesa. Nauka
o regularnym charakterze zmian w ciele, jest możliwa, właśnie dlatego, że ciało
jest automatem. Żeby odkryć to, co ukryte w człowieku, trzeba posłużyć się tym,
co jawne. Relacje te są jedynie przyczynowo-skutkowe i dlatego możemy poznać
przyczynę po skutku lub skutek z przyczyny. Środki, jakich używa Sztuka poznania
ludzi autor nazywa symptomami (les signes). Gdy chodzi o symptomy26, lekarz
wskazuje na znaczenie pewnych partii ciała i ich wiarygodność jako symptoma-
tycznych, na plan pierwszy wysuwając głowę, która z racji wielu części, dostarcza
najwięcej informacji. De la Chambre powiada, że pierwsze w emocjach poruszone
jest serce, a wraz z nim tchnienia i właśnie ruch tych ostatnich bardzo uwidacznia
się na wielu częściach twarzy. Będąca pod wpływem emocji dusza, wprawia w ruch
przede wszystkim te części ciała, które z natury są najbardziej ruchliwe (czyli
unerwione) – natychmiast zmienia się ich kolor i kształt – następuje marszczenie

25 M. C. De la Chambre, L’Art de..., wyd. cyt., s. 233
26 Por. tamże, s. 242, rozdz. II, O znakach naturalnych. Przyczyny wpływające na zmiany w du-
szy i ciele w człowieku są wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne, to władze duszy, temperament,
budowa części ciała, wiek, urodzenie, nawyki intelektualne i moralne oraz uczucia. Do zewnętrz-
nych należą: rodzice, gwiazdy, klimat, pokarm, szczęście lub jego brak, przykłady/wzory, rady,
nagrody i kary. Por. tamże, s. 238, rozdz. I, O sile i słabości symptomów. Namiętności nigdy
nie maszerują same. Duma, niecierpliwość, niedyskrecja towarzyszą zawsze złości. Jeśli znamy
niektóre emocje, wiemy, jakie stany wywołają, bowiem zawsze dokonuje się to w złożeniach.
Stąd nazwa sylogistyki, którą Chambre zaczerpnął od Arystotelesa – twórcy fizjonomii, jak go
określa na stronie 258, rozdz. III, O zasadach fizjonomii, w oparciu o znaki naturalne, celem
poznania inklinacji. Na temat historii pojęcia fizjonomika zob. M. Dąbrowska, Echa fizjonomiki
w literaturze rosyjskiej przełomu XVIII i XIX wieku, „Slavica Wratislaviensia” CLIII, Wrocław
2011, s. 241–244.
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czoła, unoszeni brwi, rozszerzanie chrapek nosa, oczy szeroko się otwierają, wy-
stępuje zarumienienie szyi, uszu, policzków itp., jednak te znaki, choć gwałtowne
i jawne, są krótkotrwałe i o wiele bardziej chodzi o odkrycie stałych tendencji
takich, jak inklinacje i nawyki. Ich odnalezieniu służą zasady fizjonomii:
1. Ludzie mający podobne twarze i wykazujący się podobnymi symptomami, są
skłonni to tych samych emocji,

2. Ci którzy posiadają jakąś część ciała podobną do którejś z części ciała pew-
nych zwierząt, mają te same inklinacje, co one. Oczywiście nie wszystkie zwie-
rzęta nadają się do poszukiwania analogii, zwłaszcza nie nadają się te, które
z natury są zbyt oddalone od człowieka, jak choćby insekty. Natomiast prym
wiodą: lew, pantera, koń, pies, owca, wilk, małpa, lis, niektóre ptaki, itp.,

3. Jako trzecią regułę przyjmuje się, że ci, którzy podobni są do osób pochodzą-
cych z innego klimatu, mają te same skłonności, co tamci,

4. Ostatnia zasada mówi, że ludzie mający cechy urody kobiecej, zachowują się
podobnie do kobiet i odwrotnie, kobiety o męskich cechach, przypominają
mężczyzn w postepowaniu i skłonnościach27.
Ponadto Sztuka obnaża cały wachlarz środków, które służą ludziom do ukry-

cia ich intencji28. Sztuka pokazuje: 1. jak wygląd człowieka demaskuje fałszywość
jego słów i deklaracji; 2. Zmusza tego, kto to czyni do wyjawienia prawdy za po-
mocą perswazji; 3. Z udziałem kar; 4. Z udziałem nagród; 5. Teraźniejszych lub
6. Przyszłych; 7. Przez stosowanie natarczywości; 8. Przez upijanie; 9. Możliwe są
też prowokacje na przykład traktowanie nisko urodzonego, jakby był arystokratą

27 Por. M. C. De la Chambre, L’Art de..., wyd. cyt., s. 267–272. W Les charactères... mówi, iż
wspomniana umiejętność zasadza się na pięciu naczelnych prawidłach. Pierwsze jest zbudowane
w oparciu o znajomość wyrazów uczuć, zalet oraz wad i ukazuje, że ci, którzy mają naturalnie
ten sam wyraz, który zwykle towarzyszy pewnym emocjom albo zachodzeniu wad lub zalet, są
naturalnie również skłonni do tychże emocji i posiadania danych zalet lub wad. Drugie bierze
się z podobieństwa, jakie niektórzy ludzie mają do pewnych zwierząt i uczy, że ci, którzy po
części są podobni do jakiegoś zwierzęcia, mają te same skłonności, co ono. Trzecie wywodzi się
z urody płci i pokazuje, że mężczyźni, którzy cechują się kobiecą urodą, są naturalnie zniewieściali
oraz analogicznie, kobiety o męskich cechach są męskie w charakterze i postępowaniu. Czwarte
prawidło mówi o tym, że ludzie pochodzący z danej strefy geograficznej (le climat), a będący
podobnymi do ludzi z innej, mają te same, co tamci skłonności. Na koniec piąta reguła, nazywana
sylogistyką, ponieważ bez posługiwania się poszczególnymi znakami służącymi zazwyczaj do
oznaczania obyczajów osób, ona je odkrywa przez rozprawianie i rozumowanie. Dokonuje się
tego przez dwa środki naczelne: pierwszym jest poznanie temperamentów, bowiem bez poznania
znaków takiej skłonności jak gniew, aby poznać, że człowiek jest porywczy, możemy powiedzieć,
że jest on skłonny do tej emocji. Drugi środek jest bardzo pomysłowy i bierze się ze związku,
jaki uczucia mają z przyzwyczajeniami (les habitudes), w ten sposób, kiedy wiemy, że człowiek
jest nieśmiały, można być pewnym, że ma on skłonności do skąpstwa, że jest przebiegły, skryty,
że ma zwyczaj mówić ze słodyczą i uległością, że jest podejrzliwy, niedowierzający, że jest
złym przyjacielem, i inne podobne rzeczy. I nawet jeśli nie są widoczne żadne oznaki tych
poszczególnych cech na mocy samej zasady to właśnie występuje. Zob. Wprowadzenie: «Avis
nécessaire au lecteur», w: tenże, Les Charactères..., wyd. cyt., t. I, strony nienumerowane.
28 Zob.: tenże, L’Art de..., wyd. cyt., s. 275, rozdz. V, O tym, jak poznaje się działania i po-
ruszenia duszy.
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lub odwrotnie: księcia, jak osobę prostą. Celem jest zbijanie z tropu i uniemożli-
wienie skutecznego okłamywania.
Następnie de la Chambre podkreśla, że istnieją emocje zasadnicze i towa-

rzyszące. Gdy ktoś jest silnie wzburzony, ta emocja zdominuje całą jego duszę,
lecz jej pochodnymi są kolejne uczucia jak pycha, buta, upór, itp., ponieważ zaś
zawsze emocje wzajemnie się wywołują i dopełniają, wystarczy znać główną, żeby
przewidzieć, jakie nastąpią w związku z nią. Trzeba zatem znać inklinacje prowa-
dzące do takich to, a takich emocji oraz powiązania, jakie emocje mają między
sobą. Trzeba również uwzględnić siłę ducha osoby poddawanej danemu typowi
pobudzeń, jak również to, czy ma się jej przydarzyć dobro, czy zło i w jakim
natężeniu.

Podsumowanie i wnioski

De la Chambre bardzo serio podejmował się powyższych badań. Materiał,
który zgromadził, jest więcej niż imponujący. Przedstawiane analizy są wiary-
godne, a ich interpretacje nie pozbawione sugestywności. Całość układa się w na-
turalistycznie sporządzony obraz, jakby napisany na zamówienie epoki. Otóż teo-
ria namiętności stanowiła w wieku XVII-tym płaszczyznę, na której przenikały się
kwestie prywatne i społeczne, a jej zapoczątkowanie uruchomiło dziedzinę, której
aktualność jest faktem. Drogi rozwoju fizjonomiki z pewnością dowodzą, że jedno-
stronność Kartezjańskiego tropu w antropologii i medycynie nie wystarczyła. Już
na samym początku zauważamy pewne rozdwojenie, gdy chodzi o podejście do
sfery powyższych zagadnień. Jedno, reprezentowane przez Descartes’a, drugie na-
tomiast przez Cureau de la Chambre’a. U tego pierwszego, zastanawia zaskakująca
skrótowość, znamionująca artykuły znajdujące się w Namiętnościach duszy, tak
charakterystyczna dla nonszalancji, z jaką racjonalista traktuje porywy o charak-
terze afektów. Kto ma słabą duszę, ten im ulega, a kto nie, ten zdolny jest uprawiać
naukę. Spojrzenie na emocje przybiera tu postać kilkuzdaniowych akapitów, nie
pozwalając czytelnikowi rozstrzygnąć, czy stanowią syntetycznie podane wnioski,
czy są jedynie przyczynkami do dalszych badań, których w opracowaniu nie ma.
W porównaniu z tym, studium przedstawione przez de la Chambre’a, stanowi
przytłaczające i pozbawione skrótowości archiwum wiedzy na temat czujących
ludzi. To rozdwojenie ma swe źródło w dwojakim zapatrywaniu się na naturę
ludzką i, jak to słusznie zauważyła F. Dumora, u Descartes’a służy to jedynie
zagłębianiu się w sferę intymną, czytelną w ramach związku duszy i ciała, którego
motywy dotyczą pewnego dyskomfortu, jaki emocje wnoszą do relacji człowieka
z samym sobą. Tu faktycznie panuje być może tylko „miłość własna” i filozof
korzysta z jej świadectw i refleksów na prośbę Elżbiety.
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U de la Chambre’a rozważania tych samych tematów podporządkowane są
szerszej perspektywie badań nad ogólnym kształtem życia społecznego, które zbu-
dowane jest z detalicznych relacji między ludźmi29. U Descartes’a utożsamienie
odczuwania z myśleniem sprzyja ponadto skrajnemu intelektualizmowi w podej-
ściu do aktywności uczuć. Filozof nie rozświetlił ich z użyciem lumen naturale,
lecz zastąpił je nim, oddalając problem odczucia, podobnie jak inne. W miejsce
poruszeń, które są „namiętnościami”, co najlepiej tłumaczyć z tej perspektywy:
„urazami duszy”, skierował jej uwagę na inne radości, czysto intelektualne, jak
choćby te, które przynosi człowiekowi poznanie dobra i prawdy. Przyczyną tego
stanu rzeczy jest zupełnie inna antropologia, niż u de la Chambre’a, który pozo-
staje w gruncie rzeczy Arystotelikiem i poprzez ciało zawsze wikła się w związki
z wielością danych. Ta Kartezjańska umożliwia natomiast rozpatrywanie wszyst-
kich przeżyć w osądzie najwyższego trybunału, jakim jest rozum i, o ile człowiek
jest duszą rozumną, jego emocjonalność stanowi tylko przerwę w manifestowaniu
się jego istoty, jest jego słabością. Z drugiej strony, o ile jest zwierzęciem, emocje
informują go o stanie ciała i to w taki sposób, by nie musiał nadwyrężać przy tym
myśli i rozumiał je bez odpowiadających im pojęć.
Marin Cureau de la Chambre w emocjach i emocjonalności widział kontekst

gry społecznej i odkrywając język ciała, odsłaniał konwencjonalne sposoby kamu-
flowania go, które składają się na reguły życia wspólnotowego. Oprócz odkrywa-
nia prawdy o zachowaniach, jego badania miały również na celu kontrolowanie
ich przez wyznaczenie ich granic, jako konwencjonalnych. Bez wątpienia obnaża-
nie mechanizmów, zarówno funkcjonowania ludzi – jako wypadkowej fizjologii –
jak i form ich kamuflażu – będącego dopuszczalnym w interakcjach między nimi
sposobem odnoszenia się do siebie – miało charakter represji przywołującej do
porządku, tego, kto nadużywał tych drugich. Lekarz ukazywał dzięki temu, że
prawda na temat ludzi mieści się w mimowolnych procesach, których przedmiot
ujęcia stanowi fizjonomika. Zdejmowanie masek służy u de la Chambre’a, pokazy-
waniu całej palety środków służących człowiekowi do ukrywania siebie, tak przed
sobą samym, jak i przed światem zewnętrznym. Nie sposób oprzeć się wrażeniu,

29 „Namiętności duszy Descartes’a (1649) przyznają ograniczone miejsce sferze publicznej. Re-
fleksja na temat emocji jako mowy jest tu niemal nieobecna. Descartes przestawia się nie jako
«retor» – osoba, której od czasów Arystotelesa przypisana jest refleksja nad emocjami, ujętymi
w ramach języka społecznego, ale jako «fizyk», zajęty relacją duszy i ciała. Relacja z innym
człowiekiem nie jest trwałym parametrem jego klasyfikacji, nawet jeśli występuje w centrum
niektórych emocji, bezpośrednio połączonych z uwagą i uznaniem osób trzecich, jak chwała
czy wstyd. Transmisje pomiędzy ciałem a duszą ukazują wyidealizowanemu widzowi wolę nie-
zależną «szlachciców», która towarzyszy swoim własnym uczuciom. Sprowadzenie całego aktu
psychicznego do myślenia, tak jak w Medytacjach metafizycznych, czyni z doświadczenia emocji
coś, co można traktować z dystansu, niczym spektakl”; F. Dumora, Topologie des émotions.
Les Caractères des passions de Marin Cureau de La Chambre, „Littératures classiques” 1/2009
(No 68), s. 161–162.
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że to oszustwo jest główną ludzką troską, zabarwiającą ducha epoki i to w sposób,
który znamionuje kulturę wyższego typu, jak choćby dworska: „[...] nawyk, żeby
ukrywać i kłamać, staje się drugą naturą, a podmiot zostaje swą pierwszą ofiarą,
przestając wiedzieć, czy oszukuje”30. Trzeba więc wiedzieć, że się kłamie i umieć
to robić, jak również orientować się, w przypadku, gdybyśmy mieli paść ofiarą
intrygi innych osób.
Emocje są zatem językiem, w którym – jako w jedynym – wyrażana jest

prawda niemetafizyczna, mająca znaczenie, które orientuje człowieka o wiele da-
lej, niż tylko w kwestiach tego, co jest przydatne w życiu ciała, a co nie. Wiedza
ta, choć nie jest wiedzą o pierwszych zasadach i nie wchodzi w zakres języka
nauki, jest niezastąpiona w działaniu każdego człowieka, bez względu na stan
jego wykształcenia. To nie znaki, tytułowe wyrazy uczuć, czynią je zrozumiałymi.
One jedynie wyprowadzają emocje, czyniąc je widocznymi, zwłaszcza dla innych.
Odczuwając coś w samotności i bez lustra, doskonale rozumiemy, co znaczy ko-
chać, nienawidzić lub cierpieć głód. Emocjonalność nie przestaje dokonywać się
wewnątrz nas, ale jej uzewnętrznienie dowodzi jej istnienia, bez którego mogliby-
śmy jedynie o nich mówić, nie mając na ich obecność żadnego dowodu. Ponieważ
zaś podzielamy stany duszy wywołane przez dany układ części ciała, możemy
porozumiewać się na płaszczyźnie odczuć, które są komunikatami tych stanów.
Cureau de la Chambre z pewnością daleki jest od określania uczuć irracjo-

nalnymi i choć emocje bywają same w sobie ciemne i niepojęte, nie przeszkadza
nam to dokładnie odróżniać je jedne od drugich i rozumieć powody, dla któ-
rych uwydatniają się one kosztem naszej racjonalności. To wspólne doświadczenie
przesądza o tym, że możemy postrzegać się wzajemnie, jako członków społeczności
istot odczuwających:

Jeśli dzięki rozumowi podmiot ma uczestnictwo w nieosobowej powszechności co-
gito, to dzięki emocjom dzieli on powszechność równie im-personalną, ludzką, w zna-
czeniu tego, kto nie jest nieludzki, kto może być rozemocjonowany, kto uczestniczy
we wspólnocie (społecznej? zwierzęcej?) bytów wzruszonych, społeczności uczuć,
społeczności morza (wzburzonego), społeczności ognia (miłości), społeczności po-
płochu, społeczności śmiechu, społeczności wstydu, radości, wcześniejszej nie tylko
od konstrukcji podmiotu, ale nawet od jedności osoby31.

30 Tamże, s. 164. Autorka odsyła do książki Jacquesa Esprit: „Można wskazać jako przykład
wyjaśnienia takiej manipulacji traktat O obłudzie obyczajów (De la fausseté des vertus) Jacqu-
esa Esprit (1678). Uczynić portret miłości własnej i jej «ukrytych zamiarów», to namalować
prawdziwego człowieka, który jest niewidzialny”; tamże, s. 165.
31 Tamże, s. 170. Autorka wskazuje na cytat: „Można powiedzieć, że jedne i drugie z tych
czynności [lamenty i śmiech] nie przysługują człowiekowi o tyle, o ile jest on po prostu zwierzę-
ciem, ale o tyle, o ile jest on zwierzęciem społecznym”; M. C. de la Chambre, Les caractères...,
wyd. cyt., t. V, s. 34.
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Intersubiektywny charakter uczuć unieważnia tezę Descartes’a, jakoby pod-
miotowość innych była dla cogito niedostępna. Wszak, o ile śmieją się oni, płaczą
lub smucą, zdradzają życie psychiczne ich wnętrz, czyniąc się w ten sposób dla
nas naszymi bliźnimi, ujawnionymi w myśleniu głębszym od rachunku, do jakiego
zdolny jest pozbawiony pełnych emocji poruszeń intelekt.
Śledząc historię fizjonomiki, warto dodać na zakończenie, że jako przedmiot

wykładów była ona popularna w Anglii do pierwszej połowy XVI-ego wieku.
W kolejnym stuleciu w Europie kontynentalnej, spopularyzował ją szwajcar-
ski pastor Johann C. Lavater (1741–1801), autor czterotomowego opracowania
Physiognomische Fragmente (1775–1778). Był on zainspirowany renesansowym
dziełem Giambattisty della Porty, De humana physiognomia (1586) oraz opra-
cowaniami Charlesa Le Bruna, Conférence sur l’expression generale et parti-
culiére (1698) i Conférences sur l’expression des différents caractères des pas-
sions (1702)32. W następnych latach tej dziedzinie wiedzy, określanej często mia-
nem pseudo-nauki, ulegali również inni uczeni, a kolejną jej odsłoną miała stać
się frenologia. Jeszcze w XVIII-tym wieku badania nad budową ludzkich cza-
szek, w celu wyrokowania na temat predyspozycji do pewnych typów zachowań,
przeprowadzał Franz Joseph Gallem (1758–1828), austriacki neurolog i psychia-
tra. Przykładem podobnego działania był autor znanej książki Geniusz i obłą-
kanie, Cesare Lombroso (1835–1909). Wykorzystywał on wspomniane informacje
w trakcie rozpraw sądowych i rozwinął swe badania, ustanawiając pierwszą teo-
rię kryminologiczną. Po frenologii nadszedł czas na eugenikę, której twórcą był
Francis Galton (1822–1911). Jako pierwszy zastosował kwestionariusze i ankiety
antropometryczne. W początkach wieku XX-go duże uznanie miały opracowa-
nia niemieckiego fizjonomisty Carla Hutera (1861–1912), autora Menschenkennt-
nis durch Körper, Lebens, Seelen und Gesichts – Ausdruckskunde (1904–1906).
We Francji natomiast, za sprawą Louisa Cormana (1901–1995), narodziła się
morfopsychologia. Kluczowym opracowaniem tej dziedziny stało się dzieło: Qu-
inze leçons de morphopsychologie (1937). Gdy chodzi o praktyczne zastosowa-
nia teorii, to w latach dwudziestych minionego stulecia, w Nowym Jorku Holmes
W. Merton (1860–1948) otworzył biuro naboru pracowników, w którego metodolo-
gii kluczowe były badania służące ocenie predyspozycji kandydatów na podstawie
wyglądu ich twarzy. Merton był autorem interesującej pozycji Social harmonism,
human righs under functional government. The art. of judging people, (1914).
Współcześnie hiszpańska firma doradcza Sicograf, na podstawie fotografii i pod-
pisu, również dokonuje wstępnej selekcji podań. Fizjonomiką interesowali się tacy

32 Zob. Hillel D. Braude, Intuition in Medicine, A Philosophical Defense of Clinical Reasoning,
Chicago 2012, s. 76.
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filozofowie i uczeni współcześni jak Schopenhauer oraz Jung, chociaż krytycz-
nie odnosili się do niej Lichtenberg, Kant oraz Hegel. Aktualnie odnotowuje się
zauważalny powrót do tej tematyki, zwłaszcza w psychologii. Jednocześnie wzra-
sta poziom świadomości jej historycznych aspektów i korzeni. W tym znacze-
niu wiemy o wiele więcej, niż de la Chambre, ale jednocześnie przyznajemy mu
rację, ponieważ wraz z coraz większą wiedzą nauk przyrodniczych, utrwala się
pewność, że fizjonomika wyraża niejako aspekt wierzchni fizjologii. Współcześnie
naukowcy potwierdzają, że ludzki mózg automatycznie czyta układ twarzy i syl-
wetkę innych osób, co ma duże znaczenie w doborze, którego zasięg dotyczy rów-
nież przebiegu ewolucji. Tak zwane „pierwsze wrażenie” uznawane jest za działa-
nie tożsame podejmowaniu decyzji. Wiele informacji tego typu wykorzystuje się
w marketingu, przede wszystkim w polityce. Do najbardziej znanych uczonych
zajmujących się aktualnie tą problematyką w uniwersytetach amerykańskich oraz
w Europie należą: Gordon Allport, Thimoty Mar, Frank R. Buttkus, Aleksan-
der Todorov, Allan Mazur, Rob Jenkins, Ulrich Müller, Justin Carre, Alexander
Lowen, Roger Highfield, Richard Weiseman, Paul Ekman (twórca Facial Action
Coding System, wykorzystywanego w badaniach policyjnych, ale i w sztuce), Le-
slie Zebrovitz, Nalini Ambady, Paul Eastwick, Eric Hehman (określał współczyn-
nik facial width-to-height ratio, szukając zależności między poziomem hormonów
a uprzedzeniami).
W księgarniach w naszym kraju odnajdziemy liczne popularne publikacje tak

rodzimych, jak zachodnich autorów, zapewniające, że posługując się sztuką czy-
tania z twarzy, zrozumiemy lepiej przyjaciół, krewnych, współpracowników i inne
osoby z naszego otoczenia, poza tym takie umiejętności – jak dowiadujemy się
– przydadzą się handlowcom i kadrowcom, politykom i dyplomatom, lekarzom
i pielęgniarkom, nauczycielom i prawnikom, a także każdemu człowiekowi w co-
dziennych kontaktach z innymi33.

33 Wymienić można w tym miejscu, kilka z nich, jak choćby: Jonathan Dee, Czytanie z twarzy,
Sterling Publishing, 2007; J-J. Courtine, Historia twarzy: wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI
do początku XIX wieku, Gdańsk 2007; Jean Harner, The Wisdom of Your Face, Hay House
2008; Mac Fulfer, Czytanie z twarzy. Poznaj myśli i charakter rozmówcy, RM 2006; Malcolm
Gladwell, Błysk! Potęga przeczucia, Znak 2005; Carleen Binet, Twarz zwierciadłem duszy. ABC
morfopsychologii, czyli związki między kształtami twarzy a cechami charakteru, Białystok 2003;
Emilia Dolata, Psychologia poznawcza twarzy i ich ekspresji, Białystok 2001; Alfred J. Bierach,
Komunikacja niewerbalna. Sztuka czytania z twarzy. Język twarzy, mimika, portrety, parajęzyk,
Wrocław 1996.
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MARIN CUREAU DE LA CHAMBRE ON THE NATURE
OF HUMAN EMOTIONS, THE MECHANISMA OF CREATING

THEM AND THEIR SIGNIFICVANCE TO EXPRESS
A STATE OF MIND USING BODY LANGUAGE

Summary

Marin Cureau de la Chambre belonged to the group of medicals and philosophers
who played a significant role in the development of French philosophy of the seventeenth
century. The scholar dealt with the basics of physiognomy and achieved a significant
progress in this area. His main work, dedicated to the expression of emotions, provides
a comprehensive analysis of human behavior and a classification of feelings. De la
Chambre considered himself as a continuator of Aristotle’s works, but his research was
in response to the demand of his own era. The author values more highly the realm
of emotions and against the tendencies of rationalism, considers human nature almost
entirely in their aspects. He considers the body as a medium which helps the soul express
all its states of being. Body language is treated as a key to the human psyche. His method
is designed to expose the real nature that people are trying to hide behind the conventions
and cultural masks. For this purpose de la Chambre deepens his gaze on the context
which can be defined as socio-psycho-geographic. The knowledge gained in this way
was to be used in human resource management, politics, but also effectively navigating
the intricacies of court life. In comparison with Descartes, the medical presents himself
as the one who came closer to the knowledge of the “real man”, which, for the other
one is clearly lacking. The article presents the main assumptions of de la Chambre’s
physiognomy and, where possible, seeks to compare his “Expressions of feelings” with
Descartes’ “Passions of the soul”.
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Paris 1647, 1989.

Darmon A., Les corps immatériels: esprits et images dans l’œuvre de Marin Cureau
de La Chambre, 1594–1669, Paris 1985.

Dąbrowska M., Echa fizjonomiki w literaturze rosyjskiej przełomu XVIII i XIX wieku,
Slavica Wratislaviensia, CLIII, Wrocław 2011.

Descartes R., Listy do Księżniczki Elżbiety, tłum. J. Kopania, Warszawa 1995.

Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii, wraz z Zarzutami uczonych mężów i odpo-
wiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie,
S. Swieżawski, I. Dąmbska, Warszawa 1958.



74 TOMASZ STEGLIŃSKI

Descartes R., Człowiek, Opis ciała ludzkiego, tłum. A. Bednarczyk, Warszawa 1989.

Descartes R., Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania
prawdy w naukach, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1981.

Descartes R., Namiętności duszy, tłum. L. Chmaj, Warszawa 1986.

Desjardins L., Portrait et représentation de l’intériorité feminine, w: La Femme au XVII
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MARIA NOWACKA
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JAN AMOS KOMEŃSKI O POWINNOŚCIACH
PROZDROWOTNYCH

Jan Amos Komeński (1592–1670), filozof, pedagog i reformator protestancki,
znany jest obecnie przede wszystkim jako prekursor nowoczesnej pedagogiki, pro-
pagator powszechnego kształcenia i wychowania kształtującego w sposób cało-
ściowy wychowanka1. Jego koncepcja pansofii, czyli ogólnej teorii świata i czło-
wieka, znana jest raczej tylko historykom filozofii. Należy ona z jednej strony jesz-
cze do myśli renesansu z jej pojmowaniem człowieka jako mikrokosmosu, z drugiej
strony jednak wkracza już w czasy nowożytne swoim usiłowaniem całościowego
ujęcia wiedzy o świecie w sposób łączący teorię z praktyką2. W upływie czasu
ostała się natomiast jego myśl pedagogiczna, oparta na przekonaniu, że w proce-
sie nauczania i wychowywania wykorzystywać należy naturalne uwarunkowania
człowieka3.
Głównym dziełem pedagogicznym Komeńskiego jest Wielka dydaktyka, na-

pisana w języku czeskim i ukończona w 1632 roku, a w wersji łacińskiej wydana
w 1638 roku4. W traktacie tym Komeński przedstawia swoją wizję nauczania i wy-

1 Zwięzłe wprowadzenie w myśl Komeńskiego daje B. Suchodolski, Komeński, Wiedza Po-
wszechna, Warszawa 1979; tamże wybór tekstów. Pozycją podstawową na gruncie anglosaskim
jest: M. Spinka, John Amos Comenius: That Incomparable Moravian, University of Chicago
Press, Chicago 1942.
2 Zob. M. Spinka, Comenian Pansophic Principles, „Church History” 22, 2, 1953, s. 155–165;
także: A. Blair, Mosaic Physics and the Search for a Pious Natural Philosophy in the Late
Renaissance, „Isis” 91, 1, 2000, s. 32–58.
3 Zob. J.E. Sadler, J. A. Comenius and the Concept of Universal Education, Allen & Un-
win, London 1966. Zob. także materiały sympozjum zorganizowanego pod auspicjami UNE-
SCO w trzechsetną rocznicę śmierci Komeńskiego:, Comenius and Contemporary Education,
ed. C. H. Dobinson, UNESCO Institute for Education, Hamburg 1970.
4 Zob. J.A. Komeński, Wielka dydaktyka, tłum. K. Remerowa, Zakład imienia Ossolińskich,
Wrocław 1956.
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chowywania kierowanego właściwą metodą dostosowaną do natury rozwijającego
się młodego człowieka i dlatego gwarantującą skuteczność. W wizji tej szczególną
rolę odgrywają kwestie zdrowotne. Było to niewątpliwie spowodowane nadziejami,
jakie w XVII wieku zaczęto łączyć z następującym wówczas rozwojem nauk przy-
rodniczych i przede wszystkim medycyny5. Komeński również te nadzieje żywił,
nadto zaś był świadom, jak znaczące jest dla utrzymania zdrowia nie tylko lecze-
nie chorób, ale i profilaktyka zdrowotna; z tej racji można go uznać – obok Johna
Locke’a – za prekursora wychowania prozdrowotnego6.
W uwagach, jakie Komeński czyni w Wielkiej dydaktyce na temat dbałości

o zdrowie będącej warunkiem koniecznym skutecznej pedagogiki, nie znajdujemy
myśli nowatorskich – są to zalecenia dotyczące tak zwanego zdrowego trybu ży-
cia, właściwe dla ówczesnych czasów i często błędne z punktu widzenia obecnej
wiedzy medycznej7. Swoje rady zazwyczaj formułuje Komeński z pozycji zdro-
worozsądkowych, traktując je jako oczywiste, z którymi każdy się zgadza, a je-
śli nie każdy je realizuje, to zazwyczaj z lenistwa bądź lekkomyślności. W jed-
nym wszakże wypadku logika zdrowego rozsądku zdaje się u Komeńskiego ustę-
pować miejsca irracjonalnym emocjom – wtedy mianowicie, gdy rzecz dotyczy
możliwości przedłużania ludzkiego życia. Ujawnia się wówczas charakterystyczna
dwoistość postawy Komeńskiego – z jednej strony zdecydowanie głosi on tezę,
iż długość życia jest nieistotna dla jakości życia i dokonań człowieka, z drugiej
strony zaś starania o to, aby własne życie trwało jak najdłużej, zdaje się trakto-
wać jako moralny obowiązek. Czy jest to rzeczywista niekonsekwencja, czy tyl-
ko pozorna?
Prosta obserwacja, że poszczególne rodzaje bytów ożywionych różnią się dłu-

gością życia, nasuwa pytanie, dlaczego tak jest. W tak postawionym pytaniu nie
chodzi o przyczynę biologiczną, choć oczywiście przyrodnicy od dawna starali
się tę przyczynę znaleźć w organizacji żywych organizmów. Gdy człowiek pyta
o przyczynę krótkości życia ludzkiego w porównaniu z długością życia niektórych
zwierząt, to stawia problem na płaszczyźnie moralnej, gdyż podłożem pytania jest
poczucie swoistej niesprawiedliwości losu, który na przykład słoniom daje życie
dwukrotnie, a żółwiom aż czterokrotnie dłuższe, niż człowiekowi. Komeński twier-
dzi, że już starożytni – wymienia Hipokratesa i Arystotelesa – wyrażali zdziwienie

5 O medycynie czasów nowożytnych zob. M. Nowacka, Filozoficzne konteksty medycyny. Uję-
cie historyczne od starożytności do końca XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białym-
stoku, Białystok 2012, s. 163–235.
6 Zob. M. Nowacka, Komeński i Locke jako prekursorzy wychowania prozdrowotnego, w: In-
spiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku, red. J. Żelazna, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 165–179.
7 Zob. M. Nowacka, Filozoficzne konteksty medycyny, wyd. cyt., s. 220–225.
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tą nierównością. Sam jednak zdaje się to zdziwienie jakby pomijać i nie poszu-
kuje odpowiedzi, lecz uchyla samo pytanie. Powołuje się mianowicie na Senekę,
który twierdził, że człowiek nie tyle otrzymuje krótkie życie, co raczej sam czyni
je krótkim, ponieważ życie właściwie przeżyte jest właśnie wystarczająco długie;
inaczej mówiąc, nie długość życia jest decydująca, lecz jego jakość8. Stanowisko to
uznaje Komeński za słuszne. Podkreśla, że nawet krótkie życie może być wystar-
czające dla dokonania wielkich czynów, i podaje przykłady mające potwierdzać
słuszność tej tezy. Przywołuje życiorysy króla Aleksandra Wielkiego, który zmarł
w 33 roku życia, a zdążył podbić cały ówczesny znany świat, filozofa Giovanniego
Pico della Mirandoli, który żył zaledwie 31 lat, a napisał wspaniałe dzieła, przede
wszystkim zaś wskazuje Jezusa Chrystusa, który na ziemi przeżył tylko niecałe
34 lata, „chcąc niewątpliwie dać tym przykład (...), że jakikolwiek okres życia
przypadnie człowiekowi w udziale, starczy go na przygotowanie zabezpieczenia
wieczności”9. Po tych przykładach Komeński raz jeszcze odwołuje się do Seneki
podkreślającego, że nie długość, ale intensywność życia jest ważna10.
Dziwne jest to stoickie przekonanie, że nawet krótkie życie może być ży-

ciem owocnym i spełnionym. To oczywiście prawda, że tak bywa, i podane przez
Komeńskiego przykłady to potwierdzają, ale przecież nie zawsze tak jest; i nie
od człowieka jedynie zależy, czy dany mu odcinek czasu jest on zdolny wypeł-
nić treścią dającą satysfakcję. Każdy przykład życia krótkiego, ale spełnionego,
można skonfrontować z przykładem życia przerwanego nagle, w trakcie realiza-
cji zamierzeń, spełniania marzeń, dążenia do szczęścia. Seneka i w ogóle stoicy
raczej nie czynili nad tym namysłu, przyjmując postawę wygaszenia namiętności
i obojętności wobec przeciwności losu. Ale Komeński zdaje się jakby odczuwać,
że przedstawiona argumentacja nie ma mocy zniewalającej. Dlatego wprowadza
od siebie znaczącą modyfikację:

Jeśli to prawdą jest – a jest prawdą – z naszej tedy winy to się dzieje, jeśli nam
życia nie starczy na przeprowadzenie największych nawet zamierzeń; gdyż istotnie,
sami marnotrawimy życie, częścią przez wyczerpywanie sił, tak że musi ono zgasnąć
jeszcze przed naturalnym swym kresem, częścią zaś wskutek zużywania nawet i tej
reszty na rzeczy bezwartościowe11.

8 Seneka uzasadnia swoją tezę, że nie otrzymujemy życia krótkiego, lecz czynimy je krót-
kim, w dialogu O krótkości życia, i na ten tekst powołuje się Komeński. Argumentacja Seneki
opiera się na założeniu, że długość życia należy mierzyć nie upływem czasu, lecz aktywnością
podmiotu. Zob. Seneka, Dialogi, tłum. L. Joachimowicz, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa
1989, s. 133–176.
9 J.A. Komeński, Wielka dydaktyka, wyd. cyt., s. 112.
10 Tym razem Komeński odwołuje się do listów Seneki roztrząsających różne sytuacje życiowe
i moralne; zob. Seneca, Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, PWN, Warszawa
1961.
11 J.A. Komeński, Wielka dydaktyka, wyd. cyt., s. 111.
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Komeński podtrzymuje więc tezę, że człowiek sam sobie jest winien, jeśli danego
mu życia nie wykorzystuje w pełni, ale dołącza do tego drugą winę, polegającą
mianowicie na tym, że prowadząc niewłaściwy tryb życia, człowiek skraca daną
mu przez naturę długość życia. Inaczej mówiąc, człowiek żyłby dłużej, gdyby
zachowywał się właściwie z prozdrowotnego punktu widzenia.
To, czy dany człowiek wypełnia swoje życie właściwą treścią, może być przez

różnych różnie oceniane i nie sposób podać jednego kryterium takiej oceny. Lu-
dzie będą się zatem różnić w ocenie jakości własnego czy cudzego życia. Komeński
nie podejmuje tej kwestii, zdaje się przyjmować jako oczywiste, że istnieje pełna
zgoda co do oceny życia zmarnowanego. Jeśli rzeczywiście tak sądzi, jego prze-
konanie łatwo zakwestionować, gdyż obok przypadków niewątpliwych, wiele jest
takich, które wątpliwości nasuwają. Jednak ocena, czy dany człowiek prowadzo-
nym trybem życia spowodował jego skrócenie, musi mieć jakieś obiektywne pod-
stawy w ustaleniach medycznych. Komeński znajduje takie podstawy. Przywołany
przez niego włoski lekarz Hipolit Guarinoni (1571–1654), wykształcony w Padwie,
a praktykujący w Hall koło Innsbrucku12, twierdził, że człowiek rodząc się, dys-
ponuje siłami życiowymi wystarczającymi do utrzymania go przy życiu przez
sześćdziesiąt lat, w przypadku jednostek bardzo silnych aż do lat stu dwudziestu.
Jeżeli więc ktoś umiera wcześniej, to przyczyną nie jest naturalna wewnętrzna
zmiana organizmu, lecz jakieś czynniki działające z zewnątrz. Tymi czynnikami
mogą być różnego rodzaju zaniechania i działania niszczące zdrowie bądź to wła-
sne, bądź własnego potomstwa. Komeński bezdyskusyjnie przyjmuje twierdzenia
Gauroniniego i wskazuje dwa środki zaradcze przeciwko krótkości życia:

Przeciw skargom przeto na krótkość życia są dla nas i dla naszych dzieci (...) nastę-
pujące dwa środki zaradcze: roztoczyć, o ile tylko się da, starania, by: (a) chronić
ciało od chorób i śmierci, (b) przygotować ducha, by mądrze wszystkim zarządzał13.

Tę zdolność „ducha” do mądrego zarządzania własnym życiem należy oczywiście
kształtować i rozwijać w procesie wychowawczym, na to też nastawiona była dy-
daktyka Komeńskiego. Ale ochrona ciała przed chorobami musi mieć uzasadnienie
medyczne. Spójrzmy teraz, jak to zagadnienie przedstawia nasz autor.

12 Swoje dzieła pisał i publikował głównie w języku niemieckim. Najważniejszym był wydany
w 1610 roku traktat Grewel der Verwüstung menschlichen Geschlechts. Zob. F. Grass, Guari-
nonius Hippolytus, w: Neue Deutsche Biographie, Duncker & Humblot, Berlin 1966, s. 247.
Gauronini znany jest także ze swych opisów życia teatralnego i osobliwych poglądów na kwestię
związków leczenia i przedstawień scenicznych; zob. M. A. Karitzsky, Healing, Performance and
Ceremony in the Writings of Three Early Modern Physicians: Hippolytus Guarinonius and the
Brothers Felix and Thomas Platter, Ashgate, Farnham 2012.
13 J.A. Komeński, Wielka dydaktyka, wyd. cyt., s. 113.
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Podstawą zdrowia jest, uważa Komeński, prosty, surowy tryb życia, przy
czym dobry stan fizyczny nie może zostać utrzymany, jeśli nie towarzyszy mu
dobry stan psychiczny:

(...) dobry stan naszego zdrowia polega na należytym trawieniu pokarmu i na do-
brym wewnętrznym samopoczuciu; wygodne spanie, świetny strój, smakowite po-
żywienie tak dalece nie przyczyniają się do dobrego stanu zdrowia, że nawet raczej
mu szkodzą; toteż nierozumny jest ten, kto raczej dba o przyjemnostki niż o rzeczy
zdrowe. Ale bez porównania niebezpieczniejsza jest głupota tego, kto chcąc być
człowiekiem zwraca raczej uwagę na zewnętrzne szczegóły niż na istotę człowieka.
Stąd też mędrzec powiada, że głupcami i bezbożnikami są ci, którzy życie nasze
uważają za zabawkę lub targ intratny, i powtarza, że od takich dalekie są chwała
i błogosławieństwo Boże14.

Istotne w powyższym fragmencie jest powiązanie stanu dobrego zdrowia z wolą
Boga. Komeński prawie wprost mówi, że Bóg błogosławi tym, którzy idą przez
życie w sposób odpowiedzialny; ponieważ jakość życia zależy w dużej mierze od
jakości zdrowia, możemy wnioskować, że Bóg życzy sobie, abyśmy dbali po wła-
sne zdrowie. Troska o własne zdrowie, czyli pośrednio staranie, aby własne życie
przedłużyć, jest więc spełnianiem woli Boga.
To, w jaki sposób należy tę troskę realizować, jest oczywiście praktyczną kwe-

stią medyczną i Komeński kieruje się przekonaniami i wiedzą właściwymi czasom,
w których żył. Podkreśla więc, że dla utrzymania ciała w zdrowiu najważniejszy
jest odpowiedni sposób odżywiania się: „Ciało (...) nasze utrzymujemy w sile
przez umiarkowany sposób odżywiania się”15. Umiarkowanie w jedzeniu znaczy
dostarczanie organizmowi tyle tylko pokarmu, ile zdoła on strawić:

Śmierć bowiem przychodzi w następstwie chorób, choroby wskutek złych soków, złe
soki z powodu złego trawienia, złe trawienie natomiast z nadmiaru pokarmu, gdy
żołądkowi dostarcza się tyle, że go strawić nie zdoła i musi rozprowadzać po ciele
nie przetrawione należycie soki; a ostatecznie niemożliwe jest, by nie wynikały stąd
choroby16.

Ten ciąg przyczynowo-skutkowy czynników niebezpiecznych dla zdrowia zaczyna
się więc od nadmiaru pokarmu. Jest zastanawiające, że zostało to napisane w cza-

14 Tamże, s. 42. Komeński odwołuje się do biblijnej Księgi Mądrości, gdzie mowa o człowieku
głupim, który „się nie troszczy o to, że niebawem umrze, ani o to, że życie ma krótkie”, lecz
sądzi, że „nasze życie jest zabawą, targiem zyskownym nasze bytowanie, bo mówi, że trzeba ze
wszystkiego ciągnąć zyski, nawet z nieprawości”; Mdr 15, 9 i 12. Ten i następne cytaty biblijne
w przekładzie Biblii Tysiąclecia.
15 J.A. Komeński, Wielka dydaktyka, wyd. cyt., s. 114.
16 Tamże.
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sach, w których większość ludności miała kłopoty raczej z brakiem, niż z nadmia-
rem pożywienia. Można domniemywać, że każda okazja spożycia obfitego posiłku
była wówczas wykorzystywana z przesadą, co mogło mieć oczywiście niepożądane
konsekwencje; zapewne w tym kontekście należy odczytywać słowa Komeńskiego.
Powołuje się on przy tym na przestrogę zawartą w biblijnej Księdze Syracha, że
wielu zmarło wskutek żarłoczności, a umiarkowanie w jedzeniu przedłuża życie17.
Samo umiarkowanie w jedzeniu oczywiście nie wystarcza. Ważne jest także,

aby umiarkowanie dostarczany pokarm był pokarmem prostym. Ma to szczególne
znaczenie dla chłopców w procesie ich kształcenia:

Powinni przeto rodzice uważać, aby chłopcy, szczególnie jeśli są lub mają być prze-
znaczeni do nauki, nie przyzwyczajali się do tego, co drażni podniebienie, bo nie
darmo czytamy, że – jak stwierdzono – Daniel wraz z towarzyszami, chłopcy krwi
królewskiej poświęceni nauce, dzięki używaniu jarzyn i wody zręczniejsi byli i tężsi,
a co więcej, pojętniejsi od wszystkich innych karmionych wybrednie potrawami
królewskiego stołu”18.

Komeński twierdzi więc nie tylko tyle, że właściwe dla organizmu są potrawy pro-
ste, ponieważ te wykwintne jakoś mu szkodzą, ale nadto uznaje, że lepszy stan
organizmu pozwala – zarówno ze względów fizycznych, jak i z uwagi na więk-
szą sprawność intelektualną – na skuteczniejsze przyswajanie wiedzy. Ciekawe,
że Komeński nie wspomina o dziewczynkach, co o tyle jest dziwne, że wyraźnie
postulował, aby kształcić całą młodzież płci obojga19.

17 Przytoczonego przez Komeńskiego cytatu z Księgi Syracha nie ma we wskazanym miejscu,
jak też nie występuje on tam w podanej postaci. Są jednak fragmenty, na których mógł się Ko-
meński opierać. W szczególności mowa jest o właściwym zachowaniu się przy stole podczas uczty,
w tym o konieczności umiarkowanego jedzenia i umiarkowanego picia wina. Czytamy między
innymi: „Zdrowy jest sen [człowieka], gdy ma umiarkowanie syty żołądek, wstaje on wcześnie,
jest panem samego siebie. Udręka bezsenności, bóle żołądka i kolki w brzuchu – u łakomego
człowieka” (Syr 31, 20). Autor Księgi tak zwraca się do czytelnika: „We wszystkich czynach
swych bądź uważny, a żadna choroba nie zbliży się do ciebie” (Syr 31, 22).
18 J.A. Komeński, Wielka dydaktyka, wyd. cyt., s. 115. Komeński powołuje się tu na biblijną
Księgę Daniela opisującą pobyt młodzieńców izraelskich na dworze króla babilońskiego: „Mieli
być wychowywani przez trzy lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu”; Dn 1, 5.
Podawano im potrawy ze stołu królewskiego, jednak w tajemnicy przed królem nie spożywali
ich, a żywili się jarzynami i wodą. „A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy
niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie”; Dn 1, 15.
19 „Do szkół należy ściągać nie tylko dzieci bogaczy i dostojników, ale i wszystkie na równi:
szlachetnie urodzone i niskiego pochodzenia, bogate i ubogie, chłopców i dziewczęta, z miast
i miasteczek, z osiedli i wsi”; J. A. Komeński, Wielka dydaktyka, wyd. cyt., s. 71–72. Znamienne
jest Komeńskiego uzasadnienie, dlaczego kobiety powinny być traktowane na równi z mężczy-
znami: „Kobiety są tak samo obrazem Boga, tak samo uczestniczkami łaski i królestwa w przy-
szłym życiu, tak samo wyposażone są w umysł sprawny i zdolny do pojmowania mądrości (nieraz
w wyższym stopniu niż nasza płeć), tak samo stoi przed nimi otworem droga ku szczytom...”;
tamże, s. 74.
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Istotnym dopełnieniem tych wskazań jest zalecenie, by prowadzić czynny tryb
życia, ponieważ dzięki temu organizm jest jakby przyzwyczajony do aktywności.
Ale należy także przeznaczać stosowny czas na odpoczynek zarówno dla ciała, jak
i dla umysłu:

Jeśli ktoś przestrzega tych trzech rzeczy (umiarkowanie odżywia się, uprawia ćwi-
czenia cielesne i dostarcza naturze pielęgnacji), nie podobna, by nie zachował jak
najdłużej zdrowia i życia, z wyjątkiem wypadków nieszczęśliwych, które przychodzą
z wyższego zrządzenia20.

Dlatego nauka szkolna powinna być tak zorganizowana, aby możliwa była reali-
zacja tych zaleceń. W tym kontekście szczególnie ważna jest właściwa organizacja
czasu przeznaczonego na pracę. W istocie Komeńskiemu chodzi o należyte wyko-
rzystanie każdej minuty, w której powinniśmy pracować, ponieważ każda minuta
jest wartościowa. On sam wskazuje, że zrozumiemy to, jeżeli uświadomimy so-
bie, że tak jak dostrzegamy rozwój rośliny w czasie, mimo że nie dostrzegamy jej
wzrastania w każdej minucie, tak też nasz rozwój fizyczny i umysłowy dokonuje
się w sposób ciągły, a nie skokowy. Powinniśmy mieć to na uwadze, ponieważ
często jest tak, że dopiero gdy zauważamy, iż staliśmy się starsi, zauważamy też,
jak wiele czasu zmarnowaliśmy.
Właściwy rozkład czasu powinien dotyczyć nie tylko optymalnej organiza-

cji wykonywanych zajęć, ale także optymalnej organizacji dnia. Ponieważ doba
składa się z dwudziestu czterech godzin, więc należy je podzielić na trzy równe
odcinki czasowe – osiem godzin przeznaczyć na sen, osiem na poważną pracą
i osiem na jedzenie, odpoczynek, rozrywkę itp. Jak można domniemywać, wedle
Komeńskiego to dzięki temu każda właściwa człowiekowi sfera zachowań może być
najlepiej wykorzystana:

Już wtedy, jeżeli w każdej godzinie przyswoisz sobie chociażby jedno twierdzenie
z zakresu jakiejkolwiek wiedzy, choćby jedną regułę jakiegoś misternego działania,
jedną udaną historyjkę czy powiedzenie (co – rzecz jasna – możliwe jest bez żadnego
wysiłku), jak wielki zgromadzi się skarb wykształcenia!21

Komeński ponownie podkreśla, że każdą chwilę życia należy wykorzystywać dla
rozwoju własnego. Człowiek rozwija się w sposób ciągły, a więc każda minuta
stracona jest opóźnieniem rozwoju, a każda minuta właściwie wykorzystana jest
powiększaniem rozwoju. Te zalecenia Komeński kończy kolejnym powołaniem się
na Senekę: życie jest wystarczająco długie, jeśli tylko dobrze go używamy.

20 Tamże, s. 116.
21 Tamże, s. 117.
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Wszystkie wymieniane powyżej rady i wskazówki mają na celu zachowanie
zdrowia, ochronę przed chorobami, a więc ostatecznie przedłużenie życia. Wróćmy
do postawionego na początku niniejszych rozważań pytania o ewentualną niekon-
sekwencję postawy Komeńskiego. Jeżeli zdecydowanie głosi się stoicki pogląd, że
każde życie właściwie przeżywane jest życiem wystarczająco długim, to należy
jakoś uzasadnić, dlaczego tak bardzo powinniśmy troszczyć się o zdrowie, a tym
bardziej, dlaczego powinniśmy zabiegać o jego długie trwanie. Chodzi nie tylko
o uzasadnienie, które Komeński podaje wprost, a które sprowadza się do tezy, że
dobre zdrowie ułatwia zdobywanie wiedzy i kształtowanie charakteru. Rzeczywi-
ste uzasadnienie musi być odpowiedzią na pytanie, dlaczego człowiek powinien
traktować troskę o zdrowie jako moralny obowiązek.
Starożytni stoicy, wśród nich Seneka, na którego Komeński tak często się

powołuje, troskę o zdrowie uzasadniali tym, że osoba chora ma trudności ze speł-
nianiem funkcji właściwych człowiekowi. W przypadkach skrajnych, gdy choroba
czy związany z nią wielki ból uniemożliwiają zachowywanie się w sposób właściwy
człowiekowi i godny człowieka, stoicy zalecali popełnienie samobójstwa, traktu-
jąc to zalecenie jako wyrażające moralny obowiązek22. Zdaniem stoików żadne
niedogodności życiowe, nawet wielki ból związany z chorobą, nie mogą usprawie-
dliwiać odebrania sobie życia; jeśli jednak człowiek znajdzie się w stanie, który
uniemożliwia mu spełnianie czynności właściwych człowiekowi, jeśli w tym stanie
człowiek traci właściwą człowiekowi godność, wówczas popełnienie samobójstwa
staje się moralnym nakazem. Oczywiście Komeński jako chrześcijanin nie mógł
takiego stanowiska akceptować. Jego odpowiedź na pytanie, dlaczego powinniśmy
starać się, aby żyć zdrowo i długo, musi więc być inna. Doktryna chrześcijańska
zabrania bezwzględnie popełniania samobójstwa, a więc nawet wówczas, gdy stan,
w jakim znalazł się dany człowiek, uniemożliwia mu zachowywanie się w sposób
właściwy człowiekowi, nie może on odbierać sobie życia, inni zaś nawet w tym
stanie powinni dostrzegać jego osobową godność, jako że godność jest cechą nie-
zbywalną człowieka. Komeński musi więc na gruncie takiej postawy uzasadniać
zalecenie troski o zdrowie.
Dwa są, zdaniem Komeńskiego, powody, dla których powinniśmy chronić

ciało przed niebezpieczeństwami – zarówno przed chorobami, jak i przed groźnymi
wypadkami:

22 Tak ceniony przez Komeńskiego Seneka pisał: „Także ze względu na boleść nie zadam sobie
gwałtu: umrzeć w ten sposób znaczy tyle, co dać się zwyciężyć. Gdybym wiedział wszelako,
że będę musiał znosić boleść stale, odejdę – nie dla samego bólu, lecz dlatego, że będzie mi
przeszkadzał we wszystkim, co jest celem życia. Słaby to człowiek i tchórz, kto śmierć zadaje
sobie z powodu bólu, ale głupi, kto żyje tylko po to, by znosić ból”; Seneca, Listy moralne do
Lucyliusza, wyd. cyt., s. 205–206.
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Powinniśmy chronić ciało przed chorobami i wypadkami, po pierwsze ponieważ jest
mieszkaniem duszy i to jedynym; po zburzeniu jego dusza musi natychmiast odejść
ze świata; albo jeśli ciało niszczeje zwolna, doznając to tu, to tam uszkodzeń, wów-
czas gość jego, dusza, cierpi z powodu niedogodnego pomieszczenia. (...) Po wtóre
to samo ciało stało się nie tylko mieszkaniem rozumnej duszy, ale i narzędziem, bez
którego nie może ona ani słyszeć nic, ani widzieć, ani mówić, ani czynić, ani nawet
myśleć. Bo skoro niczego nie ma w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach,
przeto umysł tylko od zmysłów otrzymuje materiał do wszelkiego myślenia, a czyn-
ność myślenia wykonuje nie inaczej jak przez wewnętrzne oglądanie, to jest przez
rozważanie obrazów wziętych z rzeczy. Stąd to też wskutek uszkodzenia mózgu po-
nosi uszczerbek zdolność wyobrażeniowa, a kiedy członki ciała doznają cierpień,
cierpi i duch także. Słusznie tedy głosi się: Trzeba się modlić o to, by zdrowy duch
był w zdrowym ciele23.

Pierwszy powód ma pozornie charakter religijny, gdyż odwołuje się do szczegól-
nego statusu ludzkiego ciała, które zostaje uświęcone przez to, że jest siedzibą
nieśmiertelnej duszy. Jednak istota argumentacji zasadza się w czym innym, mia-
nowicie w przekonaniu, że od jakiejś granicy złego stanu ciała nie może ono być
dłużej siedliskiem duszy, a więc dusza musi rozłączyć się z nim. Rozłączenie du-
szy z ciałem jest śmiercią człowieka, a zatem rujnując ciało, niejako wyganiamy
z niego duszę, czyli powodujemy śmierć człowieka. Komeński wskazuje więc pe-
wien graniczny stan ciała jako czynnik uruchamiający czy rozpoczynający umie-
ranie człowieka, czyli odchodzenie duszy z ciała. W takim ujęciu zaniedbywa-
nie ciała, niezapobieganie chorobom lub nieleczenie ich staje się jakby popeł-
nianiem samobójstwa, tyle że nie jednorazowo, a w dłuższym odcinku czasu.
Nie ma to jednak znaczenia dla oceny moralnej takiego postępowania, podob-
nie jak nie zmienia negatywnej oceny moralnej zabójstwa to, czy jest ono do-
konane jednorazowo, czy rozłożone w czasie na przykład wskutek systematycz-
nego trucia.
Drugi powód można by nazwać powodem o charakterze poznawczym. Ko-

meński przyjmuje scholastyczną teorię poznania, zgodnie z którą wszelka treść
umysłu pochodzi od zmysłów. Wyprowadza z tego logiczny wniosek, że upośle-
dzenie zmysłów musi spowodować mniejszy dopływ do umysłu danych lub ich
zniekształcanie. Inaczej mówiąc, jakość myślenia zależy od jakości działania zmy-
słów, a więc dbałość o ciało jest zarazem dbałością o jakość myślenia – oczywiście
nie w sensie, że same dobre zmysły wystarczą do dobrego myślenia, ale w tym, że
są warunkiem koniecznym. Komeński dostrzega więc fizjologiczne uwarunkowania

23 J.A. Komeński, Wielka dydaktyka, wyd. cyt., s. 114.



86 MARIA NOWACKA

życia psychicznego, w szczególności myślenia24. Zacytowana przez niego słynna
zasada Juwenalisa: Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano25 staje się
tutaj właśnie wskazaniem na zależność stanu psychicznego od stanu fizjologicz-
nego organizmu. Skoro dobry stan ciała jest warunkiem koniecznym właściwego
rozwoju umysłowego człowieka, a rozwój umysłowy dokonuje się od dzieciństwa,
zatem o stan zdrowia należy dbać od chwili narodzin. Teza ta stanowi jedną z pod-
staw pedagogiki Komeńskiego26. Można też uznać, że skoro rozwój intelektualny
człowieka jest obowiązkiem moralnym – wpierw rodziców, a w miarę dojrzewania
także moralnym obowiązkiem młodego człowieka – to i dbałość o stan zdrowia
jest obowiązkiem moralnym.
Ujawnia się tutaj podstawa, na której Komeński opiera swoją argumentację

na rzecz tezy o prozdrowotnych powinnościach człowieka. Jest to w swej isto-
cie motywacja religijna, wyznaczana przez rozumienie właściwej relacji, w jakiej
człowiek pozostawać powinien względem Boga, który jest jego Stwórcą i który
wyznaczył mu określoną rolę do odegrania w życiu doczesnym. Otóż długość ży-
cia ma znaczenie ze względu na proces rozwojowy człowieka – kształcenie umysłu
i zdobywanie wiedzy wymagają czasu. Komeński implicite zakłada, że Bóg daje
człowiekowi długość życia właściwą dla niego, to znaczy wystarczającą, aby roz-
winął on samego siebie do tego poziomu, który Bóg dla niego zaplanował, oraz
zrealizował to wszystko, co mu Bóg przeznaczył do wykonania. Jeżeli zatem czło-
wiek nie prowadzi właściwego trybu życia, czyli z lenistwa lub głupoty nie wy-
pełnia właściwą treścią każdego dnia swego życia, bądź też niewłaściwym trybem
życia rujnuje swoje zdrowie i skraca swój pobyt na ziemi, to tym samym sprze-
ciwia się zamiarom Boga względem siebie. Zaniedbywanie własnego zdrowia lub
świadome szkodzenie mu, staje się więc grzechem, a troska o własne zdrowie staje
się nakazem moralnym. Obowiązek dbania o własne zdrowie oraz obowiązek roz-
wijania samego siebie pod względem intelektualnym, jak też nakaz wartościowej
i pożytecznej działalności uznane zostają przez Komeńskiego za wymogi moralne
o równej wadze. Wprawdzie nie mówi on tego wprost, taka jest jednak wymowa
całości jego wywodów.

24 Por. M. Nowacka, Filozoficzne konteksty medycyny, wyd. cyt., s. 223.
25 Juwenalis, Satyry 10, 346; cyt. za: S. Kalinkowski, Aurea dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie
sentencje, przysłowia i powiedzenia, Veda, Warszawa 1993, s. 64.
26 Zwracają na to uwagę badacze myśli pedagogicznej Komeńskiego, podkreślając zarazem, że
nakłada on obowiązki pedagogiczne na oboje rodziców. „Both parents, according to Comenius,
should be educators of their children; both of them are therefore responsible for the health and
the mental and moral state of their children”; D. Capková, The recommendations of Come-
nius regarding the education of young children, w: Comenius and Contemporary Education,
ed. C.H. Dobinson, wyd. cyt., s. 23.
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I tę postawę Komeński przekazał naszym czasom. Troska o zdrowie jest obec-
nie jednym z priorytetów polityki społecznej we wszystkich państwach naszej
cywilizacji27. Wszelkie działania w zakresie zdrowia publicznego mają na celu
właśnie polepszanie stanu zdrowotnego populacji i zwiększanie średniej długości
życia w jej obrębie. Jedyną różnicą jest ta, że Komeński uznawał zaniedbywa-
nie zdrowia za wykroczenie przeciwko woli Boga, czyli za grzech, podczas gdy we
współczesnych zlaicyzowanych społeczeństwach uznaje się brak dbałości o zdrowie
za postawę szkodliwą nie tylko w aspekcie jednostkowym, lecz także w aspekcie
społecznym.

JOHN AMOS COMENIUS ON PRO-HEALTH OBLIGATIONS

Summary

In his considerations of the appropriate course of the educational process, John
Amos Comenius pays a lot of attention to the issues of health. This article demonstrates
that Comenius’ argumentation proceeds along the following lines. Lifespan is important
because of the nature of the developmental process of human beings – the development of
the mind and acquisition of knowledge take time. Comenius assumes implicite that God
gives every man the lifespan which is appropriate for him, i.e. sufficient to achieve the
level of personal development which God planned for him, and to accomplish everything
God intended him to accomplish. If a man does not lead his life the right way, if –
because of his laziness or stupidity – he does not fill his life with the right substance
or ruins his health by inappropriate lifestyle and shortens his earthly existence, then
he acts against God’s intentions towards him. Thus, neglecting one’s own health and
harming it intentionally becomes a sin, while concern for one’s health becomes a moral
imperative.
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Siedemnaste stulecie dało początek wielkim nowożytnym systemom filozoficz-
nym, przyczyniło się do rozwoju nauk szczegółowych, pozwoliło rozkwitać myśli
politycznej i społecznej. To również w wieku XVII po raz pierwszy w dziejach no-
wożytnej Europy kobieta otrzymała uniwersytecki stopień doktora filozofii, speł-
niając wszelkie wymogi natury merytorycznej i formalnej. Kobietą tą była Wene-
cjanka Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Jej sylwetkę chcemy tu przedstawić1.
Wybór drogi życiowej przez Elenę Lucrezię Cornaro Piscopię, tak nieoczywi-

sty w sytuacji społecznej XVII wieku, był związany nie tylko z jej predyspozy-
cjami intelektualnymi, ale szczególnie z rodziną, z której pochodziła, a która jej
umożliwiła, a nawet, mówiąc nieco kolokwialnie, pchnęła ją w kierunku studiów
uniwersyteckich. Rodzina Cornaro Piscopia od wieków związana była z Republiką
Wenecką. Jej członkowie uczestniczyli w życiu ekonomicznym, politycznym i re-
ligijnym państwa, przysparzając zarówno jemu, jak i sobie bogactw i honorów.
Ojciec Eleny Lucrezii, Giovanni Batista Cornaro Piscopia, osiągnął stanowisko
jednego z Prokuratorów Świętego Marka. Był to najwyższy po doży urząd we-
necki, którego głównym zadaniem była opieka nad bazyliką i innymi obiektami

1 Biografię Eleny Lucrezii Cornaro Piscopii opisujemy, opierając się na następujących źród-
łach: M. Deza, Vita di Helena Lucretia Cornara Piscopia, Per Antonio Bosio, Wenecja 1686;
Wstęp wydawcy do Helenae Lucretiae (Quae et Scholastica) Corneliae Piscopiae Virginis pie-
tate et eruditione admirabilis; Ordini D. Benedicti privatis votis adscriptae Opera, quae quidem
haberi potuerunt, ed. B. Bacchinus, Typis Hippolyti Rosati, Parma 1688, s. 1 i n. (dalej cytowane
jako Helenae Lucretiae Piscopiae Opera); A. Lupis, L’Eroina Veneta Ouero la Vita di Elena
Lucretia Cornara Piscopia, Per il Curti, Wenecja 1689 oraz F.L. Maschietto, Elena Lucrezia
Cornaro Piscopia (1646–1684). The First Woman in the World to Earn a University Degree,
Saint Joseph’s University Press, Filadelfia 2006.
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sakralnymi w Wenecji. Matka, Zanetta Boni, pochodziła zaś z niższej klasy spo-
łecznej. Rodzice pozostawali w nieformalnym związku do 1654 roku, gdy wzięli
ślub, mając już kilkoro dzieci, wśród nich Elenę Lucrezię, która przyszła na świat
5 czerwca 1646 roku.
W rodzinie Cornaro Piscopia panowała zawsze miłość do sztuki i nauki.

Przodkowie Giovanniego Battisty zebrali kolekcję obrazów, wśród nich dzieła Ty-
cjana, ale przede wszystkim zgromadzili wspaniały księgozbiór, który Giovanni
Battista jeszcze powiększył. W bibliotece znajdowały się greckie i łacińskie ma-
nuskrypty, prace historyczne, matematyczne i filozoficzne, a wśród tych ostatnich
kilka wydań Arystotelesa, dzieła Platona, Plutarcha, Porfiriusza, Cicerona i Se-
neki. Wszystkie te książki dostępne były dla Eleny Lucrezii już od najmłodszych
jej lat. Giovanni Battista wspierał i zapraszał do swego domu ludzi wykształ-
conych, patronował też założonej w 1647 roku Accademia Veneziana dei Delfici,
będącej rodzajem stowarzyszenia naukowo-kulturalnego, jakich w czasach nowo-
żytnych wiele działało we włoskich miastach.
Pierwszy, poza rodzicami, na szczególne predyspozycje intelektualne Eleny

Lucrezii zwrócił uwagę przyjaciel rodziny, proboszcz parafii San Luca, ojciec Gio-
vanni Battista Fabris (zm. 1668). To on zasugerował, aby rozpocząć jej kształce-
nie od nauczania języków klasycznych. Greki miał nauczać sam. Lekcje zaczęły
się w 1653 roku, gdy Elena Lucrezia miała 7 lat, i trwały do śmierci Fabrisa
w 1668 roku. Rozpoczęła też równolegle naukę łaciny u ojca Giovanniego Va-
lier. Języka greckiego (klasycznego i nowożytnego) uczył ją następnie Alvise Gra-
denigo, należący do osiadłej w Wenecji greckiej kolonii, której początki sięgały
XIII wieku. Oprócz języków klasycznych Elena Lucrezia uczyła się francuskiego
i hiszpańskiego. Studiowała matematykę, nauki przyrodnicze, astronomię i geo-
grafię. Uczyła się też muzyki. Nie wiemy, na jakim instrumencie grała, ale jej
nauczycielka Maddalena Capelli była organistką. Stała się ona zresztą bardzo bli-
ska Elenie Lucrezii i towarzyszyła jej aż do śmierci przez blisko dwadzieścia lat
najpierw w Wenecji, potem w Padwie. Jako ciekawostkę dodajmy, że znany kom-
pozytor i organista wenecki, Carlo Grossi (ok. 1634–1688), zadedykował Elenie
Lucrezii swój utwór wydany w 1663 roku pod tytułem Sacre ariose cantate a voce
sola, dedicate all’Ellena Cornera Episcopia. Opera quarta di Carlo Grossi. Szcze-
gólnie jednak Elena Lucrezia rozwijała swoje zainteresowania filozofią i teologią.
Gdy miała około 11 lat w jej rodzinnym domu pojawił się teolog ojciec Ippo-
lito Marchetti (1590–1662). Został kapelanem rodziny. To on najprawdopodobniej
uczył Elenę Lucrezię katechizmu, ale też podstaw filozofii i teologii, choć nie były
to jeszcze metodyczne i uporządkowane studia.
W 1663 roku przybył do Wenecji jezuita ojciec Carlo Maurizio Vota

(1629–1715), który również został nauczycielem Eleny Lucrezii i był nim aż
do roku 1678, gdy otrzymała ona stopień doktora filozofii. Vota był człowiekiem
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niezwykle uzdolnionym, poliglotą, filozofem, a także dyplomatą. To on zaaranżo-
wał małżeństwo królewicza Jakuba, syna króla Jana III Sobieskiego, z hrabianką
palatyńską Jadwigą Elżbietą, siostrą Karola III, szwagra cesarza Leopolda I, ra-
tując tym samym sojusz Polski z Austrią. Vota uczył Elenę Lucrezię przede
wszystkim matematyki i astronomii. Dzięki niemu mogła poznać myśl Galile-
usza (1564–1642) oraz Pierre’a Gassendiego (1592–1655), który jako astronom
był zwolennikiem teorii Galileusza, a jako filozof znanym krytykiem arystoteli-
zmu i propagatorem myśli Epikura.
Kolejnym nauczycielem Eleny Lucrezii był Carlo Rinaldini (1615–1698), wów-

czas profesor Uniwersytetu w Padwie, filozof i matematyk. Był on pod wpły-
wem Gassendiego, przede wszystkim jego krytycznego stosunku do Arystotelesa.
Pozostawił po sobie kilka dzieł, w większości poświęconych zagadnieniom ma-
tematycznym, na przykład Opus mathematicum (Bolonia 1655), De resolutione
atque compositione mathematica libri duo (Padwa 1668), czy Geometra promotus
(Padwa 1670).
Rinaldini i Elena Lucrezia poznali się w bibliotece jej ojca, gdy Rinaldini

przeglądał prace Archimedesa. Jako nauczyciel zaszczepił w swojej uczennicy
przekonanie, iż należy poznawać i badać zjawiska bezpośrednio, a nie przyjmować
poglądy starożytnych myślicieli jako wyraz prawdy absolutnej. Rinaldini przygo-
towywał Elenę Lucrezię zgodnie z tokiem studiów Uniwersytetu w Padwie, prowa-
dzącym do uzyskania stopnia doktora teologii. Szczególne zainteresowanie teologią
wiązało się z wcześniej wyrażoną już przez Elenę Lucrezię chęcią wstąpienia do za-
konu, czemu sprzeciwił się jej ojciec i to na jego polecenie miała się oddać studiom
– właściwie to jego ambicje zaspokajała, starając się zdobyć stopnie naukowe. Jej
pragnienie życia zakonnego spełniło się o tyle, że została benedyktyńską oblatką,
ślubując czystość, ale pozostając przy rodzinie i żyjąc w świecie.
Nauczycielem teologii Eleny Lucrezii był franciszkanin Felice Rotondi

(ok. 1630–1702). Rotondi, przyjaciel rodziny, nauczał teologii w swoim zakonie
w Wenecji, był też profesorem teologii na Uniwersytecie w Padwie. Dał się po-
znać jako zwolennik skotyzmu z jego uwypukleniem wyższości miłości nad po-
znaniem, wiary nad rozumem, obowiązku moralnego i chrystocentryzmu. Autor
między innymi Enchiridion dialecticum juxta Aristotelis Peripateticorum princi-
pia, et Scoti Doctoris Subtilis... (Padwa 1672) oraz Enchiridion rhetoricum sa-
crum et humanum... (Padwa 1672–1673). Studia teologiczne musiały opierać się
na czytaniu Biblii; aby korzystać z oryginału, Elena Lucrezia uczyła się języka
hebrajskiego. Zauważyć tu warto, że rozwijała swoje zainteresowania teologiczne
w bardzo ważnym dla Kościoła Zachodniego okresie i w wielce specyficznym, jeżeli
chodzi o stosunek do religii państwie europejskim. Są to czasy po Soborze Trydenc-
kim (1545–1563), który odrzucając główne idee reformacji, wprowadzał zmiany
w Kościele katolickim zarówno dotyczące wiary (nauka o usprawiedliwieniu, potę-
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pienie predestynacji i indywidualnego interpretowania Pisma Świętego, potwier-
dzenie znaczenia wszystkich siedmiu sakramentów, uporządkowanie kwestii od-
pustów i czci oddawanej świętym), jak dyscypliny kościelnej (między innymi: za-
chowanie celibatu księży, seminaria duchowne w każdej diecezji, indeks ksiąg za-
kazanych, który ogłoszono w 1559 roku). Sobór zapoczątkował również stopniowe
wprowadzanie języków narodowych w czytaniach podczas nabożeństw. Zmiany za-
dekretowane postanowieniami Soboru wprowadzano nadal jeszcze w XVII wieku.
Wenecja zaś zawsze była i pozostała za czasów Eleny Lucrezii państwem kosmo-
politycznym i tolerancyjnym wobec różnych religii i wyznań. Rządzący Republiką
często w historii dawali świadectwo, że stawiają wyżej dobro i korzyści swego
państwa ponad nakazy Kościoła katolickiego, mimo że Wenecja była państwem
katolickim.
Ojciec Rotondi zadowolony z osiągnięć swojej uczennicy, po konsultacji z Ri-

naldinim, wystąpił w 1677 roku do Uniwersytetu w Padwie o pozwolenie na przy-
stąpienie Eleny Lucrezii do egzaminów w celu uzyskania stopnia doktora teologii.
Istotnym potwierdzeniem jej wiedzy i umiejętności była obrona tez filozoficznych,
która odbyła się 30 maja 1677 roku w obecności szerokiego grona zaproszonej
arystokracji i uczonych, również z zagranicy. Elena Lucrezia miała wówczas za-
dziwić słuchaczy swoją wiedzą. Rotondi zwrócił się więc do Uniwersytetu w Pa-
dwie, ponieważ od XV wieku, gdy Padwa została przyjęta w poczet miast Repu-
bliki Weneckiej, stał się on „uniwersytetem weneckim” dotowanym przez władze.
Choć padewscy profesorowie, skonsultowawszy się z innymi uniwersytetami (mię-
dzy innymi w Paryżu i Louvain), wyrazili zgodę, aby rozpoczęto przygotowania
do postępowania doktorskiego, sprzeciwił się temu kardynał Gregorio Barbarigo
(1625–1697), ówczesny biskup Padwy i kanclerz Uniwersytetu. Swoją odmowę
umotywował tym, że choć kobieta może uczyć się teologii, nie może jej publicznie
nauczać. Wydaje się, że jego postawa nie tylko wynikała z tradycyjnego zakazu
nauczania kobiet w Kościele, opierającego się na nauce św. Pawła (1Tm 2, 12), ale
wiązała się również z kontrreformacją, skłaniającą się ku rygorystycznemu naucza-
niu doktryny katolickiej i przestrzeganiu nakazów Kościoła2. Ponieważ przebywał
wówczas w Rzymie, doszło do wymiany listów między nim a ojcem Eleny Lu-
crezii, a w konsekwencji kardynał zgodził się, aby dopuszczono ją do starania się
o stopień doktora filozofii.
22 czerwca 1678 roku Rinaldini zwrócił się do przedstawicieli Kolegium Fi-

lozofów i Lekarzy Uniwersytetu w Padwie o dopuszczenie Eleny Lucrezii Cornaro
Piscopii do egzaminu z filozofii, na co się zgodzono. Następnego dnia w obec-

2 Por. F.L. Maschietto, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646–1684). The First Woman in
the World to Earn a University Degree, wyd. cyt., s. 70.
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ności dwóch świadków wyznała ona swoją wiarę, potwierdzając se esse catholi-
cam et bonam christifidelem. 24 czerwca 1678 roku wybrano dwa fragmenty z dzieł
Arystotelesa, na podstawie których miała przygotować się do egzaminu. Były to
fragmenty z Analityk wtórych (1, 2, 71b) oraz z Fizyki (1, 5, 189a). Pierwszy z nich
przedstawia definicję dowodu, którego wniosek tworzy wiedzę naukową, wskazując
jednocześnie na różnicę między takim dowodem a sylogizmem. Drugi fragment
zawiera definicję zasad jako pierwotnych, niewywodzących się z samych siebie,
ani z czegoś innego, a będących tym, z czego wywodzi się wszystko inne; nadto
we fragmencie tym jako zasady przedstawione zostały przeciwieństwa pierwotne.
W dniu następnym odbyła się publiczna dyskusja. Elena Lucrezia tak wspaniale
się zaprezentowała, że przez aklamację przyznano jej stopień doktora filozofii (phi-
losophiae magistra et doctrix), choć zwykłą procedurą było tajne głosowanie. Na
potwierdzenie tego osiągnięcia wręczono jej następujące symbole: książkę jako dla
nauczycielki, pierścień jako dla zwyciężczyni w dyspucie filozoficznej, gronosta-
jową pelerynę jako dla doktora oraz wieniec laurowy – symbol triumfu. Insygnia
te wręczył jej Rinaldini. W lipcu tego samego roku uroczyście została przyjęta
do grona Kolegium Filozofów i Lekarzy Uniwersytetu w Padwie z wszystkimi
przywilejami i obowiązkami. Uczestniczyła między innymi w kolejnych nadaniach
stopnia doktora.
Elena Lucrezia zamieszkała w należącym do rodziny domu w Padwie, gdzie

oddawała się dalszym studiom coraz częściej utrudnianym jednak przez rozmaite
dolegliwości, jak to określił wydawca jej pism, Benedetto Bacchini (1651–1721),
przez „Illias morborum” („Iliadę chorób”)3, a były to: szkorbut, atak pęcherzyka
żółciowego, tak zwana „czerwona gorączka”, której towarzyszyły pojawiające się
na całym ciele pęcherze, kamica nerkowa, a u kresu życia także drgawki i skurcze
mięśni. Elena Lucrezia zmarła 26 lipca 1684 roku i została pochowana z należnymi
honorami.
Pozostały tylko nieliczne jej pisma, ponieważ sama zadecydowała, aby po jej

śmierci zniszczyć jej archiwum, co też uczyniono. Zachowały się więc tylko te,
które pozostawały w rękach osób prywatnych lub instytucji. Znakomitą większość
z nich wydał w 1688 roku wspomniany już Benedetto Bacchini jako Helenae Lu-
cretiae (Quae et Scholastica) Corneliae Piscopiae Virginis pietate et eruditione
admirabilis; Ordini D. Benedicti privatis votis adscriptae Opera, quae quidem ha-
beri potuerunt. Dokładny wykaz całości spuścizny po Elenie Lucrezii współcześnie
przedstawił Francesco Ludovico Maschietto w monografii jej poświęconej4. Wy-
mienił on następujące pisma i utwory poetyckie:

3 Helenae Lucretiae Corneliae Piscopiae Opera s. 33.
4 Zob. F.L. Maschietto, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646–1684). The First Woman in
the World to Earn a University Degree, wyd. cyt., s. 93.
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– jeden przekład,
– cztery mowy akademickie napisane w języku włoskim,
– trzydzieści listów po łacinie i po włosku,
– dwie petycje do papieża,
– jedenaście elogiów w różnych językach,
– pięć epigramatów po łacinie i po grecku,
– akrostych w języku francuskim,
– sześć sonetów w różnych językach,
– jedną odę w języku włoskim.
Przekład, który został wymieniony jako pierwszy, był też pierwszą publika-

cją drukiem Eleny Lucrezii Cornaro Piscopii, wydaną w Wenecji w 1669 roku pod
tytułem Lettera overo colloquio di Christo Nostro Redentore all’anima devota,
composta dal R.P.D. Giovanni Laspergio Cartusiano in Lingua Spagnuola, e por-
tata nell’Italiana, dall’Illustrissima Signora Elena Lucretia Cornara Piscopia...5.
Jest to tłumaczenie z języka hiszpańskiego na język włoski dzieła poświęconego
ascezie autorstwa kartuzjańskiego mnicha Giovanniego Lanspergio (1489–1539),
napisanego w formie listu Jezusa do duszy pragnącej być Mu wierną i stawać się
doskonałą.
W tym ubóstwie spuścizny to mowy, z których trzy zostały opublikowane6,

pozwalają dowiedzieć się najwięcej zarówno o sposobie pisania, jak i poglądach
autorki. Mowa zatytułowana In lode della serenissima Republica e città di Venezia
(Na pochwałę najjaśniejszej Republiki i miasta Wenecji)7 napisana została z oka-
zji przyjęcia Eleny Lucrezii Cornaro Piscopii do Accademia dei Pacifici w Wenecji.
Na początku mowy autorka opisuje w nieco sentymentalnych słowach miłość do
ojczyzny, odwołując się do przykładów ze starożytnej literatury i historii. Czyny
bohaterów i wydarzenia z historii starożytnej Grecji i Rzymu także w dalszej części
tej mowy (jak i w pozostałych mowach) służą do egzemplifikacji postaw zarówno
uważanych przez Elenę Lucrezię Cornaro Piscopię za właściwe, jak i ocenianych
przez nią jako godne potępienia. Następnie autorka zastanawia się nad postawami
obywateli w czasie wojny i pokoju, koncentrując się na problemie, czy zbytek
i luksus mogą zaszkodzić państwu. Odnosząc się do Wenecji, wyraźnie wskazuje,
że „moja Ojczyzna jaśnieje sławą nie mniej dzięki radzie swoich senatorów niż
dzięki cnocie generałów”8. Jej obywatele potrafią, gdy zachodzi taka potrzeba,

5 Przekład ten odnajdziemy też w: Helenae Lucretiae Corneliae Piscopiae Opera, s. 179 i n.
6 Zob. tamże, s. 51–106. Jedna z mów dotąd jeszcze nie została opublikowana.
7 W wydaniu Helenae Lucretiae Corneliae Piscopiae Opera jest to Discorso primo – Mowa
pierwsza.
8 „(...) la mia Patria risplenda gloriosa, non meno per lo Consiglio de suoi Senatori, che per
lo Valore de Generali”; tamże, s. 55 (wszystkie przekłady, o ile inaczej nie podano, autorki
artykułu).
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zostawić „(...) cierpienia Marsa dla rozkoszy Wenus, lub powściągliwość Muz dla
podniet Bogini Łakomstwa”9. Wybierają zawsze zachowania odpowiednie do sy-
tuacji: wojna – pokój, praca – odpoczynek. Rządzący zaś Republiką wiedzą, że
władza nie powinna opierać się wyłącznie na sile oręża, ale że niezmiernie istotne
są dobre prawa. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia odwołuje się do cnoty umiarko-
wania (la temperanza), sprawiedliwości (la giustizia) i roztropności (la prudenza),
które ujawniają się odpowiednio do okoliczności i osoby. To cnoty żołnierskie i mą-
drość polityczna uczyniły z Wenecji wspaniałą republikę. W swych rozważaniach
najczęściej powołuje się wprost i nie wprost na Arystotelesa. Widoczne jest pod-
kreślanie zasady „złotego środka”, umiaru, odpowiedniości, każdemu „to, co mu
się słusznie należy”10.
Dwie kolejne mowy nie mają w tytule sprecyzowanego tematu, a tylko ogóle

wskazanie: un problema politico („problem polityczny”)11. Pierwszą z nich Elena
Lucrezia Cornaro Piscopia przedstawiła, gdy w 1670 roku zaczęła przewodzić Ac-
cademia dei Pacifici. W mowie tej wskazuje między innymi, że ten, kto pragnie
sprawować władzę, musi rozważyć, czy jest w stanie podołać wynikającym z niej
obowiązkom. Zauważa, że w jej czasach żyją mężczyźni gotowi poświęcić honor
w imię posiadania władzy i tylko nieliczni w wyścigu do władzy wiedzą, jak się
przygotować, jak postępować, aby ich rządy stały się godne pochwały. To rów-
nież do sprawujących władzę odnosi się według Eleny Lucrezii Cornaro Piscopii
znane od starożytności powiedzenie: „a jednakże nie każde drewno stanie się wiel-
bionym jako posąg Merkurego”12. Rządzenie jest sztuką, która opiera się przede
wszystkim na doświadczeniu. Jako główny problem zostaje postawione w mowie
pytanie, czy sława dobrze rządzącego opiera się na jego rzeczywistej zdolności do
rządzenia, czy raczej powstaje w kontraście do niezdolności jego następców. Elena
Lucrezia opisuje w tym kontekście między innymi siebie jako następczynię Fran-
cesca Marii Santinelliego w przewodzeniu Akademią. Ukazuje go jako wzór cnót
moralnych, uwypuklając to poprzez zestawienie z opisem siebie jako osoby wielce
niedoskonałej – pełnej imperfezzioni („wad” czy „niedoskonałości”)13. F.L. Ma-
schietto uważa, że nie jest to tylko zabieg retoryczny, ale „szczere przekonanie jej

9 „(...) i patimenti di Marte per le delizie delle Veneri, o la parsimonia delle Muse per
gl’incitamenti della Dea Gola”; tamże, s. 54–55.
10 Arystoteles, Polityka, 1329a. Przekład na język polski za: Arystoteles, Dzieła wszystkie,
tłum. zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990–1994 , t. 6, s. 196.
11 W wydaniu Helenae Lucretiae Corneliae Piscopiae Opera są to: Discorso secundo (Mowa
druga) oraz Discorso terzo (Mowa trzecia).
12 „(...) e benche ogni legno non è atto per esser adorato sotto figura di Mercurio”; tamże,
s. 76.
13 Tamże, s. 86.
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szlachetnej duszy”14, a przemawiać za tym ma jej postawa życiowa i treść innych
zachowanych pism.
Kolejna mowa także została napisana dla Accademia dei Pacifici. Jej myśl

przewodnia to wskazanie na istnienie „niezgodnej zgodności” (una discorde con-
cordia)15 zarówno w rzeczach zmysłowych, jak i niezmysłowych. Autorka margi-
nalizując świat przyrody ożywionej i nieożywionej, koncentruje się na przykładzie
ludzkiego ciała jako harmonijnej całości złożonej z różniących się od siebie części.
Opisuje anatomię człowieka, jego poszczególne członki i organy, które tak rozmaite
i różne od siebie, jako całość są „strukturą tak zrównoważoną i doskonałą”16. Jako
przykłady niezgodnej zgodności podaje również muzykę, w której harmonię osiąga
się grając na różnych instrumentach, śpiewając rozmaitymi głosami, wprowadza-
jąc różne tempa. Również planety i gwiazdy, odznaczające się rozmaitą wielkością
i ruchem, stanowią jedną doskonałą całość. Niezgodną zgodność odnajduje też na
polu teologii, a jest to Trójca Święta złożona z trzech różnych Osób Boskich. Tak
więc zgodność całego świata opiera się na niezgodności jego elementów. W mowie
tej został też przedstawiony problem, czy dowódca wojska, aby uciszyć bunt wśród
żołnierzy, powinien użyć wobec nich kar, czy raczej być umiarkowanym i wyro-
zumiałym. Sądzenie innych jak, odwołując się do Arystotelesa, twierdzi Elena
Lucrezia Cornaro Piscopia, jest tyleż trudne, co konieczne. Dowódca powinien
wiedzieć, kiedy posłużyć się groźbami i karami, a kiedy ich zaniechać i okazać się
wyrozumiałym. To, co jest gniewem u innych ludzi, u tych, którzy mają władzę,
łatwo staje się okrucieństwem. Konieczna jest więc roztropność. Autorka odwo-
łuje się do przykładu zachowania wobec zagrożenia dwóch zwierząt: jeżozwierza
i słonia. Jeżozwierz broni się, podnosząc z natury posiadane kolce, słoń zaś fleg-
matycznie potrząsa swoim ciałem. W mowie tej Elena Lucrezia Cornaro Piscopia
deklaruje swoją lojalność wobec Wenecji – „Republiki, gdzie sprawiedliwość wzra-
stała zawsze z mlekiem roztropności jako jej siostra bliźniacza”17.
Czwarta mowa, jak już wspomnieliśmy, nigdy nie została opublikowana,

a była napisana z okazji przyjęcia Eleny Lucrezii do Accademia degli Infecondi
w Rzymie18. W tekście tym z wielką pokorą mówi o sobie i ocenia swoje wypo-
wiedzi, jednocześnie wychwalając Akademię.

14 „(...) the sincere convictions of her noble soul”; F.L. Maschietto, Elena Lucrezia Cornaro
Piscopia (1646–1684). The First Woman in the World to Earn a University Degree, wyd. cyt.,
s. 94.
15 Helenae Lucretiae Corneliae Piscopiae Opera, s. 90.
16 „(...) una fattura cosi temperata e perfecta”; tamże s. 92.
17 „(...) una Republica, che Gemella della Giustizia, crebbe sempre col latte della prudenza”;
tamże, s. 100.
18 Wiadomości na temat treści tej mowy zaczerpnięte zostały z: F.L. Maschietto, Elena Lu-
crezia Cornaro Piscopia (1646–1684). The First Woman in the World to Earn a University
Degree, wyd. cyt., s. 95–96.
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Przejdziemy teraz do zachowanych listów pióra Eleny Lucrezii19. Jest to ko-
respondencja do różnych osób zarówno znanych i wpływowych, jak i prywatnych,
w wielu wypadkach czysto kurtuazyjna. Najwięcej, a mianowicie trzynaście, za-
chowało się listów napisanych przez Elenę Lucrezię Cornaro Piscopię do kardynała
Francesca Barberiniego (1597–1679), przebywającego w Rzymie; nie zostały one
wydane. Dotyczą spraw rodzinnych lub osób objętych przez Elenę Lucrezię opieką,
zarówno duchownych, jak i świeckich. Znamy też treść trzech listów napisanych
do ojca20, gdy między lipcem a sierpniem 1680 roku przebywała w Padwie. Infor-
muje w nich o swoim zdrowiu i studiach, wyraża też radość z ciąży siostry. Dwa
zachowane listy związane są z osobą jednego z jej nauczycieli, Rinaldiniego. Jeden
z nich jest adresowany do niego; Elena Lucrezia prosi w nim, aby Rinaldini wrócił
do Wenecji, by dalej ją uczyć. W drugim, którego adresatem jest kardynał Em-
manuel Théodore de La Tour d’Auvergne Bouillon (1643–1715)21, zawiadamia
o wysłaniu pierwszego tomu dzieł filozoficznych Rinaldiniego, zachwalając jego
erudycję i staranność.
Wspomniane w wykazie zachowanych pism Eleny Lucrezii Cornaro Piscopii

dwie petycje do papieża skierowane były do Klemensa X. Zostały wysłane w 1670
i 1674 roku. Obie zawierają prośbę o pozwolenie na kilka wizyt w klasztorach
weneckich, między innymi w klasztorze św. Mateusza na wyspie Murano, gdzie
żyła jako mniszka siostra Eleny Lucrezii. Papież pozwoleń udzielił.
Przeglądając znane nam utwory poetyckie Eleny Lucrezii Cornaro Piscopii,

warto zatrzymać się na elogiach i odzie. Elogium wywodzi się ze starożytnego
Rzymu, gdzie określano tym mianem napisy pochwalne umieszczane na wizerun-
kach przodków i pomnikach. W czasach nowożytnych elogium nazywano mowy
pochwalne wygłaszane na przykład w akademiach. Elogia Eleny Lucrezii mają
charakter panegiryczny, skierowane są do osób żyjących, zarówno do władców
i osób znanych, jak i zwykłych znajomych. Wśród elogiów zwracają uwagę swoim
entuzjazmem utwory związane ze zwycięstwem chrześcijańskiej Europy nad Tur-
kami22. Zostały one napisane dla cesarza Leopolda I (1640–1705), księcia lotaryń-
skiego Karola V (1643–90) oraz króla polskiego Jana III Sobieskiego (1629–1696).
W elogium wychwalającym tego ostatniego, Elena Lucrezia pisze, że zwyciężył
turecką hydrę jak Herkules, że większy jest nawet od Cezara, a na zakończe-
nie nazywa go Christianae religionis propugnator („obrońcą wiary chrześcijań-

19 Zachowały się też listy pisane do niej, na przykład z podziękowaniem za elogium Jana III So-
bieskiego (zob. Helenae Lucretiae Corneliae Piscopiae Opera, s. 141) czy Charlesa Catona de Co-
urt (1654–1694), francuskiego prawnika i znawcy języków klasycznych (zob. tamże, s. 163–171).
20 Zob. tamże, s. 151–156.
21 Zob. tamże, s. 143–145.
22 Zob. tamże, s. 118–131. W wydaniu tym opublikowano sześć elogiów.
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skiej”)23. Wykaz pism Eleny Lucrezii Cornaro Piscopii zamyka oda datowana
na rok 1680. Utwór bardzo osobisty ku czci Chrystusa ukrzyżowanego za grze-
chy ludzi został odnaleziony po śmierci Eleny Lucrezii przez jej brata Girolamo
(ok. 1657–1734) i podarowany Luisie Bergalli, która go opublikowała24 wraz
z notką o autorce, w której podkreślone zostały jej talenty, zainteresowania fi-
lozoficzne i znajomość języków25.
Epigramaty, akrostych i sonety odnajdziemy w różnych zbiorowych wyda-

niach. Wszystkie epigramaty miały charakter panegiryczny i wychwalały kon-
kretne osoby: dwa Giovanniego Cornaro, dowódcę Friuli, który zasłynął, zapobie-
gając rozprzestrzenieniu się w tym regionie zarazy; jeden Angelo Sumachiego –
greckiego nobila – dla uhonorowania jego doktoratu z medycyny; dwa Józefa Igna-
cego (1678–1711), syna cesarza Leopolda I, późniejszego Józefa I, w związku z jego
narodzinami. Zostały one opublikowane odpowiednio w następujących książkach:
A. Dragoni, Oratione di A. D. componimenti d’altri soggetti in lode di Giovanni
Cornaro, luogotenente della patria del Friuli (Undine 1683); Epantismatologia
overo raccoglimento poetica de più forti igegni nella solenne coronatione in fi-
losofia e medicina del signor Angelo Sumachi nob. di Zante (Padwa 1668); Com-
positioni degli accademici Ricovrati per la morte della nobile donna signora Elena
Lucrezia Cornaro Piscopia dedicate all’Eccellenza del signor Gianbattista suo pa-
dre procuratore di S. Marco dal conte Alessandro abb. De Lazzara principe dell’
Accademia (Padwa 1684). W poświęconej znanemu jezuicie Ojcu Giacomo Lu-
braniemu (1619–1693) publikacji zatytułowanej: Seconda Corona intrecciata da
varii Litterati co’fiori de’loro ingegni... (Wenecja 1675), a wydanej przez Elenę
Lucrezię Cornaro Piscopię, wśród około pięćdziesięciu utworów znajdują się także
sonety i elogia jej autorstwa. Wymieniony akrostych, który miał charakter gratu-
lacyjny, a jego adresatem był król Francji Ludwik XIV, został dostrzeżony i opu-
blikowany przez królewskiego historyka Claude’a Charlesa Guyonnet de Vertron
w dziele La nouvelle Pandore ou les femmes illustres du siècle de Louis le Grand
(Paryż 1698).
O tym, że mogło być dużo więcej prac Eleny Lucrezii, można wnioskować ze

słów zawartych w dziele znanym jako Iter Italicus26 benedyktyna Jeana Mabillon
(1632–1707), francuskiego historyka, który podróżując po ziemiach włoskich, czy-

23 Tamże, s. 127.
24 Zob. Componimenti poetrici delle piu’ illustri rimatrici d’ogni secolo raccolti da Luisa Ber-
galli, Apresso Antonio Mora, Wenecja 1726, t. 2, s. 169.
25 Zob. tamże, t. 2, s. 280–281.
26 Tytuł właściwy brzmi: Museum italicum seu collectio veterum scriptorum ex bibliothecis
italicis eruta a d. Johanne Mabillon et d. Michaele Germain (Apud Viduam Edmundi Martin,
Johannem Boudot, Stephanum Martin, Paryż 1687).
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nił kwerendy w tamtejszych bibliotekach i archiwach. Pisze on, że gdy przebywał
w Wenecji, został zaproszony do domu Cornaro przez ojca clarissimae nostri
saeculi heroine27 i widział w tamtejszej bibliotece bardzo wiele (permulta) różnego
rodzaju i w różnych językach jej pism.
W zachowanych pismach przede wszystkim zwraca uwagę częste odwoływa-

nie się do autorów klasycznych, zarówno poprzez bezpośrednie cytaty, jak i nawią-
zania. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia przywołuje poetów, historyków i filozo-
fów. Gdybyśmy na tej podstawie chcieli zrekonstruować kanon autorów jej lektur
(a wiemy, że miała dostęp do nich w ojcowskiej bibliotece), to byłaby to bardzo
długa lista. Wymienimy tylko tych, do których w swych pracach sięgała wielokrot-
nie. Z filozofów są to: Arystoteles (którego niewątpliwie odnajdziemy najczęściej,
zwłaszcza zaś jego Politykę), Platon, Seneka, Demokryt, Pitagoras oraz ojcowie
Kościoła – św. Ambroży, Jan Chryzostom, św. Bazylii. Przywołuje utwory Ho-
mera, Sofoklesa, Owidiusza i Horacego, a także prace Salustiusza, Pliniusza i Ka-
sjodora. Niezwykłej erudycji dowodzą też podawane przez nią przykłady postaci
i wydarzeń historycznych i tu znowu na plan pierwszy wysuwają się czasy sta-
rożytnej Grecji i Rzymu, ale nie obce są jej też dzieje Bizancjum i oczywiście
własnej ojczyzny.
Jaki obraz Eleny Lucrezii Cornaro Piscopii dają nam jej zachowane pisma?

Wyraźnie wyłania się z nich dobra chrześcijanka i dobra Wenecjanka, za jaką
z pewnością chciała uchodzić. Jej religijność i wierność Kościołowi katolickiemu
miały swój wyraz zarówno w jej życiu prywatnym, jak i publicznym. Ich przeja-
wem jest oczywiście spełnione pragnienie życia konsekrowanego, ale także po-
słuszeństwo we wszystkim ojcu. Publicznie swoją wiarę wyraziła na przykład
wspomnianymi elogiami na cześć obrońców chrześcijaństwa pod Wiedniem. Mi-
łość do ojczyzny zaś jest wyraźną dominantą jej mów. Republika Wenecka jest
w nich ukazana jako państwo o ustroju doskonałym – spełnienie wizji przekaza-
nych przez starożytnych filozofów. Nie możemy też nie wspomnieć tu jeszcze raz
o wykształceniu i erudycji Eleny Lucrezii Cornaro Piscopii, stanowi to bowiem
o jej wyjątkowości, zwłaszcza w czasach, w których żyła. Była wszak kobietą,
która dotrzymywała pola w dyskusji profesorom uniwersyteckim, która pisząc,
odwoływała się do wielkiego korpusu dzieł zwłaszcza autorów starożytnych, która
znakomicie poznała i umiała zinterpretować wydarzenia historyczne. I na tym
zakończmy ten szkic do portretu kobiety wykształconej, pierwszej doktor filozofii
w nowożytnej Europie.

27 „Najsławniejszej heroiny naszego wieku”; tamże, t. 1, s. 35.
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ELENA LUCREZIA CORNARO PISCOPIA (1646–1684)
– THE FIRST WOMAN PHILOSOPHIAE MAGISTRA

ET DOCTRIX

Summary

The article presents the short biography and works of Venetian woman – Elena
Lucrezia Cornaro Piscopia, the first woman in history, who received doctoral degree in
philosophy. It took place in 1678 on the University of Padua – “the Venetian University”
since the fifteenth century. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia was very well educated,
especially in philosophy and theology. She also knew several languages: Latin, Greek,
Spanish, Hebrew. Only part of her writings is kept, among which the most important
are the four discourses on political problems.
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NISI IPSE INTELECTUS.
NIE-REDUKCJONISTYCZNA FILOZOFIA UMYSŁU

W LEIBNIZA NOWYCH ROZWAŻANIACH
DOTYCZĄCYCH ROZUMU LUDZKIEGO

„(...) jest to wielkie źródło błędów, gdy się wierzy, że nie ma w duszy
żadnych innych spostrzeżeń niż te, które ona sobie uświadamia”1.

Przez redukcjonizm w filozofii umysłu rozumiem tu każde takie podejście,
które wyjaśnienia natury umysłu, jego struktury i funkcji, poszukuje w struk-
turze i funkcjach mózgu, a więc to, co mentalne, próbuje w taki lub inny spo-
sób sprowadzić na drodze wywodu genetycznego, do tego, co cielesne. Krótko
mówiąc, umysł ma nie mieć tu żadnego innego, specyficznego, nie-cielesnego sub-
stratu, niż inne zjawiska i procesy zachodzące w świecie fizycznym. Przez podejście
nie-redukcjonistyczne rozumiem tu taką filozofię umysłu, która ujmuje umysł jako
pewną rzeczywistość sui generis (autonomiczne i samorzutne źródło zasad i idei
teoretycznych oraz praktycznych), a tym samym nie dającą się w żaden rozsądny
sposób zredukować do funkcji organu cielesnego, jakim jest mózg. Podejście takie
może, ale nie musi, implikować Kartezjański dualizm substancji myślącej i ciele-
snej. W wersji bardziej „nowoczesnej” (odrzucenie materii jako substratu myśle-
nia, bez rozstrzygania, czym jest to, co w nas myśli) znajdujemy je w idealizmie
transcendentalnym I. Kanta.
W tekście tym między innymi pokazuję, iż pewne wątki z Leibniza filozo-

fii umysłu, przedstawionej właśnie w Nowych rozważaniach dotyczących rozumu
ludzkiego, stanowią zręby stanowiska, które można by określić mianem proto-
-transcendentalizmu. W konsekwencji Leibniz jawi się tu jako prekursor może

1 G.W. Leibniz, Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. I. Dąmbska, Warszawa
1955, t. 1, s. 112.
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dziś nie najbardziej popularnej, ale ciągle jeszcze, moim zdaniem, zachowują-
cej siłę oraz atrakcyjność teoretyczną i heurystyczną perspektywy filozoficznej,
wiązanej zwyczajowo z nazwiskiem Kanta. Ponieważ jedną z nielicznych dziś
nie-naturalistycznych filozofii umysłu jest właśnie filozofia transcendentalna, to
ukazanie Leibniza jako prekursora tego sposobu myślenia jest szczególnie istotne
dla wykazania żywości i atrakcyjności teoretycznej tego myśliciela. Nie zamie-
rzam tu wszelako polemizować ze współczesną filozofią umysłu w oparciu o prin-
cipia Leibniza, ani tym bardziej krytykować jego koncepcji z jej perspektywy. Oba
przedsięwzięcia byłyby zbyt proste i w gruncie rzeczy pozbawione sensu.
Spór Leibniza z Lockiem o to, co wrodzone, można, w moim przekonaniu,

uznać za archetyp nowożytnego sporu o naturę umysłu między metafizycznym,
nie-redukcjonistycznym racjonalizmem, uznającym niewywodliwość tego, co men-
talne z tego, co dane empirycznie, z nie-metafizycznym (by nie rzec anty-meta-
fizycznym), redukcjonistycznym empiryzmem, usiłującym de facto odnaleźć ge-
nezę umysłu w porządku cielesności. W ostatecznej konsekwencji jest to w istocie
spór antropologiczny o doniosłych konsekwencjach pedagogicznych i politycznych.
Spór o to, jak mamy o sobie myśleć i jak siebie przeżywać: czy jako umysł w ciele,
czy jako myślące ciało?
Rozważania, składające się na ten przyczynek, dzielę na cztery części.

W pierwszej podejmuję zagadnienie statusu Nowych rozważań... w twórczości Le-
ibniza oraz omawiam pojęcie „systemu potocznego”. W drugiej zajmuję się argu-
mentacją Locke’a wymierzoną w natywizm oraz jego pojęciem tego, co wrodzone.
W trzeciej omawiam zaproponowane przez Leibniza pojęcie wrodzoności oraz re-
lację umysł–świadomość. W zakończeniu przedstawiam wnioski płynące z tych
dociekań.

1. Status Nowych rozważań..., czyli Leibniz na gruncie
„systemu potocznego”

Nowe rozważania... to w dorobku Leibniza dzieło z wielu względów szcze-
gólne. Jest to praca stricte polemiczna, pozostająca w ścisłym związku z Rozwa-
żaniami... Locke’a. Jako taka nie stanowi ona utworu w pełni autonomicznego,
(mimo to nie pozostaje w ich cieniu, wręcz przeciwnie). Znajduje to swój wyraz
w jej formie. Mamy tu do czynienia nie ze zdyscyplinowanym wykładem koncepcji
w postaci zwyczajowego traktatu, w którym stanowisko przeciwnika zbija się krok
po kroku w oparciu o własne principia, lecz z ostatnim bodaj wielkim dialogiem
w dziejach filozofii Zachodu. To właśnie ta nieprzypadkowo wybrana forma lite-
racka rozstrzyga o osobliwości tego dzieła. Autor przedstawia tu swoje poglądy nie
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tylko nie wprost i nie w pierwszej osobie, ale nawet nie na gruncie swych własnych
zasad filozoficznych. Wszystko to każe na chwilę zatrzymać się przy zagadnieniu
statusu retorycznego tego tekstu i zadać sobie pytanie: kim właściwie jest Teofil?
W każdym sporze filozoficznym można wyróżnić przynajmniej dwa podsta-

wowe elementy. Pierwszy z nich, rzucający się od razu w oczy i dlatego nierzadko
przesłaniający inne, to przedmiot – problem, którego rozwiązanie budzi kontro-
wersje i zmusza do reakcji. Drugi, nie mniej ważny, acz rzadziej uświadamiany, to
sama płaszczyzna sporu – gdzie i w jaki sposób ustawiono szranki, w które wstę-
pują zmagające się strony. Najczęściej, jak się zdaje, mamy w filozofii do czynienia
z polemiką prowadzoną przez wszystkich jej uczestników z perspektywy własnych
principiów, bez świadomej próby wypracowania jakiejś płaszczyzny wspólnej (na-
wet w najbardziej rudymentarnym sensie), na której w ogóle możliwe byłoby zde-
rzenie wysuwanych argumentów i kontrargumentów. W konsekwencji zazwyczaj
spór filozoficzny przybiera postać ataków wyprowadzanych z obu stron w próżnię,
ponieważ przeciwnik zazwyczaj ma już z góry wbudowane w swój „system” za-
bezpieczenia, pozwalające z miejsca uchylić zarzuty oponenta jako w dosłownym
sensie niedorzeczne. Z taką sytuacją moglibyśmy mieć do czynienia także w dysku-
sji Leibniza z Lockiem, gdyby ten pierwszy, odpowiadając na empirystyczną kon-
cepcję umysłu i jej integralną część, jaką jest właśnie krytyka idei wrodzonych2,
powołał się był po prostu na swoją monadologię i unieważnił całą tę krytykę,
wskazując na to, iż żaden wpływ zewnętrzny na umysł nie jest w ogóle możliwy
(„Monady nie mają okien”). Tak jednak nie postąpił i już choćby dlatego Nowe
rozważania... są godne uwagi jako pod wieloma względami wzorcowe filozoficzne
pismo polemiczne, dostarczające za sprawą już choćby samej swojej formy, pretek-
stu do rozważań nad retoryczno-logicznymi aspektami sporów filozoficznych. Tego
rodzaju dywagacje nie mogą jednak, z oczywistych względów, stanowić zasadni-
czej części tego przyczynku. Pozwolę sobie tutaj jedynie wskazać te elementy tego
dzieła, które rozstrzygają o jego wyjątkowości, a jednocześnie nakazują ostrożne
obchodzenie się z tym tekstem. Nie mamy w nim bowiem do czynienia, by tak
rzec, z twórcą monadologii we własnej osobie.

2 Ścisłość terminologiczna nie jest silną stroną Locke’a. W samym tylko rozdziale II jego Roz-
ważań... znajdujemy przynajmniej dwanaście różnych określeń tego, co wrodzone. Są to mię-
dzy innymi: „pojęcia pierwotne”, „jak gdyby znaki czy cechy, odciśnięte w umyśle człowieka”,
„impresje wrodzone”, „zdania wrodzone”, „wrodzone napisy”, „pierwotne sposoby poznania
i wiedzy”, itd. Świadom mnogości terminów, jakimi ten filozof operuje w swoim traktacie, kon-
sekwentnie będę posługiwał się tu tylko terminami „idee wrodzone”, gdy chodzi o pojedyn-
cze przedstawienia nie-empirycznego pochodzenia, oraz „zasady (lub principia) wrodzone”, gdy
mowa będzie o prawidłach i twierdzeniach niewywodliwych z doświadczenia. Warto może zauwa-
żyć jeszcze, iż ta terminologiczna niefrasobliwość stanowi przypadłość filozofa, który twierdził,
iż „(...) większość zagadnień spornych i nieporozumień, jakie dręczą ród ludzki, polega na wąt-
pliwym i niepewnym używaniu wyrazów”; J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego,
tłum. B. J. Gawecki, Warszawa 1955, t. 1, s. 21.
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Nowe rozważania... to, jak już wspomniałem, bodaj ostatni wielki dialog
w filozofii Zachodu. Już choćby dlatego jest on nie tyle może ciekawy, co stanowi
swego rodzaju ciekawostkę. Nie to jednak rozstrzyga, w moim przekonaniu, o jego
wyjątkowości nie tylko w dorobku Leibniza, ale także pośród znanych polemik
między wielkimi filozofami. Tym, co decyduje o unikalności tego tekstu, jest jego
struktura retoryczno-argumentacyjna. Leibniz, co szczególnie warte podkreślenia,
nie polemizuje tu z Lockiem bezpośrednio. Obu filozofów reprezentują uczestnicy
dialogu – Teofil, czytelnik i miłośnik Leibniza3, oraz Filalet, przedstawiający się
jako znający Locke’a osobiście wielbiciel i czytelnik jego Rozważań dotyczących
rozumu ludzkiego. Imiona te, co ważne, są imionami znaczącymi. Pierwszy z inter-
lokutorów to „Miłośnik Boga”, drugi – „Miłośnik prawdy”4. Nasuwa to od razu
obrazoburcze pytanie, czy nie można być jednym i drugim zarazem, skoro obie
postaci reprezentują radykalnie różne perspektywy filozoficzne? Rzecz jasna tak
nie jest. Próba uzgodnienia miłości do Boga z miłością do prawdy stanowi, jak są-
dzę, jeden z powodów, dla którego Leibniz zdecydował się właśnie na dialogiczną
formę swej rozprawy. Owa osobliwa, jak na filozofię nowożytną, postać Nowych
rozważań..., nie jest literackim kaprysem ich autora. Nie jest dekadencką próbą
rewitalizacji antycznego wzorca. Wynika ona wprost z tego, iż dzieło to nie jest
po prostu krytyką czy refutacją koncepcji Locke’a przeprowadzoną na gruncie
własnych filozoficznych principiów Leibniza.
Teofil, porte-parole autora Nowych rozważań..., zna oraz, czego nie kryje, bez-

krytycznie i entuzjastycznie aprobuje „nowy system” (système nouveau)5. Jest
nim, rzecz jasna, monadologia znana mu z artykułów (Leibniza) publikowanych

3 Zob. W.G. Leibniz, Nowe rozważania..., wyd. cyt., t. 1, s. 42.
4 Niewątpliwe stanowi to również bezpośrednie nawiązanie do wypowiedzi Locke’a, w których
prezentuje on siebie właśnie jako miłośnika prawdy: „Zawsze będzie mi to sprawiało zadowolenie,
że szczerze umiłowałem prawdę i to, co użyteczne, chociaż tylko w sposób bardzo skromny”;
J. Locke, Rozważania..., wyd. cyt., t. 1, s. 14.
5 Należy tu jednak zaznaczyć, iż w czasach Leibniza termin „system” nie musiał oznaczać
hierarchicznej konstrukcji teoretycznej, w której twierdzenia bardziej szczegółowe dedukcyjnie
podporządkowane są tezom bardziej ogólnym aż po najwyższe, niewywodliwe już z innych, aksjo-
maty. Termin ten używany był również na określenie fundamentalnej myśli, idei (resp. hipotezy)
leżącej zarazem u podstaw, jak i w centrum danej konstrukcji spekulatywnej. Z takim właśnie
jego użyciem mamy tu do czynienia, gdy mowa jest o monadologii i systemie harmonii wprzódy
ustanowionej. System oznacza wówczas pewnego rodzaju wyjaśniającą spekulację, której po-
stać nie jest określona zewnętrznie (jak będzie to później u Wolffa) przez prawidła poprawnego
postępowania badawczego oraz naturę poznawanych obiektów, lecz stanowi raczej eksplikację
owej fundamentalnej myśli leżącej u podstaw całej refleksji filozoficznej. U Leibniza takim źró-
dłowym pojęciem jest pojęcie monady. Wydaje się, że dobrym określeniem byłby tu nieco już
przestarzały polski termin „koncept”. Znamienne, iż sam Leibniz w Nowych rozważaniach...
jako ekwiwalentnym określeniem dla terminu „system” posługuje się terminem „poszukiwanie”
(recherche). Zob. tenże, Nowe rozważania..., wyd. cyt., s. 47. Na ten temat zob. też A. Bissin-
ger, Die Struktur der Gotteserkenntnis. Studien zur Philosophie Christian Wolffs, Bonn 1970,
s. 42 i 46, oraz W. Arnsperger, Christian Wolffs Verhältnis zu Leibniz, Weimar 1897, s. 43.
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„(...) w czasopismach naukowych Paryża, Lipska i Holandii (...)” oraz ze Słow-
nika P. Bayle’a6. Wygłoszone przezeń entuzjastyczne jej omówienie prezentuje ów
koncept jako niemal cudowny środek na wszystkie problemy od wieków trapiące fi-
lozofów7. Pozwala on między innymi, powiada Teofil, rozwiązać, uchodzące dotąd
za beznadziejne, zagadnienie stosunku duszy do ciała. Wszelako jego największą
zaletą polemiczną, w stosunku do reprezentowanego przez Filaleta empiryzmu,
jest nie tyle teza mówiąca o istnieniu idei wrodzonych (z ideą Boga na czele),
co całkowicie unieważniające go twierdzenie, zgodnie z którym „(...) wszystkie
[podkreślenie moje AB] myśli i działania naszej duszy wypływają z jej własnego
wnętrza, a nie mogą być jej dane przez zmysły”8.
Stworzenie w horyzoncie teoretycznym wyznaczonym przez tę tezę jakiejkol-

wiek mediacji między reprezentowanymi przez Teofila i Filaleta poglądami na
pochodzenie, naturę oraz funkcjonowanie umysłu ludzkiego, jest zgoła niemoż-
liwe. Wszak ten ostatni nieco wcześniej wysuwa twierdzenie całkowicie przeciwne:
„(...) nie ma idei wrodzonych, tak samo jak nie ma wrodzonych zasad. (...) ludzie
mogą posiąść wszystkie [podkreślenie moje, AB] swoje wiadomości bez pomocy
ze strony jakiegokolwiek wrodzonego wrażenia”9.
Oparcie przez Leibniza bezpośredniej polemiki z Lockiem na swoim głównym

twierdzeniu na temat funkcjonowania umysłu z miejsca zakończyłoby spór w ten
sposób, że obaj dyskutanci pozostaliby na swoich pozycjach przekonani o cał-
kowitej niesłuszności stanowiska oponenta. Wszelako właśnie dlatego to nie ów
„nowy system” stanowi tu grunt konfrontacji. Zaraz na samym początku dyskusji
zostaje on odłożony na bok, niczym broń, którą można by przeciwnika pokonać,
a być może i zniszczyć, ale z pewnością nie przekonać oraz doprowadzić do jakiejś
współbieżnej perspektywy. Poszukiwaną płaszczyzną, na której te dwa przeciwne
stanowiska mogą się w ogóle spotkać i wejść w konfrontację, okazuje się „system
potoczny” (système commun). To właśnie on będzie właściwym terenem sporu,
na którym Leibniz z jednej strony może wykazać mylność niektórych założeń i tez
Locke’a, z drugiej zaś, wypracować perspektywę możliwego uzgodnienia miłości
do Boga z miłością prawdy. W konsekwencji, w miejsce bezpośredniej konfronta-
cji dwu systemów i dwu filozofów, otrzymujemy dyskusję Teofila z Filaletem na
gruncie systemu potocznego.

6 Zob. W.G. Leibniz, Nowe rozważania..., wyd. cyt., t. 1, s. 42.
7 „Ten system wydaje się godzić Platona z Demokrytem, Arystotelesa z Descartes’em, scho-
lastyków z nowożytnymi, teologię i moralność z rozumem. Wygląda tak, że bierze on zewsząd
wszystko, co najlepsze, a następnie posuwa się dalej, aniżeli to się działo dotąd”; tamże.
8 Tamże, t. 1, s. 47. „(...) idee są pierwotnie w naszym umyśle i (...) nawet nasze myśli
przychodzą do nas z własnego naszego wnętrza, podczas gdy inne rzeczy stworzone nie mogą
mieć bezpośredniego wpływu na duszę”, tamże, t. 2, s. 198.
9 Tamże, t. 1, s. 47.
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Czym jest „system potoczny”? Ze zdawkowej charakterystyki podanej przez
Teofila wynika, iż jest to zgodne z powszechnie „przyjętym sposobem mówienia”,
fundamentalne, zdroworozsądkowe przekonanie o istnieniu realnego wpływu ciała
na duszę. W naturalny sposób ów „system potoczny” stanowi podstawę empiry-
zmu, który jawi się tu jako filozoficzne usankcjonowanie, wysubtelnienie i zradyka-
lizowanie tego przekonania. Influxus phisicus nie musi bowiem od razu implikować
negacji idei i zasad wrodzonych (co właśnie będzie próbował wykazać Leibniz).
Ów „przyjęty sposób mówienia”, powiada Teofil, okazuje się istotnie dobry i da-
jący się utrzymać, ale tylko w pewnej ściśle określonej perspektywie, jaką jest,
powiedzielibyśmy dzisiaj, nastawienie naturalne10. Zgodnie z nim „mówić można
w pewnym sensie, że zmysły zewnętrzne są częściową przyczyną naszych myśli”11.
Tak tedy przyjęty powszechnie sposób wysławiania się stanowi wyraz natu-

ralnego nastawienia („systemu potocznego”), To jest takiego sposobu myślenia
o ludzkim umyśle, jego naturze, pochodzeniu i funkcjonowaniu, którego hory-
zont określa podstawowe założenie wpływu fizycznego ciała na duszę (wzboga-
cone następnie w empiryzmie dogmatem tabula rasa). Jego akceptacja na użytek
polemiki ze zwolennikiem empiryzmu Locke’a zostaje przez Teofila porównana
do postępowania astronomów, którzy, podzielając z innymi ludźmi zdroworozsąd-
kowe, oparte na pospolitych obserwacjach nieba, przekonania co do relacji między
Słońcem i Ziemią, mówią o ruchu Słońca, lecz jednocześnie posiadają zupełnie
jasną i wyraźną świadomość nieadekwatności tego sposobu wysławiania się do
rzeczywistego stanu rzeczy, jaki odsłania dopiero badanie naukowe. Podobnie po-
stąpić zamierza Teofil – o wpływie ciała na duszę i okazjonalnych, częściowych,
zmysłowych przyczynach powstawania pewnych idei oraz zasad mówić zamierza
w taki sposób, w jaki kopernikanie mówią z nie-astronomami o ruchu Słońca.
Tak oto spór z Lockiem o wrodzoność idei i zasad zostaje wyprowadzony poza
pole możliwej konfrontacji monadologii („nowy system”) z empiryzmem. Zostaje
postawiony na gruncie „systemu potocznego”, to znaczy w dziedzinie przekonań
potocznych i zdroworozsądkowych (stanowiących również zaplecze empiryzmu).
Właśnie na tej wspólnej wszystkim ludziom płaszczyźnie Leibniz/Teofil zamie-
rza wykazać, „(...) że istnieją idee i zasady, których nie zawdzięczamy zmysłom,
a które znajdujemy w sobie bez kształtowania ich, chociaż okazji dostrzeżenia ich
dostarczają nam zmysły”12.
Znaczy to dokładnie tyle, że teza o nieistnieniu wrodzonych idei i zasad jest

nie do utrzymania nawet w horyzoncie wyznaczonym przez podstawowe założe-
nie empiryzmu, zapożyczone z dziedziny potocznych przekonań na temat relacji

10 Zob. tamże, t. 1, s. 47–48.
11 Tamże.
12 Tamże, s. 48.



NISI IPSE INTELECTUS. NIE-REDUKCJONISTYCZNA FILOZOFIA UMYSŁU... 107

między porządkiem cielesnym i mentalnym. Jeśli tak, to przeciwnik zostanie tu
pokonany w sposób uniemożliwiający dalszą obronę, albowiem stanie się to na
gruncie swoich własnych principiów.
Tak tedy zostały tu zarysowane dwie możliwe perspektywy, w ramach któ-

rych można by postawić zagadnienie wrodzoności idei i zasad. Pierwsza z nich
to konfrontacja „systemu potocznego” i ufundowanego w nim empiryzmu z „no-
wym systemem”, czyli z monadologią, zgodnie z którą nie ma żadnego realnego
wpływu ciała na duszę, a wszystkie jej idee są wytworem jej własnej, samorzut-
nej, wewnętrznej aktywności. Druga to spór natywisty z empirystą na gruncie
„systemu potocznego”, zgodnie z którym istnieje wpływ ciała na duszę. Tu zaś
mamy do czynienia z dwoma możliwymi stanowiskami reprezentowanymi wła-
śnie przez Filaleta i Teofila. Z empiryzmem negującym istnienie jakichkolwiek
idei i zasad wrodzonych, oraz aprioryzmem przyjmującym istnienie okazjonal-
nych i częściowych tylko przyczyn zmysłowych. Zgodnie z tym stanowiskiem ist-
nieją wrodzone idee i zasady, ale aby je sobie uświadomić potrzeba: a) pracy
umysłu, wydobywającego z siebie pewne idee i zasady, b) zmysłowych przy-
czyn okazjonalnych, które skierują ów umysł raczej w tę, a nie inną stronę,
ku tym, a nie innym prawdom. Ponieważ przyczyny te są zawsze tylko czę-
ściowe (stanowią warunek konieczny, lecz niewystarczający), niezbędna jest ak-
tywność samego umysłu, do której może on być przez wpływ zmysłów jedynie
sprowokowany.
Można teraz odpowiedzieć na wcześniej postawione pytanie o tożsamość Teo-

fila. Teofil to apriorysta na gruncie „systemu potocznego”. To Leibniz argumentu-
jący za wrodzonością idei i zasad w oparciu o hipotetyczne założenie wpływu zmy-
słów na umysł, przy jednoczesnej zupełnie jasnej i wyraźnej świadomości fałszywo-
ści tego przekonania. Leibniz mówiący nie swoim językiem – językiem nastawienia
naturalnego, czy też psychologii potocznej. A więc ostatecznie nie mamy w tym
dziele do czynienia z, by tak rzec, autorem Monadologii we własnej osobie, przed-
stawiającym swój „nowy system” i przemawiającym swoim własnym językiem.
Teofil jest spersonifikowanym efektem translacji monadologii na język „systemu
potocznego”, na „przyjęty sposób mówienia”. Warto, jak sądzę, o tym pamię-
tać studiując i komentując ten traktat. Dlatego właśnie w tytule tego przyczynku
znalazło się sformułowanie „filozofia umysłu w Leibniza Nowych rozważaniach...”,
a nie „Leibniza filozofia umysłu w Nowych rozważaniach...”. Filozofia umysłu
przedstawiona w Nowych rozważaniach... jest w takiej mierze Leibniz’a, w jakiej
podstawowe tezy monadologii (z istnieniem prawd koniecznych, ustawiczną czyn-
nością każdej substancji i nieświadomymi aktami mentalnymi na czele) dają się
postawić i utrzymać na gruncie „systemu potocznego”. W takiej mierze również
okazuje się możliwe porozumienie Teofila z Filaletem, a więc uzgodnienie miłości
do Boga z miłością do prawdy.
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2. Sytuacja problemowa Nowych rozważań..., czyli świadomość
versus umysł

Jak wiadomo, zakres problemów poruszanych i dyskutowanych w Nowych
rozważaniach... jest bardzo szeroki. Wszelako ograniczę się tu tylko do zagadnie-
nia wrodzoności idei i zasad teoretycznych oraz jego bezpośredniej implikacji, jaką
jest relacja świadomość–umysł. Postępuję tak z dwu powodów. Pierwszy ma na-
turę bardzo prozaiczną: szczupłość miejsca, jakim dysponuje autor tego rodzaju
przyczynku, nie pozwala na rozwinięcie wszystkich, choćby tylko najważniejszych,
kwestii związanych z jednym zagadnieniem. Drugi jest natury poważniejszej, bo
systematycznej. W moim głębokim przekonaniu, zagadnienie wrodzoności stanowi
niejako oś krystalizacji całego konglomeratu problemów i rozstrzygnięć dotyczą-
cych natury oraz sposobu funkcjonowania umysłu. Stosunek do tej kwestii, apro-
batywny lub krytyczny, determinuje charakter rozwijanej przez obie strony sporu
filozofii umysłu, a w konsekwencji antropologii. Kolejnym, nie mniej ważnym, za-
gadnieniem w dyskusji Teofila (apriorysty) z Filaletem (empirystą) oraz wszelkiej
filozofii umysłu w ogóle jest problem substratu procesów mentalnych, stawiany
wówczas w postaci pytania o to, czy materia (substancja materialna) może my-
śleć. Niestety jego krytyczną analizę zmuszony jestem w tej chwili pominąć.
Sytuacja problemowa Nowych rozważań... jako pisma polemicznego w cało-

ści określona jest przez problematykę Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego
Locke’a. Jednym z najważniejszych fragmentów tej rozprawy jest refutacja naty-
wizmu, a dokładniej argumentów, jakimi szermują jego zwolennicy. W polemice
z tą krytyką idei i zasad wrodzonych wypracuje Leibniz alternatywne pojęcie
wrodzoności, które nie tylko wykracza poza prostą opozycję wrodzone – nabyte,
lecz także daje się z powodzeniem utrzymać na gruncie „systemu potocznego”.
Znaczy to dokładnie tyle, iż nie trzeba przechodzić od razu na pozycje monado-
logii, by bronić wrodzoności idei i zasad teoretycznych oraz praktycznych. Ponie-
waż prezentowane przez Teofila pojęcie tego, co wrodzone, zostaje sformułowane
i przedstawione w polemice z krytyką Locke’a, należy przyjrzeć się jej założeniom,
twierdzeniom oraz konsekwencjom. Wszelako filipika autora Rozważań..., wymie-
rzona w natywizm, jest bardzo, momentami może nawet za bardzo, rozbudowana
i wielowątkowa. Dlatego też skoncentruję się tu na jej momentach, w moim mnie-
maniu, najistotniejszych, to znaczy tych, które posiadają rozstrzygające znaczenie
dla wypływającej z niej koncepcji natury i funkcjonowania ludzkiego umysłu.
Główna teza autora Rozważań... w dyskutowanym tu obszarze, nie stanowi

żadnej tajemnicy. Znajdujemy ją bowiem już w tytule drugiego rozdziału pierw-
szej księgi tego dzieła. „Nie ma w umyśle zasad wrodzonych” powiada z dużą
pewnością siebie Locke, mając przy tym na myśli zasady teoretyczne (spekula-
tywne), by następnie w kolejnych składających się na ów rozdział paragrafach już
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tylko przywołać mniej lub bardziej trafne racje przeciwko zwolennikom natywi-
zmu13. Rozwijana przez niego argumentacja w przeważającej części ma charakter
refutacji argumentów, na które powołują się zwolennicy wrodzoności pewnych
idei i zasad. Niejako na jej kanwie rozwija on swoją własną, empirystyczną kon-
cepcję fundamentów poznania ludzkiego. Tylko bardzo skromna część wywodów
Locke’a zawiera propozycje pozytywne, mające zastąpić nie dające się, jego zda-
niem, utrzymać stanowisko natywistów. Otóż omawiane są tu krytycznie trzy
grupy argumentów, których nie będę tu dokładnie analizował, nie stanowi to
bowiem głównego zagadnienia tego przyczynku. Wspomnę o nich, by od razu
przejść do sedna, to jest do głównego założenia stanowiska Locke’a, które nie
tylko określa jego krytykę wrodzoności, ale także determinuje rozwijaną przezeń
filozofię umysłu.
Pozytywna koncepcja autora Rozważań... sprowadza się w zasadzie do próby

wykazania, że nie trzeba powoływać się na idee i zasady wrodzone, jeśli uda się
pokazać, że można się bez nich świetnie obyć w teorii funkcjonowania umysłu
ludzkiego. Wystarczy jedynie udowodnić (co w swoim mniemaniu właśnie Locke
czyni), że nie powołując się na nie, można na innej drodze (doświadczenie) dojść
do tego wszystkiego, co miałyby one rzekomo umożliwiać: „Aby przekonać nie
uprzedzonych czytelników”, – powiada – „że przypuszczenie to [mianowicie, że
istnieją w umyśle jakieś wrodzone zasady, AB] jest błędne, wystarczyłoby, żebym
tylko okazał (co mam nadzieję uczynić w dalszych częściach tej rozprawy), jak
ludzie używając tylko swych władz przyrodzonych, mogli dojść do całej wiedzy,
jaką posiadają, bez pomocy jakichkolwiek impresji wrodzonych, i jak mogli dojść
do pewności bez żadnych tego rodzaju pierwotnych pojęć lub zasad”14.
Propozycja ta skonkretyzuje się w postaci teorii stopni, po których umysł

ludzki ma dochodzić do różnych prawd – od idei szczegółowych/jednostkowych
poprzez abstrakcję do bardziej ogólnych (§§ 15–16, 23). Pomijając najzupełniej
erystyczny zwrot z miejsca plasujący przeciwników Locke’a na pozycjach czytelni-
ków uprzedzonych, a więc zapewne także niedostatecznie oświeconych i inteligent-
nych, wypada tu zaznaczyć, iż wszystko wskazuje na to, że zupełnie nie uświa-
damia on sobie, że właśnie tego, co zamierza, przeprowadzić się nie da z powodu
matematyki i moralności. Stanowić to będzie główny punkt kontrargumentacji
Leibniz’a. Przejdźmy jednak do krytyki natywizmu i zawartego w niej rozumienia
wrodzoności oraz relacji świadomość–umysł.

13 Znamienne, że rozdział ten nie został zatytułowany na przykład „Czy istnieją idee wro-
dzone?”, lecz właśnie to, nie pozostawiające wątpliwości co do stanowiska autora, przeczące
zdanie kategoryczne wysunięte zostało na czoło tej części jego rozprawy. Przeczy to nieco jego
własnym deklaracjom, w których prezentuje siebie jako bezstronnego miłośnika i poszukiwacza
prawdy.
14 J. Locke, Rozważania..., wyd. cyt., t. 1, s. 30–31.
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Locke atakuje, jak już wspomniałem, trzy rodzaje argumentów przemawiają-
cych za wrodzonością pewnych zasad teoretycznych. Za przykłady takich natyw-
nych principiów służą tu zasada tożsamości oraz zasada sprzeczności, obie w sfor-
mułowaniu ontologicznym („cokolwiek jest, jest” oraz „jest niemożliwe, aby ta
sama rzecz istniała i nie istniała”)15. Dyskutując ich rzekomą wrodzoność, wy-
stępuje Locke zdecydowanie zarówno przeciwko argumentowi z wieku, w którym
dochodzi się do używania rozumu (§§ 6–14), jak i przeciwko argumentowi z uzna-
nia natychmiastowego (§§ 17–21). Wszelako główny obiekt ataku stanowi w jego
wywodzie tak zwane uznanie powszechne, uchodzące za najważniejszy argument
na rzecz wrodzoności pewnych idei i zasad. Polemizując z nim w kolejnych para-
grafach swojego dzieła (§§ 3–5, 21, 24–25), odsłania swoje pozytywne założenia,
z rozumieniem tego, co wrodzone, na czele. Stanowi to, w moim przekonaniu,
kluczowy moment w jego argumentacji. Dlatego właśnie na nim się tutaj skon-
centruję.
Zwolennicy wrodzoności niektórych principiów teoretycznych i praktycznych

powołują się na istnienie takich zasad, które mają być „powszechnie przez całą
ludzkość przyjęte”, co ma jednoznacznie wskazywać na ich wrodzoność. W języku
Locke’a oznacza to, iż „(...) muszą bezwzględnie być stałymi impresjami, jakie
dusze ludzkie otrzymują w zaraniu swego bytowania, przynosząc je na świat ze
sobą (...)”16. Argument ten wydaje się autorowi Rozważań... z dwu powodów nie-
trafny. Po pierwsze, nawet gdyby rzeczywiście istniały jakieś powszechnie przez
całą ludzkość przyjęte prawdy, to nie musiałoby to jeszcze oznaczać ich wrodzo-
ności. Albowiem, tu Locke sięga po swój ulubiony argument, niewykluczone, iż
można by wskazać inną jakąś drogę, na której ludzie doszli byli do owej powszech-
nej zgody. W swoim mniemaniu autor Rozważań..., rzecz jasna, zdolny jest drogę
tę wskazać. Po drugie, i tu dochodzimy do sedna rozumowania Locke’a, argu-
ment z powszechnej zgody, miast podtrzymać przekonanie o istnieniu wrodzonych
principiów poznania, w rzeczywistości raczej je obala. „Nie ma bowiem zdań, na
które godziłaby się cała ludzkość bez wyjątku”17. Prosta obserwacja rzeczywisto-
ści świadczy o tym, że znaczny odłam ludzkości, a mianowicie dzieci, idioci, dzicy
oraz ludzie niewykształceni, nie zna tych podstawowych principiów logicznych
jako zdań. Jak powiada Locke, nie znają ich oni, to znaczy „(...) nie mają naj-
lżejszego nawet wyobrażenia o tych zasadach i wcale o nich nie myślą”18. To zaś
już wystarcza do obalenia przekonania o ich wrodzoności. Czy rzeczywiście? Czy
nieznajomość pewnych principiów pod postacią zdań, świadomie formułowanych

15 Tamże, t. 1, s. 32.
16 Tamże, t. 1, s. 31–32.
17 Tamże, t. 1, s. 32.
18 Tamże.
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i wypowiadanych, świadczy o nienatywnym charakterze samych reguł w zdaniach
tych wysławianych? Przy jakich dodatkowych założeniach i przy jakim rozumieniu
wrodzoności argument ten jest rozstrzygający?
Otóż centralnym momentem całej argumentacji Locke przeciwko natywi-

zmowi nie jest ani refutacja trzech wspomnianych argumentów pro, ani też jego
pozytywny program wyprowadzenia całego ludzkiego poznania ze źródeł empi-
rycznych. Jest nim natomiast samo rozumienie wrodzoności, a w konsekwencji
relacji umysł – świadomość. Zauważmy, że Locke sytuuje swoje pojmowanie tego,
co wrodzone, w obrębie prostej opozycji wrodzone – nabyte. Dodatkowo, ale to
już raczej erystyka niż rzetelna argumentacja filozoficzna, w cytowanym wcze-
śniej fragmencie przeciwstawia przyrodzone władze umysłu ludzkiego temu, co
wrodzone, sugerując tym samym, iż zasady wrodzone należą do dziedziny tre-
ści nadprzyrodzonych, nieledwie cudownych. Najistotniejsze wszakże jest to, iż
Locke od samego początku swojej refutacji natywizmu uporczywie kojarzy wro-
dzoność ze stałą i bezwzględną obecnością wrodzonych zasad, które mają w nim
być „wyryte” niczym jakieś „napisy”. To zaś, jak się zaraz okaże, w konsekwen-
cji oznaczać musi stałe ich uprzytamnianie sobie. Wprawdzie nie może to dzi-
wić u filozofa, który wyobrażał sobie, iż umysł stanowi coś w rodzaju glinia-
nej tabliczki, na której ktoś lub coś wytłacza „znaki”, to jest owe wrodzone
idee i zasady, lecz samo w sobie wydaje się osobliwe. Kluczowe stwierdzenie
pozwalające zrozumieć, w jakiż to sposób istnienie dzieci, ludzi niespełna ro-
zumu i niewykształconych oraz tak zwanych dzikich, może obalać przekonanie
o realnej obecności w każdym ludzkim umyśle pewnych wrodzonych principiów,
brzmi: „(...) zdaje mi się, że popełniamy sprzeczność, mówiąc, że istnieją jakieś
prawdy wyryte w umyśle, a zarazem takie, że się ich nie dostrzega, czy też nie
pojmuje. (...) Trudno bowiem pomyśleć, by coś było w umyśle wyryte i aby umysł
tego nie dostrzegał”19.
Twierdzenie to stanowi filar całej argumentacji Locke’a. Dostrzeże to oczy-

wiście Leibniz i w ten punkt właśnie uderzy. Rozwijając tę myśl główną, Locke
formułuje trzy warunki, jakie musiałaby spełnić jakaś idea lub zasada, by w jego
oczach zasłużyć na zaszczytne miano wrodzonej. Otóż, jak już wiemy, po pierwsze,
musi ona być przez ów umysł dostrzeżona, to znaczy uprzytomniona, bo tak chyba
trzeba rozumieć owo dostrzeganie przez umysł czegoś w sobie samym. Po drugie,
musi być z konieczności znana oraz po trzecie, uznana. Znaczy to dokładnie tyle,
że jeśli coś ma być wrodzone, to musi być przez umysł (stale) uświadamiane, roz-
poznane i uznane za prawdziwe. Leibniz zakwestionuje wszystkie trzy warunki.
To, co wrodzone, nie musi, jego zdaniem, ani być bezpośrednio dostrzegane, ani

19 Tamże, t. 1, s. 33
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znane, ani uznawane przez umysł, aby można było sensownie mówić o jego real-
nej obecności w umyśle. Nakładając takie warunki na pojęcie wrodzoności, musi
Locke zredukować obecność tego, co wrodzone w umyśle do obecności w nim zdań
uświadamianych, znanych mu oraz uznawanych przezeń za prawdziwe: „O żad-
nym zdaniu nie można twierdzić, że znajduje się w umyśle, gdy go umysł nigdy
nie znał i nigdy dotąd nie uświadomił go sobie”20. To prawda. Nie to jednak jest
punktem spornym, lecz to, czy zasady wrodzone mają postać wrodzonych zdań.
Jeśli nie, to cała argumentacja Locke, zupełnie mija się ze swoim przedmiotem.
Jest niedorzeczna w dosłownym sensie tego słowa.
Najważniejszą implikacją argumentacji Locke jest wszakże ustanowienie rów-

noważności między terminami „być w umyśle” i „być przedmiotem świadomo-
ści”. Prowadzi to do absurdalnych konsekwencji, ponieważ o wszystkim, co nie
jest aktualnie przedmiotem świadomości, trzeba by twierdzić, iż nie znajduje się
w umyśle. Locke wszakże z uporem godnym lepszej sprawy obstaje przy tezie, iż
jeśli coś jest w umyśle, to z konieczności musi być przez ów umysł uprzytamniane:
„Jeśli bowiem te wyrazy: ‘znajdować się w umyśle’ znaczą cokolwiek, to znaczą
tyleż co: ‘być rozumianym’. Tak, że ‘być w umyśle’ i ‘nie być rozumianym’ albo
‘znajdować się w duszy’ i ‘nigdy nie być postrzeżonym’, to tyle co: ‘jakaś rzecz
jest i zarazem nie jest w duszy bądź w umyśle’”21.
Umysł u Locke’a to tyle co świadoma inteligencja, przetwarzająca treści do-

starczane przez doświadczenie. I nic więcej. Pole świadomości i pole (czynności
i treści) umysłu mają u niego ten sam zakres. „Być w umyśle” to dla niego „być
w świadomości”. W konsekwencji zasady wrodzone nie mogą być niczym innym,
niż uświadamianymi myślami i muszą mieć postać zdań, których „przedmiotem”
są te principia. Locke nie odróżnia zdania, w którym świadomie wysławia się
zasadę logiczną, od samej tej zasady, która leży u podstawy każdego sensownego
zdania, a więc także i tego, w którym się ją wypowiada. Nieznajomość zdań wypo-
wiadających principia logiczne (dzieci, idioci, dzicy) nie świadczy o nieobecności
tychże principiów w umyśle jako implicytnych reguł wszelkiego myślenia w ogóle.
Także tego, które tematyzuje owo zasady. Dla Locke’a „wrodzone” to „stale i od
początku obecne w umyśle”, niejako w nim, jak sam mówi, wyryte i ciągle wi-
doczne. Dlatego właśnie posługuje się on taką, a nie inną terminologią i stale
mówi, że idee oraz zasady wrodzone to „wrodzone napisy”22, czy też „jak gdyby
znaki czy cechy, odciśnięte w umyśle człowieka, które dusza otrzymuje na samym
początku swego istnienia, przynosząc je na ten świat”23.

20 Tamże.
21 Tamże, t. 1, s. 34.
22 Tamże, t. 1, s. 35
23 Tamże, t. 1, s. 30.
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Główny błąd w rozumowaniu Locke’a polega, jak sądzę, na tym, że – wbrew
temu, co on twierdzi – można mieć w umyśle zasady sprzeczności i tożsamości
oraz posługiwać się nimi, nie znając ich ani nawet nie dostrzegając ich wyraźnie.
Myśleć według tychże zasad, a myśleć o nich, to dwie zupełnie różne rzeczy. Pierw-
sze nie wymaga drugiego. Formalne warunki możliwości wszelkiego sensownego
myślenia nie muszą koniecznie być znane temu myśleniu. Umysł funkcjonujący
według tychże reguł („posiadający je”) nie musi mieć o nich jasnej i wyraźnej
wiedzy. „Mieć wrodzone zasady” nie oznacza „mieć o nich wiedzę”. Jak trafnie
zauważy Leibniz, „(...) posługujemy się tymi prawidłami, nie uświadamiając ich
sobie wyraźnie”24. Locke myli lub mylnie utożsamia powszechne niewystępowa-
nie wiedzy o zasadzie sprzeczności z powszechnym niewystępowaniem samej tej
zasady. Dzięki czemu wskazanie na istoty ludzkie wiedzy tej z różnych przyczyn
pozbawione (niezdolne do wysłowienia tych zasad w postaci zdań) wydawać mu
się będzie rozstrzygającym argumentem na rzecz ich nienatywnego charakteru.
Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia u Leibniza.

3. Odpowiedź Leibniz’a/Teofila, czyli tabula rasa versus
semia aeternitatis

Leibniz odpowiadając na krytykę Locke’a, wychodzi poza dwie podstawowe
determinanty, określające jej horyzont. Autor Nowych rozważań... ani nie powo-
łuje się na zgodę powszechną jako argument główny, ani też nie rozpatruje za-
gadnienia wrodzoności w ramach samej tylko prostej opozycji wrodzone – nabyte.
To, co wrodzone, nie jest w wywodach Teofila przeciwieństwem tego, co nabyte,
albowiem poznanie pewnych idei i zasad, choć nabyte, z powodzeniem może być
nazywane wrodzonym. Natomiast zgoda powszechna nie tylko nie stanowi dla
niego argumentu rozstrzygającego, ale nawet żadnym argumentem na rzecz wro-
dzoności idei oraz zasad nie jest. To najwyżej poszlaka: „Nie opieram” – powiada
Teofil – „pewności zasad wrodzonych na powszechnej zgodzie, (...) zgoda dość po-
wszechna pomiędzy ludźmi jest wskaźnikiem, a nie dowodem istnienia wrodzonej
zasady”25.
Gdzie zatem dowodu takiego należy szukać? Głównym argumentem Leib-

niza/Teofila, a zarazem najpoważniejszym zarzutem wymierzonym w krytyczne
wywody Locke’a/Filaleta, jest niezaprzeczalne, nawet na gruncie „systemu potocz-
nego”, istnienie prawd koniecznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.

24 G.W. Leibniz, Nowe rozważania..., wyd. cyt., t. 1, s. 52.
25 Tamże, t. 1, s. 50–51.



114 ARTUR BANASZKIEWICZ

Autor Rozważań..., diagnozuje Teofil, „Nie odróżnił (...) dostatecznie pochodzenia
prawd koniecznych, których źródło jest w rozumie, od pochodzenia prawd o fak-
tach zaczerpniętych z doświadczeń zmysłów, a nawet z niewyraźnych spostrzeżeń,
które są w nas”26.
Konieczne prawdy teoretyczne to (poznawane jasno i wyraźnie przez świa-

tło naturalne rozumu) zasady logiczne oraz sądy matematyki, natomiast ko-
nieczne prawdy praktyczne to (poznawane, a raczej przyjmowane, przez instynkt)
„wieczne prawa boże”27. Na potrzeby tego przyczynku ograniczę się jedynie do
prawd teoretycznych, a i wśród nich przede wszystkim do statusu dyskutowa-
nych przez Locke’a principiów logicznych. Gwoli uniknięcia nieporozumień za-
znaczę tu jedynie, iż pojęcie instynktu u Leibniza nie ma żadnych biologicznych
lub naturalistycznych implikacji i oznacza jedynie „(...) skłonność istoty żywej
do tego, co jest dla niej odpowiednie, choć nie zdaje ona sobie sprawy z racji tej
skłonności”28.
Istnienie teoretycznych prawd koniecznych, w logice i matematyce czystej,

stanowi argument rozstrzygający z tego prostego, acz bogatego w następstwa,
powodu, iż z racji swej natury nie mogą one w żaden sensowny sposób zo-
stać wywiedzione z doświadczenia, które zawsze jest źródłem prawd przygod-
nych. Doświadczenie zmysłowe po prostu nie może dostarczyć podstawy ich uza-
sadnienia. Skoro tak, muszą one mieć jakieś inne źródło, jakieś inne podstawy.
„(...) w konsekwencji dowód ich nie może pochodzić od niczego innego jak tylko
od zasad wewnętrznych, które nazywa się wrodzonymi”29. Nie pozostaje więc nic
innego, jak poszukiwać ich w samym umyśle i uznać je za w jakimś sensie wro-
dzone (jakaś nadnaturalna iluminacja zostaje tu implicite odrzucona). Sens ten
wszelako, jak zaraz zobaczymy, będzie daleko różny od rozumienia wrodzoności
przez Locke’a.
Dusza (umysł), powiada Leibniz/Teofil, wbrew temu, co twierdzi Locke,

nigdy nie jest pusta. Istnieją w niej pewne naturalne potencjalności, które
w pewnych warunkach, za sprawą refleksji, mogą stać się aktualnie znanymi,
nie-empirycznymi prawdami koniecznymi. Na gruncie „systemu potocznego”,
w obliczu niezaprzeczalnej obecności prawd koniecznych, trzeba zatem przyjąć,
że „(...) dusza z natury zawiera podstawy pewnych pojęć i teorii, a przedmioty
zewnętrzne tylko je rozbudzają w odpowiednich warunkach”30. Jak widać, obrona

26 Tamże, t. 1, s. 49.
27 Tamże, t. 1, s. 75.
28 Tamże, t. 2, s. 134–135.
29 Tamże, t. 1, s. 7.
30 Tamże, t. 1, s. 5.
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wrodzoności pewnych prawd na gruncie „systemu potocznego” prowadzi do sfor-
mułowania dwu istotnych zastrzeżeń. Po pierwsze, umysł zawiera nie same, niejako
już „gotowe” (jak sobie ich natywność wyobrażał Locke) idee i zasady, ale tylko
ich podstawy. Prawdy konieczne muszą zostać z umysłu wydobyte. Leibniz/Teofil
bardzo mocno podkreśla, iż „być wrodzonym” to nie znaczy być stale i aktu-
alnie obecnym w umyśle, niejako „być znanym od kołyski”31. To zaś oznacza,
iż niezbędnie potrzebna jest pewna praca umysłu, wydobywająca, czy też aktu-
alizująca, te naturalne dyspozycje32. Po drugie, zmysły stanowią jedynie rodzaj
przyczyny okazjonalnej, która skłania umysł do zwrócenia uwagi w akcie refleksji
raczej na te, a nie na inne prawdy, znajdujące się w nim samym. Doświadczenie
zmysłowe jest początkiem, ale nie jedynym źródłem poznania. Błąd empiryzmu,
co później powtórzy Kant, polega na tym, że zbyt pochopnie utożsamia on po-
czątek z jedynym źródłem poznania, a w konsekwencji jego warunek konieczny
z warunkiem wystarczającym.
Leibniz/Teofil przekształca, a właściwie odwraca argumentację Locke’a, wy-

mierzoną w rozumienie wrodzoności idei i zasad jako implicytnej ich obecności
w umyśle. Twierdzi, że prawdy wrodzone są w tym sensie implicite w umyśle, iż
posiada on trzy naturalne zdolności: zdolność poznania ich, odnajdywania w sobie
oraz dyspozycję do uznania ich, „gdy myśli, jak należy”33. W konsekwencji for-
mułuje różne od Locke’owskiego pojęcie wrodzoności: „(...) idee i prawdy są nam
wrodzone jako skłonności, dyspozycje, nawyki i naturalne potencjalności, a nie
jako działania, chociaż tym potencjalnościom towarzyszą zawsze jakieś odpowia-
dające im działania, często niedostrzegalne”34.

31 Tamże, t. 1, s. 92. „(...) nie należy sobie wyobrażać, jakoby można czytać w duszy jak
w otwartej księdze te wieczne prawa rozumu (...) bez trudu i bez poszukiwania; ale to wystarcza,
że możemy je wykrywać w sobie wysiłkiem uwagi przy sposobnościach dostarczanych przez
zmysły”; tamże, t. 1, s. 7–8.
32 Potencjalność prawd koniecznych przedstawia Leibniz obrazowo przywołując porównanie
umysłu do bloku żyłkowanego marmuru: „(...) prawdy byłyby w nas w takim sensie, w jakim
postać Herkulesa jest w marmurze, który równie dobrze nadaje się do przyjęcia tego lub jakiego-
kolwiek innego kształtu. Ale gdyby w kamieniu znajdowały się żyły, które wyznaczałyby raczej
postać Herkulesa aniżeli inne figury, wówczas ten kamień byłby do tego bardziej predyspono-
wany, a Herkules jak gdyby w pewien sposób w nim wrodzony, chociaż trzeba byłoby pracy,
aby wykryć te żyły i odczyścić je przez wygładzenie i odrzucenie tego, co przeszkadza im się
uwydatnić”; tamże, t. 1, s. 11.
33 Tamże, t. 1, s. 65.
34 Tamże, t. 1, s. 11. Leibniz, poszukując językowego wyrazu swoich ejdetycznych intuicji i wglą-
dów, nie stroni od, by tak rzec, spekulatywnej liryki i idee wrodzone to nie tylko pojęcia wspólne
(prolepsis Stoików), lecz także semia aeternitatis, „żywe ognie”, „rysy świetliste ukryte wewnątrz
nas”, „iskry na skutek uderzenia sypiące się ze strzelby”, a przede wszystkim „błyski”, które wy-
rażają „coś boskiego i wieczystego, co przejawia się przede wszystkim w prawdach koniecznych”;
tamże, t. 1, s. 5–6.
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Tym, co rozstrzyga o wrodzoności pewnych idei i zasad, jest ich konieczność,
jednoznacznie wskazująca na ich nie-empiryczną genezę. Prawdy i idee wrodzone
to te, które swoje jedyne źródło mogą mieć w samym umyśle. Zaznaczmy jed-
nak, że ich aktualne poznanie w innym sensie jest wrodzone niż same te idee
i prawdy. Przez to musi ono uchodzić za nabyte a priori, albowiem wydobywając
je z własnego umysłu, dowiadujemy się wszak czegoś nowego. Nie jest tak, co
Leibniz bardzo mocno podkreśla w opozycji do Locke’a, że skoro dowiadujemy
się czegoś nowego, czegoś, czego dotąd nie byliśmy świadomi, to z konieczności
musi to do nas przychodzić z zewnątrz i nie może zostać nazwane wrodzonym35.
Prawdy nabyte a priori, jak na przykład twierdzenia matematyczne, są w tym
sensie wrodzone, iż swoje podstawy mają implicite w samym umyśle. Dlatego też
aktualne poznanie prawd koniecznych nie jest w sensie ścisłym wrodzone, tako-
wym można nazwać jedynie ich poznanie potencjalne36. Kiedy Leibniz powiada,
że aktualne poznanie prawd koniecznych nie jest wrodzone, ma na myśli wła-
śnie tę pracę potrzebną do wydobycia go z głębi umysłu, choć same te prawdy
jako naturalne dyspozycje są wrodzone tak samo, jak ich poznanie potencjalne.
W konsekwencji wrodzoność może być rozumiana na dwa komplementarne spo-
soby: a) jako potencjalna, niedostrzeżona jeszcze obecność w umyśle pewnych idei
i zasad, stanowiących jego naturalne dyspozycje, b) jako nabycie a priori poznania
prawd koniecznych37.
Takie pojęcie wrodzoności prowadzi do radykalnie innego niż u Locke’a ro-

zumienia obecności w umyśle oraz, w konsekwencji, relacji umysł – świadomość.
„Być w umyśle” nie jest ani równoznaczne, ani równoważne z „być dostrzeżo-
nym/uświadomionym przez umysł”. Nie wszystko, co znajduje się w umyśle, musi
być przez ów umysł aktualnie znane. Dusza/umysł może mieć coś w sobie, nie
zdając sobie z tego sprawy, może i powinna mieć wiele różnych własności i do-
znań, których „(...) nie można poznać od razu i wszystkich naraz”38. Aby można
było nazwać coś wrodzonym, wywodzi Teofil, „wystarcza, aby to, co jest w ro-
zumie mogło tam być znalezione i aby źródła lub uzasadnienie pierwotne prawd,
o które chodzi, było tylko w rozumie”39. Relacja zachodząca między świadomością

35 „(...) nie mógłbym uznać tego twierdzenia ‘nic, o czym dowiadujemy się, nie jest wrodzone”’;
tamże, t. 1, s. 66. Dla Locke’a to, co jest wewnątrz nas i co stanowi przedmiot refleksji, jest
ostatecznie zawsze spoza nas.
36 Zob. tamże, t. 1, s. 68. „(...) cała arytmetyka i cała geometria są wrodzone i są w nas
w sposób potencjalny”; tamże, t. 1, s. 53.
37 „(...) można nazwać wrodzonymi wszelkie prawdy dające się wywieść z pierwszych poznań
wrodzonych, ponieważ umysł może je wydobyć z własnej głębi, jakkolwiek często nie jest to
sprawa prosta”; tamże, t. 1, s. 55. „(...) idee są nam wrodzone wraz z wszystkim, co od nich
zależy”; tamże, t. 1, s. 10.
38 Tamże, t. 1, s. 55.
39 Tamże, t. 1, s. 58.



NISI IPSE INTELECTUS. NIE-REDUKCJONISTYCZNA FILOZOFIA UMYSŁU... 117

(apercepcją) a umysłem jest tu asymetryczna i niezwrotna – mogą w nim istnieć
takie idee i zasady, których nie tylko nie jest on aktualnie świadom, ale które być
może nigdy nie staną się przedmiotami jasnego i wyraźnego poznania rozumo-
wego. Jeśli więc w koncepcji Locke’a umysł żyje w świadomości, która w całości
go obejmuje, to u Leibniza świadomość żyje w umyśle, ale go nie obejmuje i nie
przenika w całości.
Ponadto umysł, wbrew uwagom Locke’a, zawsze jest czynny, choć nie za-

wsze jest świadom swych czynności. Świadomość i samoświadomość (apercepcja)
stanową tylko specyficzną i fragmentaryczną formę funkcjonowania umysłu. Dzia-
łanie umysłu (szeroko pojęte „myślenie”), jego bezustanna, spontaniczna aktyw-
ność nie musi być samowiedna, nie implikuje apercepcji. Samorzutność percepcji
(czynności umysłu) może, ale nie musi przebiegać w świetle świadomości. Dysku-
towane przez Locke’a zasady „spekulatywne”, czyli podstawowe principia logiczne
oraz ich funkcje w umyśle, zostają przez Leibniza/Teofila przyrównane do mięśni
i ścięgien oraz ich roli w funkcjonowaniu zdrowego ciała40. „Zasady ogólne” –
powiada – „wchodzą w skład naszych myśli, których są duszą i więzią. Są tam tak
konieczne, jak muskuły i ścięgna do chodzenia, mimo że o nich nie myślimy”41.
Tak jak chodzenie nie wymaga wiedzy anatomicznej, tak działanie umysłu nie
wymaga znajomości logiki. Poprawne myślenie określa wrodzona logica natura-
lis, która nie musi być przedmiotem jasnego i wyraźnego poznania logicznego
(logica artificialis). Leibniz doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż czym innym
jest myślenie oraz działanie podług pewnych immanentnych, wrodzonych zasad,
stanowiących jego swoiste warunki możliwości, czym innym zaś poznanie tychże
zasad jako specyficznych „przedmiotów”. Istnieją w umyśle pewne, by tak rzec,
wewnętrzne imperatywy funkcjonalne (teoretyczne i praktyczne), które w żaden
sposób nie dają się sensownie zredukować do statusu zdań obserwacyjnych lub
z nich wyprowadzić, ani też nie muszą być przez ów umysł wyraźnie uświada-
miane42. Wiedza o zasadach może być nabyta (nie przestając być wrodzona),
lecz same te zasady już nie. Sam proces nabywania wiedzy (nawet jeśli cała jej
„materia” miała być wyłącznie empiryczna) musi posiadać pewne aprioryczne,
formalne i podmiotowe principia funkcjonalne, które są pierwsze i najbardziej
podstawowe nie tylko w stosunku do wszelkiego poznania przedmiotowego, lecz
także względem tego poznania, które czyni je swoim obiektem. W konsekwen-

40 Inspiracje i konteksty biologiczne oraz witalistyczne nie są w myśli Leibniz’a niczym nad-
zwyczajnym lub przypadkowym. Na ten temat zob. J. Usakiewicz, Witalistyczne podstawy mo-
nadologii G.W. Leibniza, w: Implikacje filozofii Leibniza, red. S. Folaron, Częstochowa 1997,
s. 51–63.
41 G.W. Leibniz, Nowe rozważania..., wyd. cyt. t. 1, s. 61.
42 „(...) w gruncie rzeczy każdy je zna i (...) co chwila posługuje się zasadą sprzeczności (np.) nie
przyglądając jej się wyraźnie”; tamże, t. 1, s. 51–52.
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cji nie wszystko, co daje się w umyśle odnaleźć, można wyjaśnić na drodze ge-
netycznego badania empirycznego i na gruncie naturalizmu nie akceptującego
żadnego a priori.
Leibniz natychmiast zauważa najgroźniejszą implikację empiryzmu Locke’a,

z której zupełnie nie zdawał on sobie sprawy. Odrzucenie idei i zasad wrodzonych,
nieuchronnie prowadzi do naturalistycznej redukcji tegoż umysłu do funkcji ciała.
Tabula rasa jest groźną fikcją, a „(...) ci, którzy tak myślą o duszy, czynią ją
w gruncie rzeczy cielesną”43. W konsekwencji zaproponowany prze Locke’a empi-
ryzm jawi się w krytyce Leibniza, jako próba wyprowadzenia umysłu spoza niego
samego, z tego, co przygodne i cielesne, a więc jako redukcja tego, co mentalne
do tego, co somatyczne. Stanowi to w istocie anihilację umysłu jako realności sui
generis. Podejmując polemikę z naczelną zasadą wszelkiego empiryzmu Nihil est
in intellectu, quo non fuerit in sensu, Leibniz dodaje jedno, bardzo ważne zastrze-
żenie nisi ipse intellectus. Nie ma niczego w umyśle, co by wpierw nie było w zmy-
słach, z wyjątkiem samego umysłu. Umysł jest niejako sam sobie wrodzony44.
Nawet jeśli przystaniemy na, zgodne z potoczną psychologią i zdrowym roz-

sądkiem, przekonanie o zmysłowym pochodzeniu pewnych treści naszego pozna-
nia, to jednak nie sposób obstawać przy tym, iż formalne principia stanowiące
aprioryczne i podmiotowe warunki możliwości poznania również mają taką ge-
nezę. Tabula rasa jest fikcją, ponieważ istnieją prawdy konieczne (wrodzone), które
stanowią aprioryczne warunki możliwości poznawania przedmiotów oraz samopo-
znania umysłu. W taki sposób można z łatwością zinterpretować status, jaki mają
u Leibniz’a podstawowe zasady logiczne oraz wyliczane przez niego kategorie, jak
na przykład „byt”, „działanie” czy „substancja”. Jako formalne, podmiotowe wa-
runki wszelkiego myślenia i poznania nie mogą one zostać sensownie wywiedzione
z żadnego porządku przedmiotowego. Jeśli tak, to i sam umysł nie może być
genetycznie zredukowany do jakiejkolwiek dziedziny empiryczno-przedmiotowej.
Prawdy konieczne, a dokładniej zdolność do ich odnajdywania w sobie i pozna-
wania, radykalnie odróżnia człowieka od zwierząt. Koncepcja Locke’a, nawet jeśli
wbrew deklarowanym intencjom jej twórcy, powoduje, iż wszystkie prawdy jako
nabyte a posteriori, są zawsze tylko przygodne, nie ma więc żadnych teoretycznych
i praktycznych prawd koniecznych. W konsekwencji, człowiek zostaje zrównany
ze zwierzęciem. Poglądy Locke’a, powiada Leibniz/Teofil „(...) poniżają zbytnio
nie tylko położenie człowieka, ale i wszechświata”45.

43 Tamże, t. 1, s. 102–103.
44 „(...) wiele jest w naszym umyśle rzeczy wrodzonych, skoro niejako sami wrodzeni jesteśmy
sobie i skoro w nas jest: byt, jedność, substancja, trwanie, zmiana, działanie, spostrzeżenie,
przyjemność i tysiąc innych przedmiotów naszych idei intelektualnych”; tamże, t. 1, s. 10.
45 Tamże, t. 1, s. 46.
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Zakończenie

W konkluzji rozważań składających się na ten przyczynek, chcę wskazać na
dwa punkty, warte dalszych, oddzielnych badań. Pierwszy z nich to proto-trans-
cendentalny charakter, rozwijanej przez Leibniza na gruncie „systemu potocz-
nego” koncepcji zasad poznania. Drugi to antropologiczny kontekst sporu aprio-
ryzmu z empiryzmem.
W swoich Rozważaniach... Locke rozwija, swego rodzaju fizjologię umy-

słu, to jest teorię budowy i funkcjonowania umysłu takiego, jakim zna on sie-
bie w doświadczeniu. Bada on umysł tak, jakby był on jeszcze jednym przed-
miotem doświadczenia. Jego podejście jest, jeśli można to tak określić, gene-
tyczno-materialne. Natomiast odpowiedź Leibniza/Teofila zawiera zalążki stano-
wiska transcendentalnego. Stanowi coś w rodzaju proto-transcendentalnej teo-
rii apriorycznych warunków możliwości wszelkiego myślenia i poznania, w tym
także poznania doświadczeniowego, z którego principia te usiłuje wydobyć każdy
zwolennik empiryzmu, a więc także wszelkiej empirycznej samowiedzy umysłu.
Jest to więc raczej podejście funkcjonalno-formalne. Racje, dla których umysł
działa zawsze raczej tak, a nie inaczej (niezależnie od określeń materialno-tre-
ściowych), muszą mieć charakter aprioryczny oraz podmiotowo-formalny. Nie
należy poszukiwać ich poza nim samym w dziedzinie empirycznego poznania
przedmiotowego. Nie sposób więc wywieść umysł ze sfery empiryczno-przed-
miotowej, nie redukując go przy tym do ciała, a więc nie nadając mu przy
tym statusu kolejnego przedmiotu doświadczenia. Proto-transcendnetalne ba-
dania Leibniza, koncentrując się na aspekcie apriorycznym oraz formalno-pod-
miotowym zasad poznania, wskazują, iż to raczej dziedzina doświadczenia jest
przez umysł ustanawiana, przynajmniej w warstwie czysto fenomenalnej, ani-
żeli odwrotnie.
Polemika Leibniza z Locke’iem to spór stanowiska zakładającego przynaj-

mniej względną autonomię rozumu (dobywanie „z siebie” prawd koniecznych
przy okazji pobudzeń zmysłowych) ze stanowiskiem implikującym naturalistyczny
redukcjonizm. Obrona wrodzoności pewnych prawd stanowi obronę autonomii
umysłu, który jest tu samorzutnym źródłem apriorycznych idei i zasad. Ko-
nieczność, a więc i wrodzoność pewnych prawd teoretycznych i praktycznych
stanowi fundament nie-redukcjonistycznej teorii umysłu Leibniza. Umysł nie
daje się poprawnie wyprowadzić z jakiejkolwiek dziedziny empiryczno-przed-
miotowej. Co więcej, argumenty Leibniza wskazują na jego pierwotność wobec
wszelkiej dziedziny przedmiotowej i wiedzy o niej, przynajmniej w tym sensie,
iż jest on źródłem wszelkich zasad poznania, które są wrodzone, oraz wszel-
kich zasad praktycznych, które są „instynktowne”. Tak tedy pierwszy wnio-
sek cząstkowy, jaki płynie z tych rozważań, ma charakter historyczno-filozo-
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ficzny i brzmi następująco: wypracowane przez Leibniza pojęcie wrodzoności
oraz związana z nim koncepcja umysłu stanowi początek transcendentalnej fi-
lozofii umysłu.
Naturalizm jest nieuniknionym następstwem empiryzmu, a empirystyczny

opis funkcjonowania ludzkiego umysłu jest de facto opisem „rozumu” zwierzę-
cego. Jego podstawą są empirycznie uwarunkowane asocjacje idei ufundowane
w nawyku, przyzwyczajeniu i oczekiwaniu powtórzenia. Hipotetyczny opis umy-
słu psa, zająca, czy jelenia, jaki przedstawia autor Nowych rozważań..., jest tym,
co u empiryków stanowi teorię funkcjonowania umysłu ludzkiego. Gdy tymczasem
rozum ludzki, według Leibniza, charakteryzuje się zdolnością wglądu w inteligi-
bilny i metafizyczny porządek racji, a więc do rzeczywistego poznawania prawd
koniecznych. To właśnie istnienie koniecznych (wrodzonych) prawd teoretycznych
i praktycznych uniemożliwia skuteczną redukcję umysłu do funkcji ciała, a czło-
wieka do zwierzęcia. W sporze o wrodzoność pewnych prawd najwyższą stawką
nie jest więc charakter i status samych tych prawd, ale odpowiedź na pytania:
czym jest człowiek?, jak ma on o sobie myśleć? Jeśli jest depozytariuszem takich
teoretycznych i praktycznych prawd, których z racji ich natury nie sposób uznać
za nabyte, to on sam także nie jest tylko dzieckiem przyrody. Nie jest więc ni-
czym dziwnym, że według Leibniza w człowieku jest coś boskiego, czego wyrazem
są właśnie idee i prawdy wrodzone: „(...) wszystkie idee myślowe mają swojej
pierwowzory w wieczystej możliwości rzeczy”46.
Tak więc spór o wrodzoność pewnych idei i zasad jest także, a właściwie

przede wszystkim sporem antropologicznym. Stawką nie jest tu rozwiązanie jakie-
goś abstrakcyjnego i czysto akademickiego problemu, lecz rozstrzygnięcie zagad-
nienia natury oraz statusu człowieka jako istoty zmysłowej i cielesnej, a zarazem
rozumnej. Spór o naturę umysłu, bodaj najważniejszy obok konfliktu idealizmu
z realizmem w filozofii nowożytnej, jest w istocie dyskusją o naturze człowieka.
Jeśli, jak chce tego Leibniz, istnieją jasno i wyraźnie poznawane konieczne prawdy
teoretyczne oraz równie konieczne, instynktownie uznawane prawdy praktyczne,
stanowiące niejako samorzutną manifestację natury umysłu, to tabula rasa jest
teoretyczną fikcją. Jeżeli zaś istnieją jakieś aprioryczne, wrodzone wewnętrzne
imperatywy funkcjonalne, to człowiek nie może uczynić siebie, czym tylko ze-
chce, nie może stać się swoim własnym produktem. Ma to swoje doniosłe konse-
kwencje antropologiczne, pedagogiczne, a ostatecznie – co najważniejsze – także
polityczne. Ich rozważenie trzeba odłożyć na inną okazję. Tutaj poprzestanę na
drugim wniosku cząstkowym, który brzmi: filozofia umysłu zawsze implikuje jakąś
antropologię, pedagogikę, a w konsekwencji także i politykę.

46 Tamże, t. 2, s. 199.
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NISI IPSE INTELLECTUS.
NON-FEDUCTIONIST PHILOSOPHY OF THE MIND

IN LEIBNIZ’S NEW ESSAYS ON HUMAN UNDERSTANDING

Summary

Developed in his polemics with Locke, Leibniz’s conception of the mind based
on the so called ‘system commune’ is an example of what the non-reductionist and
non-naturalistic view has to offer in the philosophy of the mind. In this paper I discuss
the following issues: the status of New essays in Leibniz’s works, the conscious-
ness-mind relation as understood by both philosophers, conception of the innate and
innate-acquired relation in the so called ‘system commune’. I have divided this work
into four parts. In the first one I present the status of New essays in Leibniz’s works
and I explain his conception of the ‘system commune’. In the second one I investigate
Locke’s arguments on the nativism and his conception of the innate. Next, I discuss
the conception of the innateness, as proposed by Leibniz, and the mind-consciousness
relation. Finally, I present the conclusions drawn from the above analyses.
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Wprowadzenie

Na okładce wydanej w polskim tłumaczeniu głośnej książki amerykańskiego
matematyka Keitha Devlina Żegnaj, Kartezjuszu. Rozstanie z logiką w poszuki-
waniu nowej kosmologii umysłu1 czytamy, że refleksja nad językiem i ludzkim
myśleniem odegrała ogromną rolę w dziejach filozofii i nauki. Dziś – w dobie
badań nad sztuczną inteligencją i rozwoju technik informacyjnych – szczególnej
wagi nabrały prace psychologów i filozofów języka, socjologów i lingwistów. Od-
powiedzi na pytania: czym jest język, czym jest ludzki umysł, w jaki sposób my-
ślimy, mają kluczowe znaczenie dla rozwiązania podstawowych problemów infor-
matyki. Narodziny nowej dyscypliny, kognitywistyki, która zajmuje się strukturą
umysłu, myśleniem i świadomością, stały się wyzwaniem dla tradycji filozoficz-
nej, między innymi kartezjanizmu, a jednocześnie istotnym czynnikiem rozwoju
technik komputerowych i komunikacyjnych. Devlin rozlicza się z tradycją, któ-
rej kształt definiuje, jego zdaniem, figura Kartezjusza, jego filozofia, a przede
wszystkim jego metodologia. Można oczywiście traktować Kartezjusza jako sym-
bol całego dziedzictwa racjonalizmu, wydaje się jednak, że mimo jego ogromnego
wpływu na filozofię nowożytną, to nie Kartezjusz, a Leibniz powinien stać się
głównym bohaterem pożegnania, któremu tak naprawdę nie ma końca. Niniej-
szy tekst nie jest jednak próbą polemiki z poglądami Devlina, ale raczej czę-
ściowym ich uzupełnieniem. Przedstawiam tu wybrane problemy Leibnizjańskiej

1 K. Devlin, Żegnaj Kartezjuszu. Rozstanie z logiką w poszukiwaniu nowej kosmologii umysłu,
tłum. B. Stanosz, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
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teorii umysłu, budowanej przede wszystkim na językowym fundamencie, które jak
się wydaje, pozwalają dostrzec w Leibnizu rzeczywistego prekursora współczesnej
kognitywistyki.

Błąd jako skutek ograniczeń umysłu

W Rozprawie metafizycznej Leibniz objaśniając naturę substancji, zwraca
uwagę, że wszystkie jej postrzeżenia są zawsze prawdziwe, „a tylko sądy, które po-
chodzą od nas, w błąd wprowadzają”2. Należy pamiętać, że według Leibniza każda
indywidualna substancja „przedstawia cały wszechświat”3 i jest żywym, „czyli ob-
darzonym wewnętrzną czynnością zwierciadłem, przedstawiającym wszechświat
ze swego punktu widzenia i poddanym tym samym co on prawom”4. Ponadto
każdy ogląd wszechświata realizowany przez wszelką substancję pozostaje w do-
skonałej zgodności z perspektywą posiadaną przez Boga. Prawdziwość zaś „wi-
doku boskiego” stanowi, zdaniem Leibniza, gwarancję prawdziwości postrzeżeń
stworzonych przez Boga substancji5. Ta argumentacja nie budzi zastrzeżeń, gdy
bierzemy pod uwagę same tylko postrzeżenia. Można tu bowiem przyjąć za Hob-
besem, że „natura sama w sobie nie może się mylić”6, a zatem, jeśli godzimy
się na istnienie duszy u dżdżownicy czy pszczoły, to uznajemy także, że dusze
tych zwierząt postrzegają – na mocy przysługującego im wewnętrznego systemu
reprezentacji – cały wszechświat. Mówiąc o postrzeżeniach, mamy do tej pory na
uwadze jedynie te, które Leibniz nazywa nieuświadomionymi. Powstaje tu jed-
nak pytanie: czy, jeśli prawdziwe są wszelkie postrzeżenia mające taki właśnie
status, to prawdziwe są także te, które stanowią ich modyfikację – mianowicie
postrzeżenia uświadomione, czyli apercepcje7.

2 G.W. Leibniz, Rozprawa metafizyczna, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa, Rozprawa meta-
fizyczna, Monadologia, Zasady natury i łaski oraz inne pisma filozoficzne, tłum. S. Cichowicz,
J. Domański, H. Rzeczkowski, H. Moese, opracował i wstępem poprzedził S. Cichowicz, PWN,
Warszawa 1969, s. 114.
3 G.W. Leibniz, Monadologia, § 62, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 310.
4 G.W. Leibniz, Zasady natury i łaski oparte na rozumie, § 3, w: tenże, Wyznanie wiary
filozofa..., wyd. cyt, s. 284.
5 G.W. Leibniz, Rozprawa metafizyczna, w: tenże,Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt, s. 113.
6 The English Works of Thomas Hobbes, red. W. Moleswortha, J. Bohn, London 1839–1845,
vol. III, s. 25.
7 Leibniz wyraźnie odróżnia atrybuty i modyfikacje. „Zdolności spostrzegania i działania, roz-
ciągłość, stałość są atrybutami i orzeczeniami wiecznymi i zasadniczymi; natomiast myślenie,
gwałtowność, kształty, ruchy są modyfikacjami tych atrybutów”; G.W. Leibniz, Nowe rozwa-
żania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. I. Dąmbska, PWN, Warszawa 1955, t. I, Przedmowa,
s. 29. Wynika stąd, że apercepcja jako zdolność do uświadamiania sobie treści postrzeżeń, czyli
w istocie zdolność do myślenia, jest modyfikacją spostrzegania (percepcji). Por G.W. Leibniz,
Zasady natury i łaski..., § 4, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 285.
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Apercepcja jest dla Leibniza świadomością, czyli „refleksyjnym poznaniem
wewnętrznego stanu monady przedstawiającym rzeczy zewnętrzne”8. Należy wy-
raźnie podkreślić, że apercepcja przysługuje wyłącznie umysłom, które oprócz
tego, „że są żywymi zwierciadłami czy też obrazami świata stworzeń”, są także
„obrazami (...) samego Twórcy natury, zdolnymi do poznania systemu wszech-
świata”9. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że każdy umysł wyposażony jest w we-
wnętrzny idealny system reprezentacji, odpowiadający systemowi wszechświata,
wynika stąd, że także każde postrzeżenie podniesione do poziomu apercepcji jest
postrzeżeniem prawdziwym. Jedyna różnica między postrzeganiem (percepcją)
a apercepcją, polega zatem na bezpośrednim wglądzie w świat idei, któremu towa-
rzyszy refleksja. Można powiedzieć po prostu, że nie tylko postrzegamy, ale wiemy,
co postrzegamy. Zdolność do apercepcji jest u Leibniza w istocie zdolnością do sa-
mego myślenia, które prowadzi bezpośrednio do idei rzeczy10.
Takie ujęcie świadomości wyklucza jednak jakiekolwiek inne stany poznawcze

umysłu, które nie pozostają w żadnym związku z porządkiem idealnym. Jeśli
istotę każdej substancji stanowi dążność sterująca postrzeżeniami, które są zawsze
prawdziwe, jak w takim razie uzasadnić istnienie w umyśle pojęć i sądów, które
nie mają oparcia w ideach, a które, jak pisze Leibniz, „pochodzą od nas i w błąd
nas wprowadzają”?
Pytanie to dotyczy istoty leibnizjańskiej metafizyki, gdyż przypisanie sub-

stancji błędnych sądów może implikować błąd w boskiej perspektywie świata.
Inny aspekt tego problemu dotyczy samej możliwości błędu w kontekście do-
skonałej harmonii, która raz na zawsze uporządkowała wszystko w rzeczach
z odpowiedniością wzajemną11. Odpowiedzi na te i inne pytania – jak się
wydaje – związane są bezpośrednio z metafizycznym statusem owych błęd-
nych myśli12.

8 G.W. Leibniz, Zasady natury i łaski..., § 4, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt.,
s. 285.
9 G.W. Leibniz, Monadologia, § 83, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 313.
10 Zob. G.W. Leibniz, Quid sit idea, w: tenże, Die philosophischen Schriften von G.W. Leibniz,
red. C.I. Gerhardta, Halle 1849–1863 (repr. Hildesheim 1960; dalej cytowane jako GP), t. VII,
s. 263.
11 Por. G.W. Leibniz, Zasady natury i łaski..., § 13, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa...,
wyd. cyt., s. 291.
12 Problem ten rozważa Noa Zauderer-Naaman w artykule: The Challenge Posed by the Pro-
blem of Error for Leibniz’s Metaphysic, w: Leibniz und Europa, VI Internationaler Leibniz-Kon-
greß Vortrage, I Teil, Hannover 1994. Zob. także Introduction, w: G.W. Leibniz, Philosophical
Papers and Letters, red. L. E. Loemkera, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1965, s. 44
(oznaczane dalej jako L).
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Myślenie a reprezentacja

Kiedy Leibniz pisze, że każde działanie umysłu jest myślą13, nie znaczy to,
że każda myśl wyraża jakąś ideę. Dotyczy to wyłącznie tych myśli, które prowa-
dzą do idei i jako takie są skutkiem postrzeżeń. Ale dzięki zdolności do poznania
umysł może także w sposób aktywny tworzyć różne myśli. Wprawdzie „Idee wszel-
kiej rzeczy mamy w swej duszy dzięki ustawicznemu działaniu Boga”14, ale wy-
posażając umysły w idealny system reprezentacji, Bóg udzielił nam tylko pew-
nej zdolności do jego rozpoznania, pozwalając myśleć także o tym, czego idei
nie posiadamy. Nie znaczy to jednak, że działamy w sposób wolny. Ściśle mó-
wiąc, nie mamy nigdy doskonałej wolności. Mimo to cieszymy się jednak pew-
nym jej stopniem, którego nie mają zwierzęta, mamy bowiem zdolność „rozu-
mowania oraz wyboru podług tego, co się nam wydaje”15. Ten element wol-
ności może polegać na tym, że Bóg nie uczestniczy przy tworzeniu przez nas
każdej myśli. „To więc, że mamy w sobie ideę rzeczy, tylko na tym polega, że
stwórca zarówno rzeczy, jak i umysłu, wyrył w umyśle tę zdolność myślenia,
która mu pozwala wyprowadzić coś ściśle odpowiadającego temu, co wynika z sa-
mych rzeczy”16. Prowadzi to zatem do wniosku, że idee nie są bezpośrednio do-
stępne naszej świadomości i tylko dzięki zdolności do myślenia, dzięki procesom
analizy treści naszych myśli, jesteśmy w stanie nadać myślom reprezentatywny
charakter17.
Żaden sąd fałszywy nie jest przedmiotem percepcji, to znaczy nie istnieje

odpowiadający mu w umyśle układ idei. Wydaje się zatem, że stan poznawczy
umysłu, który dopuszcza taki sąd, nie może być postrzegany przez jakąkolwiek
inną substancję prostą, jest bowiem, jak pisze Leibniz, tylko „pojawem” lub „ni-
cością”18, obecną w naszej świadomości, w tym jej obszarze, który nie jest izo-
morficzny z apercepcją. Można na tej podstawie przypuszczać, że Leibniz zakłada

13 „Omnis (...) actio animi est cogitatio...”; G.W. Leibniz, Nova Methodus..., w: G.W. Leibniz,
Sämtliche Schriften und Briefe, herausgegeben von der Preussischen (ject Deutschen) Akademie
der Wissenschaften zu Berlin, 6 Reihen, Darmstadt 1923, Leipzig 1983, Berlin 1950, VI, i, 284
(dalej cytowane jako AA, tom, część, strona).
14 G.W. Leibniz, Rozprawa metafizyczna, w: tenże,Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 132.
15 G.W. Leibniz, O wolności ludzkiej i o źródle zła, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa...,
wyd. cyt., s. 150.
16 Tenże, Quid sit idea, GP VII, 263; Czym by miała być idea, w: M. Gordon, Leibniz, Wiedza
Powszechna, Warszawa 1973, s. 222.
17 Pamiętajmy, że dla Leibniza idee mają charakter dyspozycyjny. Zob. tenże, Nowe rozważa-
nia..., wyd. cyt., t. I, s. 11.
18 Por. G.W. Leibniz, O wolności ludzkiej i o źródle zła, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa...,
wyd. cyt., s. 153.
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dwa znaczenia słowa „świadomość” – węższe, które nazywa apercepcją, i szer-
sze, obejmujące wszelkie stany psychiczne i towarzyszące im stany intelektualne.
Ta „wolna”, a jednocześnie niedoskonała19 część świadomości, stanowi źródło
i przyczynę błędnych myśli i pustych pojęć. W Dialogu o powiązaniu słów i rze-
czy oraz o naturze prawdy odpowiedź na pytanie: Czy rzecz jakaś jest fałszywa?,
brzmi: „Nie rzecz (...), lecz myśl lub zdanie o rzeczy”20.
Jeśli przyjmiemy, że system idei odzwierciedla system wszechświata na

wszystkich poziomach jego złożoności, począwszy od zjawisk dobrze ugruntowa-
nych aż po elementarne składniki podziału, to system ten, jeśli weźmiemy pod
uwagę nieskończoność podziału materii (którą utożsamiać należy ze zjawiskami
dobrze ugruntowanymi), jest dla umysłu do końca w całości niepoznawalny. Wy-
nika to z ograniczeń samego umysłu. Ograniczenie bowiem stanowi dla Leibniza
istotę umysłu, co prowadzi do wniosku, że „nie może on znać wszystkiego i że
może się łudzić i popełniać inne błędy”21. Istoty rzeczy są wieczne, choć rze-
czy wieczne nie są. Źródłem istot rzeczy takich, jakimi są, jest Intelekt Boski.
A zatem niedoskonałość umysłów nie zależy od woli Bożej, podobnie jak od jego
woli nie zależą własności liczb. „Zawsze było prawdziwe, że trzy razy trzy daje
dziewięć i będzie je zawsze dawać”22. Argumentacja Leibniza dotycząca ograni-
czonego charakteru ludzkiego umysłu i innych stworzeń budzi wiele kontrowersji.
Sugeruje jednak, że ostateczne źródło błędu (a szerzej wszelkiego zła) jest meta-
fizyczne23.
Nie jesteśmy zatem wolni, gdyż z istoty swojej skazani jesteśmy na błą-

dzenie – „Bóg bowiem nie mógłby dać stworzeniu wszystkiego, nie czyniąc go
bogiem, dlatego muszą z konieczności istnieć różne stopnie doskonałości rzeczy,
jak również wszelkiego rodzaju ograniczenia”24. Leibniz dodaje jednak, że umysł
ludzki, oprócz swej reprezentatywnej natury, inaczej niż inne substancje, zdolny

19 Świadomość jest niedoskonała, ponieważ jest ograniczona, albo niedoskonała na mocy zasady
negacji lub nicości, którą zawiera. Por. G. W. Leibniz, O wolności ludzkiej i o źródle zła, w: tenże,
Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 153.
20 G.W. Leibniz, Dialog..., w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 77.
21 G.W. Leibniz, Teodycea, § 23, GP IV, 115. Problem pogodzenia infinitystycznej koncepcji
rzeczywistości z finitystycznym ujęciem umysłu omawia W. Marciszewski w artykule: Why Le-
ibniz should not have believed in „filum cogitationis”, w: Leibniz und Europa, VI Internationaler
Leibniz-Kongreß, wyd. cyt. Zob. też W. Marciszewski, Leibniz’s Idea of Automated Reasoning
Compared with Modern Al oraz A. Drozdek, Leibniz: Struggles with Infinity, w: On Leibniz Le-
gacy in the 350 Anniversary of His Birth, series: „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”,
Białystok 1997.
22 G.W. Leibniz, O wolności ludzkiej i o źródle zła, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa...,
wyd. cyt., s. 154.
23 Por. F. Copleston, Historia filozofii, tłum. J. Marzęcki, Instytut Wydawniczy PAX, War-
szawa 1995, t. IV, s. 325.
24 G.W. Leibniz, Teodycea, § 31, GP IV, 121.
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jest do poznania systemu wszechświata i do częściowego jego naśladowania za
pomocą prób architektonicznych; „każdy duch jest niczym małe bóstwo w swym
zakresie”25. Wynika stąd, że człowiekowi przysługuje coś więcej, niż wynika to
z reprezentatywnego charakteru substancji. Człowiek ma prawo do twórczego na-
śladownictwa.
Zdolność do poznania jest wpisana w naturę umysłu, jest dążnością, która

ujawnia się jako skutek w akcie apercepcji. Ograniczenia umysłu sprawiają jed-
nak, że musi on posiłkować się w procesie myślenia pewnymi narzędziami, które
naśladują dany mu wewnętrzny, idealny system reprezentacji. Gdyby nie te ogra-
niczenia, umysł poznawałby istotę rzeczy bezpośrednio, dzięki oglądowi ich idei.
Poznanie takie nazywa Leibniz intuicyjnym. „A choć nie wiem – jak pisze – czy
jego przykład doskonały znaleźć można pośród tego, co dane człowiekowi, jed-
nakże bardzo doń się zbliża wiedza o liczbach”26.
Leibniz przypisując fałszywość sądom i zdaniom, ma na uwadze tę część

świadomości, której towarzyszą pewne stany językowe, jakaś symbolika, wtórna
w pewnym sensie wobec działań samego umysłu. Można przypuszczać więc, że
język naturalny, a także jakikolwiek system znaków, jest niejako konsekwencją
ograniczoności umysłu. Powstał, ponieważ człowiek z istoty swojej nie jest zdolny
do pełnego poznania intuicyjnego, ale też dlatego, że człowiek posiada zdolność do
poznania w ogóle i zdolność do częściowego naśladowania systemu Wszechświata.
Język posiada więc jakby dwa oblicza – jest systemem deszyfrującym wewnętrzny
porządek reprezentacji, ale będąc dziełem człowieka, dopuszcza błąd i może pro-
wadzić w obszar nicości.

Świat przyrody i twórczość człowieka

Jak zauważyliśmy wcześniej, Leibniz, nadając światu zewnętrznemu status
zjawiskowy, widzi w nim dzieło Boskiego Architekta, przeciwstawiając go skut-
kom twórczej aktywności człowieka. „Albowiem machina stworzona sztuką czło-
wieka nie jest machiną w każdej swojej części. (...) Wszelako machiny natury,
czyli żywe ciała, są machinami w swych najdrobniejszych częściach aż po nie-
skończoność”27. Choć świat przyrody ma u Leibniza charakter zjawiskowy, jest to

25 G.W. Leibniz, Monadologia, § 83, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 315.
26 G.W. Leibniz, Meditationes de cognitione, veritate et ideis, GP IV, 423; tenże, Rozmyślania
nad poznaniem, prawdą oraz ideami, w: M. Gordon, Leibniz, wyd. cyt. s. 238.
27 G.W. Leibniz, Monadologia, § 64, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 311.
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jednak świat, w którym każde zjawisko jest dobrze ugruntowane28: „(...) złożoną
substancję cielesną przypisuję jedynie istotom żywym, czyli samym tylko maszy-
nom organicznym przyrody. Pozostałe zaś uważam za czcze agregaty substancji;
agregat zaś stanowi wyłącznie jedność przygodną”29. Owe złożone substancje cie-
lesne składają się wprawdzie z nieskończonej ilości substancji prostych będących
w ciągłym ruchu, ale swoje „dobre ugruntowanie” zawdzięczają działaniu zasady
pojedynczości30, zgodnie z którą każde ciało organiczne (substancja cielesna) po-
siada pewną monadę jednostkowiącą to ciało, stanowiącą o jego odrębności. Le-
ibniz pisze wyraźnie, że „Chociaż (...) każda monada stworzona przedstawia cały
wszechświat, wyraźniej przedstawia jedynie ciało, które w szczególności jest jej
przydzielone”. Ciało zaś stanowi z ową monadą (duszą) to, co nazwać można
żyjątkiem lub zwierzęciem. „Tak więc każde organiczne ciało żyjątka staje się
czymś w rodzaju machiny Boskiej, czyli automatu naturalnego, przewyższającego
nieskończenie automaty sztuczne”31. Leibniz utrzymuje, że wytworom człowieka
brakuje substancjalnej jedności. Brak jednostkowiącej substancji – entelechii lub
duszy – decyduje zatem o wyłącznie zjawiskowym charakterze tych obiektów; są
one jedynie nagromadzeniem substancji, „zwykłym agregatem, jak w przypadku
stosu kamieni (...) zjednoczeniem przygodnym (per accidens)”32.
Jeśli poprawnie rozumiemy argumentację Leibniza, to świat natury jawiący

się nam w doświadczeniu, odwzorowany jest w postaci idealnego systemu repre-
zentacji, w którym istnieją także odpowiednie pojęcia czy idee gwarantujące sub-
stancjalną jedność zjawiskom dobrze ugruntowanym. Można również zakładać, że
sam wszechświat posiada substancjalną jedność, która wyrażona jest pewną ideą.
Jeśli istnieje jedna rzeczywistość, to istnieje także jeden idealny, odpowiadający
jej system reprezentacji, który jest z tą rzeczywistością izomorficzny. Ten właśnie
system jest przedmiotem poznania.
Leibniz czyni ze zdolności do poznania jedną z cech przysługujących wyłącz-

nie umysłowi ludzkiemu. Drugą z nich stanowi właściwa również tylko człowiekowi
zdolność do naśladowania systemu natury. Jeśli rezultaty twórczej działalności
człowieka są czystymi zjawiskami, mającymi przypadkową jedność, to biorąc pod
uwagę zdanie Leibniza, że każdy umysł jest małym bóstwem, można zapytać,
czy status wszystkich skutków aktywności ludzkiej jest rzeczywiście taki sam.

28 G.W. Leibniz, Uwagi na temat pierwiastków życia..., w: tenże, M. Gordon, Leibniz, wyd. cyt.
s. 208.
29 G.W. Leibniz, List do Masona z 1716 r., w: M. Gordon, Leibniz, wyd. cyt., s. 220.
30 G.W. Leibniz, Zasady natury i łaski, § 3, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt.
s. 284.
31 G.W. Leibniz, Monadologia, § 64, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 311.
32 List do des Bossesa z 20 VIII 1712 r., w: M. Gordon, Leibniz, wyd. cyt. s. 212.
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Dzięki zdolności do poznania człowiek wnika pod powierzchnię surowych danych
obserwacyjnych w poszukiwaniu ukrytego porządku. Istotą nauki bowiem jest od-
krywanie struktur i regularności w przyrodzie poprzez wynajdywanie sposobów
upraszczania danych. Człowiek nie zadowala się jednak samym poznaniem, dąży
także do twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy. Leibniz wierzył, że podsta-
wowy porządek wszechświata da się ująć w postaci matematycznej33. Na mar-
ginesie rękopisu Dialogu... dopisał zdanie, które należy do najcelniejszych jego
aforyzmów: „Gdy Bóg rachuje i snuje myśli, świat się staje”34. Pamiętamy, że
dla Leibniza umysł ludzki ma naturę zbliżoną do umysłu Boskiego, różniąc się
doskonałością czynności. Jeśli rachunek służy Bogu do stworzenia wszechświata,
to jedynym pewnym narzędziem poznania rzeczywistości jest system izomorficzny
z boskim rachunkiem, algorytmem, który wpisany jest w umysł jako wewnętrzny
system reprezentacji. Ale człowiek nie ma bezpośredniego dostępu do tego sys-
temu, idee mają bowiem charakter dyspozycyjny. Stany wglądu w idealny system
reprezentacji, apercepcje, są rejestrowane i porządkowane przez umysł, który po-
siłkuje się w tym procesie jakimś stworzonym przez siebie kodem, „utrwalającym”
niejako sposób rozpoznania rzeczy35. Jeśli ten kod odwzorowuje ów wewnętrzny
system reprezentacji w jakimś jego fragmencie, to wydaje się, że można zakładać
pewien stopień ugruntowania tego kodu, który przestaje już być przypadkowym
zjawiskiem, gdyż znajduje odpowiednik w postaci idei reprezentującej jakiś frag-
ment rzeczywistości. Leibniz twierdził zresztą, że tę samą rzeczywistość można
prawdziwie wyrazić w różnych systemach znaków, byle tylko został zachowany
izomorfizm relacji rzeczy i znaków. Może to zatem znaczyć, że dowolny system
językowy spełniający ten warunek, spełnia również w jakiejś mierze kryterium
„ugruntowania”.
Warto podkreślić, że inaczej niż Bacon, Hobbes, czy Kartezjusz, Leibniz

rozważając istotę języka, opowiada się raczej za jej naturalistycznym ujęciem.
Jego spojrzenie na język wyznacza w znacznej mierze tradycja platońska. Przy-
pomnijmy, że problem związku między językiem a rzeczywistością, sprowadzony
w filozofii greckiej do pytania, co stanowi wiarygodne źródło naszego poznania:
nazwy rzeczy czy same rzeczy, Platon rozwiązuje następująco. Słowa są wprawdzie

33 Przekonanie, że w świecie fizycznym przejawia się ład i harmonia matematyczna zrodziło się
już w starożytnej Grecji. Jego rozkwit nastąpił w Europie okresu Odrodzenia wraz z pracami
Galileusza, Newtona, Kartezjusza i Leibniza. Galileusz głosił, że „Księga przyrody napisana
jest językiem matematyki”. Pogląd, że podstawowy porządek świata da się ująć w postaci ma-
tematycznej jest również osią współczesnej nauki. Zob. P. Davies, Plan Stwórcy, tłum. Marek
Krośniak, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1996, s. 154 i n.
34 G.W. Leibniz, Dialog..., w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt. s. 79.
35 Pamiętać wszak należy, że te stany wglądu mają charakter stopniowalny i prowadzą do
różnego sposobu wyrażania rzeczy. Por. tenże, Rozmyślania nad poznaniem, prawdą oraz ideami,
w: M. Gordon, Leibniz, wyd. cyt., s. 236–240.
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nieodzownym narzędziem w procesie poznania, ponieważ istnieją pewne naturalne
związki pomiędzy nimi a rzeczami, ale język sam w sobie jest zależny i pochodny
od świata rzeczy. Rzeczy istnieją niezależnie od tego, czy posiadamy wiedzę o nich
oraz czy odpowiada im jakaś nazwa. Umysł poznając świat wnika w naturę rzeczy
istniejących autonomicznie, następnym działaniem jest dołączenie słowa. Istotny
staje się tu zatem związek między wiedzą a językiem. Nazwy nie istnieją bowiem
samodzielnie, zawsze pozostają w relacji do czegoś. Są narzędziem pozwalają-
cym rozróżnić i porządkować podpadające pod nie przedmioty i jako takie są
niezbędne w nauczaniu, zaś sama analiza nazw pomocna jest w rozpoznawaniu
istoty rzeczy. Ale choć język jest warunkiem koniecznym wszelkiej wiedzy, nie jest
jednak dla niej warunkiem wystarczającym. Język jest dla Platona tylko począt-
kowym etapem procesu poznania. Na drodze dojścia do prawdy każdy poznawany
przedmiot jawi się w poczwórny sposób. Wyraża się w nazwie, rysuje w obrazie,
precyzuje w definicji, przedstawia w umysłowym ujęciu i wiedzy o przedmiocie.
Ale te wszystkie ujawnienia są niedoskonałe. Choć są konieczne, nie wystarczają
jednak do zdobycia i ukazania innym piątego, doskonałego poznania, ono bo-
wiem nie daje się ująć w słowa36. Zwróćmy uwagę na podobieństwo klasyfikacji
stanów poznawczych przedstawione przez Leibniza w Rozmyślaniach nad pozna-
niem, prawdą oraz ideami. Również język, przynajmniej u jego źródeł, zdaniem
Leibniza, nie był skutkiem żadnej racjonalnej decyzji, ale wyznaczony został przez
„jakieś racje już to naturalne, gdzie i przypadek ma swój udział, już to moralne,
gdzie w grę wchodzi wybór”37. Te racje naturalne, sięgające istoty rzeczy, de-
cydowałyby o wspomnianym wyżej „ugruntowaniu” języka. Pamiętajmy, że dla
Leibniza każdy skutek ma swoją przyczynę, zatem jeśli język jest skutkiem pew-
nych naturalnych racji, to jest wprawdzie wobec nich wtórny, ale też na podstawie
analizy języka jesteśmy zdolni do ich poznania.
Leibniz dając człowiekowi prawo do twórczego naśladownictwa, niewątpliwie

brał pod uwagę cywilizacyjny dorobek ludzkości. Sam zafascynowany technologią
mechaniczną dał się poznać jako zdolny konstruktor i inżynier. Dziwi zatem jego
radykalne rozróżnienie między naturą i kulturą, zwłaszcza że każdy wynalazek,
każda nowa technologia jest konsekwencją wykorzystania odkrytych praw przy-
rody. Można zgodzić się z jego argumentem, że zegar ciężarkowy nie ma jedności
substancjalnej (duszy), ale nie sposób zaprzeczyć, że u podstaw jego działania
leżą prawa mechaniki, które określiły takie właśnie wykorzystanie materii. Pewną
trudność interpretacyjną stanowią współczesne eksperymenty badawcze będące
następstwem złamania kodu genetycznego. Można bowiem zapytać, czy sklono-

36 Zob. Platon, List VII, 341 c, 342, w: Platon, Listy, tłum. M. Maykowska, PWN, Warszawa
1987.
37 G.W. Leibniz, Nowe rozważania..., wyd. cyt., t. II, s. 14–12.
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wana owca ma duszę, czy też jest zwykłym nagromadzeniem substancji. Takich
pytań jest wiele i wydaje się, że pewnym rozwiązaniem jest zastosowanie wobec
świata kultury Leibnizjańskiej zasady ciągłości. Otóż wszędzie tam, gdzie wytwory
człowieka są następstwem odkrytych przezeń praw, znajdują one swoje umocowa-
nie w istniejącym idealnym systemie reprezentacji. Jeśli nawet nie mają wymaga-
nej jedności substancjalnej, to ich istnienie w świecie fizycznym jest w pewnym
tylko sensie zjawiskowe, gdyż dzięki odniesieniu do świata przyrody ocierają się
o granicę zjawisk dobrze ugruntowanych.

Człowiek jako zwierzę symboliczne

Rozważając problem błędu Leibniz podkreśla, że to nie Bóg oszukuje, „lecz
własny nasz sąd, gdy twierdzić coś będziemy bez dokładnego dowodu”38. W Li-
ście do S. Fouchera pisze, że „jedynie wtenczas człowiek pojmuje doskonale rzecz,
o jaką chodzi, kiedy potrafi dowieść tego, co właśnie głosi”39. Jest również zdania,
że żaden sąd nie powinien być przyjęty bez dowodu, ani żadne słowo bez wy-
jaśnienia40. Oprócz tego wyraża przekonanie, że „wszelkie ludzkie rozumowanie
dokonuje się poprzez jakieś znaki, czyli charaktery. Nie tylko bowiem same rzeczy,
lecz także idee rzeczy ani nie mogą, ani nie powinny zawsze być wyraźnie przez
umysł postrzegane. (...) W trakcie myślenia posługujemy się przeto miast samymi
rzeczami – ograniczoną ilością słów, liter, symboli (...). Znaki zaś napisane, na-
rysowane lub gdzieś wyryte nazywają się charakterami. Znaki są tym bardziej
pożyteczne, im pełniej pojęcie rzeczy wyrażają (notinem rei signatae exprimunt),
tak że mogłyby posłużyć nie tylko do reprezentowania, lecz także do rozumowa-
nia”41. Rzadko jednak według Leibniza człowiek zadaje sobie trud, aby zrozumieć
terminy i słowa. Jeśli więc weźmiemy pod uwagę, że „umysł zawsze myśli”, to wy-
nika stąd, że część operacji myślowych dokonywana jest nie na samych ideach, lecz
na znakach, które nie zawsze pozostają w jakimkolwiek związku z idealnym sys-
temem reprezentacji. Język naturalny czy inny stworzony przez człowieka kod,
z racji ograniczeń wynikających z natury ludzkiej może tylko zbliżać się do kodu
boskiego, ale ponieważ człowiek jest z istoty swej skazany na błądzenie, zatem

38 G.W. Leibniz, O rozróżnianiu zjawisk rzeczywistych od urojonych, w: tenże,Wyznanie wiary
filozofa..., wyd. cyt, s. 248.
39 G.W. Leibniz, List do S. Fouchera, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 59.
40 „Ego ita sentio, nullam propositionem accipiendam esse nisi probatam, nec vocem nisi expli-
catam (...)”; G. W. Leibniz, Demonstratio propositionum primarum, AA VI, II, 479.
41 G.W. Leibniz, Podstawy formalizacji rozumowań, w: M. Gordon, Leibniz, wyd. cyt.,
s. 250–251. Zob. także tenże, Nowe rozważania..., wyd. cyt., t. II, s. 146.



O PEWNYCH ASPEKTACH LEIBNIZJAŃSKIEJ FILOZOFII UMYSŁU 133

pod ryzyko błędu podpadają te jego działania, których celem jest naśladownic-
two. Inaczej mówiąc, błąd nie jest wpisany w system natury, jest zaś skutkiem
tych działań człowieka, w których usiłuje się zmierzyć z tym systemem.
Nie ma wątpliwości, że wszelka symbolika, a zwłaszcza język, jest u Leibniza

integralnie sprzężona z myśleniem. Cassirer pisał, że Leibniz bardziej niż inni mu
współcześni pojmował człowieka jako animal symbolicum42. Wydaje się, że mimo
dzielących ich różnic, Leibniz w pewnej mierze podzielał przekonanie Hobbesa, że
bez języka (mowy) nie istnieje coś, co jest atrybutem czysto ludzkim, mianowicie
intelekt. Założenie, że posiadanie języka jest tym, co odróżnia człowieka od innych
stworzeń, interpretowane jest przez Hobbesa w dość niezwykły sposób: język nie
jest – jak dla Kartezjusza – oznaką posiadania intelektu, ale jego warunkiem. Ję-
zyk jest nie tylko narzędziem przekazywania myśli, ale przede wszystkim środkiem
do ich powstawania. Co więcej – „prawda polega na właściwym uporządkowaniu
nazw” (truth consists in the right ordering of names)43. Hobbes twierdzi więc, że
gdyby człowiek nie posiadał języka, pozostawałby, podobnie jak zwierzęta, w „na-
turalnym” stanie całkowitej „ignorancji”, w którym nie istnieje niebezpieczeństwo
błędu, gdyż nie istnieje narzędzie do formułowania sądów – „Naturalny zmysł
i wyobraźnia nie są przedmiotem absurdu. Natura sama w sobie nie może się my-
lić” (Natural sense and imagination are not subject to absurdity. Nature itself can
not err)44. Dla Hobbesa prawda i fałsz są atrybutami mowy, a nie rzeczy, kiedy
nie ma języka, nie istnieje ani prawda, ani fałsz45. Leibniz zgadza się, że fałsz jest
cechą myśli i zdań, prawdy należy jednak szukać w naturze rzeczy46. Pamiętać
wszakże należy, że Leibniz przypisuje zwierzętom pewne funkcje umysłowe, „cień
rozumowania”, polegający na kojarzeniu danych zmysłowych przechowywanych
w pamięci. Sama pamięć nie wystarcza jednak do poznania przyczyn pewnych
doznań, zwierzęta nie posiadają bowiem ani zdolności do poznania, ani zdolności
do utworzenia języka. Ów cień rozumowania nie może być ujęty pod postacią ja-
kiegokolwiek sądu, wobec czego trudno tu mówić o prawdziwości czy fałszywości
zwierzęcych zachowań. Niech nas zatem nie zwiedzie uwaga Leibniza, że ludzie
w trzech czwartych swoich czynności zachowują się jak zwierzęta. To, że nie za-
wsze potrafimy podać przyczyn doświadczanych przez nas zjawisk, nie znaczy, iż
nie jesteśmy zdolni do ich rozpoznania. Warunkiem koniecznym tej zdolności jest
podniesienie tych przyczyn do poziomu świadomości i ich zrozumienie. Zrozumie-
nie zaś polega na dostępie do wyraźnych idei rzeczy „z możnością rozmyślania

42 Zob. E. Cassirer, An Essay on Man, Yale University Press, New Haven 1962, s. 26.
43 T. Hobbes, The English Works of Thomas Hobbes, wyd. cyt., t. III, s. 23.
44 Tamże, t. III, s. 25.
45 Zob. tamże t. III, s. 23.
46 Zob. G.W. Leibniz, Dialog..., w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 81.
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nad nimi i wysnuwania z nich prawd koniecznych. Dlatego właśnie zwierzęta nie
mają wcale rozumu co najmniej w tym znaczeniu (...)”47. Sam proces rozumienia
może ulec zniekształceniu, jeśli przedmiotem świadomości stają się myśli nie po-
zostające w żadnym związku z ideami rzeczy. Ten stan można interpretować jako
skutek ograniczeń wynikających z natury samego umysłu, ale też wydaje się, że
jest on w jakimś sensie komplementarny wobec zdolności do poznania i jako taki
przysługuje wyłącznie człowiekowi.

Błędy pamięci

Leibniz wyjaśnia, że: „Mamy wolną wolę nie w postrzeganiu, a w działa-
niu. To, że miód wydaje mi się słodki lub gorzki, nie zależy od mojej woli, ale
też nie zależy od mojej woli to, że wysnuwane twierdzenie wydaje mi się praw-
dziwe lub fałszywe; jest przedmiotem samej tylko świadomości sprawdzenie tego,
co się jej przedstawia. Ktokolwiek uznaje coś, jest świadom tego bądź na pod-
stawie obecnego postrzeżenia czy rozumowania, albo przynajmniej na podstawie
aktualnej pamięci dostarczającej minionych postrzeżeń czy postrzeżeń minionych
dowodów, chociaż jesteśmy w tym często zwodzeni przez niepewną pamięć lub
wadliwą uwagę”48.
Błąd jest zatem dla Leibniza funkcją tej części świadomości, która odpowiada

za przechowywanie informacji, czyli pamięci. To zaś, że mamy wolną wolę w dzia-
łaniu, znaczy w tym kontekście jedynie kontrolę nad uwagą i ćwiczenie pamięci.
Musimy jednak wziąć pod uwagę, że w istocie owa „wolność” dotyczy tych ob-
szarów świadomości, które są z konieczności niedoskonałe i nie zawsze pozostają
w związku z idealnym porządkiem wewnętrznej reprezentacji świata.
Leibniz zaprzecza, że błędy są bardziej zależne od woli niż od intelektu. Two-

rzymy bowiem sądy nie dlatego, że tego chcemy, ale ponieważ coś się pojawia za
sprawą pamięci czy świadomości. Jest tak dlatego, że – zdaniem Leibniza – idea
woli zawiera ideę rozumu i możemy chcieć tylko tego, co ujawnia się właśnie ro-
zumowi49.
Przyczyny popełnianych przez nas błędów są takie same, jak błędów, które

zdarzają się w obliczeniach arytmetycznych. Są nimi, jak pisze Leibniz, niedosta-
tek uwagi lub pamięci. Polega to na tym, że robimy coś, czego nie powinniśmy,

47 G.W. Leibniz, Nowe rozważania..., wyd. cyt., t. II, s. 198.
48 G.W. Leibniz, Animadversiones in partem generalem Principiorum Cartesianorum, GP IV,
356.
49 Zob. G.W. Leibniz, Nowe rozważania..., wyd. cyt., t. I, s. 129, 201.
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lub myślimy, że zrobiliśmy coś, czego w istocie nie zrobiliśmy, albo zrobiliśmy
nie tak jak trzeba. Podczas obliczeń (do których Leibniz porównuje wszelkie
rozumowanie) zdarza się, że nie zapisujemy właściwych liczb lub opuszczamy
jakieś działanie, albo nie przestrzegamy należycie samej metody. Jeśli umysł
jest zmęczony lub roztargniony, nie zwraca należycie uwagi na własne działa-
nia lub przyjmuje, na skutek błędnej pamięci, że coś, co zostało w nas bar-
dziej utrwalone tylko dlatego, że bardziej wryło się w pamięć, jest już dawno
dowiedzione50.
Środki zaradcze przeciw błędom są również takie same, jak przy błędach ra-

chunkowych. Leibniz zaleca zwracanie uwagi zarówno na rzecz, jak i na formę.
Postuluje, aby postępować powoli, powtarzać i odróżniać działania, wprowadzać
testy i sprawdziany, dzielić długie łańcuchy rozumowań na części, aby umysł miał
czas odpocząć i potwierdzać każdą część stosownym dowodem. Podstawową umie-
jętnością jest, według niego, tak zwana „przytomność umysłu”, pozwalająca po-
konać niesprzyjające okoliczności. Dzięki tej sprawności, która wymaga treningu,
umysł będzie zdolny do prawdziwego krytycyzmu. Ten krytycyzm wyznaczony
jest przez obecny stopień naszej doskonałości i nie zależy wcale od naszej woli,
choć sprawą woli właśnie jest przygotowanie umysłu do właściwego działania51.
W katalogu zaleceń usprawniających działanie umysłu zasadnicze znaczenie ma
sposób przechowywania danych i metody ich analizy. Zwróćmy uwagę, że roz-
ważając problem błędu Leibniz wyraźnie odwołuje się do „porządku naszych
odkryć”, który jest porządkiem historycznym, nie zawsze zgodnym z idealnym
porządkiem myśli. Podstawowym narzędziem archiwizacji danych jest tekst ję-
zykowy. Leibniz twierdzi wręcz, że „bez pisma trudno by było budować naukę,
skoro pamięć nie jest dostatecznie pewna”52. Znaczy to także, że część infor-
macji przechowywana jest w pamięci w postaci językowej lub za pomocą pew-
nej symboliki, ale nie stwarza to gwarancji prawdziwości danych. Użyteczność
symboliki rozpatruje Leibniz na podstawie ideogramów, o których zakłada, że
„stosowane równolegle z pismem standardowym byłyby wielce pożyteczne dla
wzbogacenia wyobraźni i dla dostarczenia mniej przytłumionych i mniej wer-

50 Zob. G.W. Leibniz, Animadversiones in partem generałem..., GP IV, 358.
51 Zob. G.W. Leibniz, Animadversiones in partem generalem..., GP IV, 361. Leibniz anali-
zując problem błędu, zwraca uwagę, że ludzka pamięć nie funkcjonuje wcale według pewnych
obiektywnych i racjonalnych zasad, które można precyzyjnie opisać, ale według pewnego nie
dającego się uchwycić porządku. Nie wiadomo bowiem, dlaczego niejako na równych prawach
zapamiętywane są fakty, zdarzenia czy informacje oraz wyimaginowane twory i obrazy naszej
fantazji, marzenia, sny. Leibniz, zainteresowany problematyką psychologiczną analizował rów-
nież marzenia senne. Zob. AA VI, II, 276–278. Wkład Leibniza w rozwój nowożytnej psychologii
opisuje Daniel L. Schacter w artykule Implcit Memory, „Journal of Experimental Psychology:
Learning, Memory and Cognition”, vol. 13, July 1983, Nb. 3.
52 G.W. Leibniz, Nowe rozważania..., wyd. cyt., t. II, s. 146.
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balnych myśli, aniżeli te, które obecnie miewamy”53. Zadaniem symboliki jest
więc niejako uaktywnianie samego myślenia. Gromadzone w pamięci dane mają
różny status. Mogą to być dane obserwacyjne, uświadomione prawdy konieczne,
przekonania, marzenia senne, hipotezy itd. Wskazując na tak zwana „przytom-
ność umysłu”, Leibniz ma na uwadze umiejętność ich rozróżniania, która ob-
jawia się jako zdolność do podania dowodu lub definicji, pozwalająca rozstrzy-
gnąć o analogii pomiędzy naszymi myślami a wewnętrznym systemem reprezen-
tacji. Innymi słowy, chodzi tu o ustalenie, czy myśli ujęte w słowa odzwiercie-
dlają ów porządek zgodnie z Leibnizjańską teorią reprezentacji. Prawdziwy kry-
tycyzm pozwala przezwyciężyć błędy pamięci, pomaga także zwalczyć wynika-
jącą z ograniczeń słabość natury ludzkiej. Bowiem „zapał dla naszych hipotez nie
jest niczym innym tylko skutkiem żywionej przez nas żądzy nakazywania dla sie-
bie respektu”54.

Zakończenie

Wydaje się, że recepcję Leibniza w dużej mierze kształtuje ciągle jeszcze in-
terpretacja B. Russella, dzieląca jego filozofię na popularną i ezoteryczną i przy-
znająca wartość wyłącznie tej drugiej, opartej na dwu przesłankach logicznych –
prawie sprzeczności i zasadzie racji dostatecznej. Jak pisze Russell, Leibniz nie-
złomnie wierzył w wartość logiki nie tylko w jej własnej dziedzinie, lecz także jako
fundamentu metafizyki. Należy wszakże dodać, że logika jest także fundamentem
jego filozofii umysłu i filozofii języka, a podstawowe założenia tego systemu znaj-
dujemy w tekstach tak zwanej „filozofii popularnej”. Być może to pod wpływem
autorytetu Russella, twierdzącego, że „Leibniz pisał ciężko, a wpływ, jaki wywarł
na filozofię niemiecką sprawił, że stała się jałowa i pedantyczna”55, Devlin, do-
ceniając Leibnizjański rachunek różniczkowy i całkowy oraz algebrę pojęć, mimo
wszystko „żegna Kartezjusza”, zaś Chomsky w kartezjanizmie znajduje filozo-
ficzne oparcie dla swojej teorii języka, choć sam Kartezjusz kwestii językowych
jeśli nie ignorował, to traktował je wyłącznie marginalnie.

53 Tamże, t. II, s. 20.
54 Tamże, t. II, s. 406.
55 Zob. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, tłum T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubiałka,
Aletheia, Warszawa 2000, s. 669–683.
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ON SOME ASPECTS OF LEIBNIZIAN THEORY OF MIND

Summary

While reading on the cover of the Polish edition of the book Goodbye, Descartes:
the End of Logic and the Search for a New Cosmology of the mind, the words written by
the well known American mathematician Keith Devlin, we discover that the reflection
on language and human perception has played a major role in the history of philosophy
and science. Nowadays in times of artificial intelligence research and the development
of information technology, the role of psychologists, language philosophers, sociologists
and linguists has gained significant weight. The answers to questions like: What is lan-
guage? What is the human mind? How do we think?, are of key importance to resolving
primary IT problems. The birth of a new discipline, cognitive science, which deals with
the structure of the mind, thinking and consciousness became a challenge for the phi-
losophical tradition like cartesianism, and at the same time became a pivotal factor of
IT and communication techniques development. Devlin settles with tradition, which in
his opinion is mainly defined by Descartes himself, however not only by his philosophy
but also his methodology. Of course Descartes may be regarded as the symbol of the
rationalist heritage albeit it seems that having a major impact on contemporary philo-
sophy, it is not Descartes who should become the main character of the never ending
goodbye, but Leibniz. The text is not an attempt at a polemic with Devlin’s opinions,
but rather a supplementation of his standpoint. The problems of Leibnizian theory of
the mind which were built on the language fundaments shall be elaborated on, as they
can visualize Leibniz as the real pioneer of modern cognitive science.
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Wstęp

Teoria polityczna Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646–1716) stanowi zna-
czący element systemu filozoficznego niemieckiego myśliciela. Jako część tegoż
systemu, pozostaje ona wyjaśnialna w kontekście całości filozofii autora Teody-
cei, szczególnie zaś w kontekście jego metafizyki. Treść owej nauki politycznej,
niezwykle obszernej i odnoszącej się do różnorodnych problemów oraz zagadnień,
zawiera w swym zasadniczym aspekcie podstawowe idee: porządku, prawa, spra-
wiedliwości, cnoty czy suwerena. Elementy owe składają się na polityczny ko-
smos, który – w ujęciu Leibniza podążającego za tradycją sięgającą już filozo-
fów przedplatońskich – odzwierciedla w mniejszej skali naturalny porządek rze-
czy. Stąd też podobnie jak w makrokosmosie natury można odnaleźć fundamen-
talne principia, tak i polityczny kosmos konstytuowany jest przez zasady, spośród
których principium rationis stanowi zasadę nadrzędną, najogólniejszą, z której
wynikają wszelkie inne. Istotą nauki politycznej staje się zatem badanie dyna-
micznego, zmiennego życia politycznego pod kątem racjonalistycznych podstaw
jego porządku.
Określenie oraz charakterystyka tychże podstaw – principiów – stanowią za-

sadniczy cel niniejszego artykułu. Pozwolą one bowiem na eksplikację filozofii po-
litycznej niemieckiego myśliciela jako stricte racjonalistycznej interpretacji ordo
politicus. Z podobną wykładnią polityki Leibniza, dość ogólną i skoncentrowaną na

* Niniejszy artykuł stanowi zmodyfikowaną część pracy licencjackiej napisanej w 2015 r. pod
kierunkiem prof. B. Pazia.
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jej racjonalistycznych fundamentach, autorka niniejszego tekstu się nie spotkała.
W kontekście przedstawianej charakterystyki szczególnie istotne wydaje się uwy-
puklenie związku Leibnizowskiej polityki z całością jego systemu filozoficznego.
Twierdzenia polityczne są bowiem nie tylko ściśle powiązane z teorią etyczną, ale
stanowią ponadto swoiste odzwierciedlenie metafizycznych tez niemieckiego filo-
zofa. Jest to widoczne zwłaszcza w aspekcie architektoniki obu nauk – zarówno
Leibnizowska metafizyka, jak i polityka, zbudowane są w oparciu o ordo princi-
piorum, który staje się wyznacznikiem dla charakterystyki racjonalistycznej oraz
pluralistycznej rzeczywistości.
Racjonalizm nauki politycznej Leibniza, podobnie zresztą jak jego teorii epi-

stemologicznej czy etycznej, jest zatem ufundowany na racjonalizmie metafizycz-
nym, w ramach którego dookreślone zostają podstawowe zasady i wyznaczniki
struktury ontycznej universum1. Owo metafizyczne ugruntowanie polityki nie-
mieckiego myśliciela umożliwia właściwą inteligibilność jego koncepcji, które nie
stanowią oderwanych od rzeczywistości postulatów, ale mają swoje uzasadnie-
nie w naturze świata politycznego, która – zgodnie z założeniami Leibnizowskiej
filozofii – nie może różnić się istotowo od natury świata w ogóle. Wynikająca za-
tem z rozumowego porządku kosmosu racjonalność sfery politycznej przejawia się
przede wszystkim w jej aspekcie ontycznym, ale znajduje swoje odzwierciedlenie
także w aspekcie epistemologiczno-praktycznym, gdyż to rozum stanowi zasad-
nicze narzędzie poznania oraz działania w ramach politycznego świata. Z uwagi
na swą specyfikę racjonalizm Leibniza pozostaje istotowo odmienny względem in-
nych postaci racjonalizmu politycznego, w przypadku których rozumność opiera
się na odrębnych podstawach (praksistowskich, ideologicznych itd.) i jest inaczej
rozumiana, czego przykłady mogą stanowić teoria Machiavellego czy koncepcje
francuskich filozofów nurtu oświecenia. Można ponadto powiedzieć, iż metafi-
zyczne uwarunkowanie myśli politycznej autora Teodycei stanowi cechę wyróż-
niającą ją na tle całej epoki nowożytnej, w której koncepcje polityczne stawały
się coraz częściej zsekularyzowane czy też zdystansowane względem wszelkich za-
łożeń metafizycznych2.
W ramach niniejszego artykułu brak niestety miejsca na dokładniejszą ana-

lizę polityki Leibniza pod kątem jej historycznych uwarunkowań, które mogłyby
stanowić temat osobnej pracy. Wydaje się jednak istotne zaznaczenie, iż teoria
niemieckiego myśliciela pozostaje silnie zakorzeniona w tradycji platońsko-aysto-
telesowsko-scholastycznej, stanowiąc jednocześnie próbę syntezy klasycznych i no-

1 Zob. B. Paź, Racjonalizm (hasło), w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniar-
czyk, t. VIII, Lublin 2007, s. 600–605; http://www.ptta.pl/pef/index.php?id=hasla r&lang=pl
[dostęp: 26.09.15 r., 15:07].
2 Por. N. Jolley, Leibniz, London, New York 2006, s. 198.
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wożytnych koncepcji politycznych, co nierzadko prowadzi do pewnych niespójno-
ści czy nawet sprzeczności3.
Ze względu na ogromne rozmiary spuścizny pism politycznych Leibniza oraz

wielość podejmowanych w nich problemów, za bazę tekstową tejże pracy przy-
jęte zostaną wybrane teksty niemieckiego myśliciela4 opublikowane w różnych
wydaniach, z których najważniejsze stanowi seria Akademie-Ausgabe, Gottfried
Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe5.
Cechą charakterystyczną pism politycznych Leibniza jest ich gatunkowa oraz

tematyczna różnorodność. Można bowiem wśród nich wyróżnić: rozprawy na-
ukowe dotyczące najogólniejszych pojęć oraz idei (jak Méditation sur la no-
tion commune de la justice6), utwory o charakterze panegirycznym (Portrait
du prince...7), satyry polityczne (Mars Christianissimus8), listy (między innymi
do Thomasa Burnetta, 1657–1729, szkockiego arystokraty), manifesty (Manifeste
pour la défense des droits de Charles III9) czy wreszcie traktat polityczny pisany
według metodymore geometrico, unikatowy przykład zastosowania tegoż typu wy-
kładu w nauce praktycznej, w założeniu kierowanej ponadto do szerokiej rzeszy
ludzi – szlachty Rzeczypospolitej (Specimen demonstrationum politicarum...10).

3 Zob. tamże, s. 7; G. Torresetti, Crisi e rinascita del diritto naturale in Leibniz, Milano 2000,
vol. I: La razionalità del diritto, s. 2–3.
4 W miarę dostępu do źródeł korzystam z oryginalnych tekstów Leibniza, których fragmenty
cytuję w oryginale lub za własnym tłumaczeniem. Jeśli tekst został przełożony na język polski,
cytuję go za polskim tłumaczem. W innych przypadkach opieram się na tłumaczeniach P. Ri-
ley’a, opublikowanych w: Leibniz. Political Writings, ed. and trans. P. Riley, Cambridge 2006.
Uwzględniona w owym zbiorze selekcja tłumaczonych tekstów stanowi także znaczący punkt
odniesienia dokonanego w pracy wyboru źródeł.
5 Gottfried Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe, ed. I. Reihe (Allgemeiner poli-
tischer und historischer Briefwechsel), Akademie-Ausgabe, hg. v. D. Deutschen Akademie der
Wissenschaften Berlin, Darmstadt, Berlin 1923 –, IV (Politische Schriften). W ramach tejże serii
sukcesywnie wydawane są kolejne tomy zawierające prace Leibniza z różnych dziedzin, w tym
polityki (Reihe I, IV). W niniejszej pracy wykorzystane zostały tomy opublikowane w wersji elek-
tronicznej na stronie internetowej: http://www.leibniz-edition.de/Baende/ [dostęp: 18.09.14 r.,
16:38].
6 G.W. Leibniz, Méditation sur la notion commune de la justice, w: Mittheilungen aus Leib-
nizens ungedruckten Schriften, ed. G. Mollat, Lepizig 1893, s. 41–70.
7 Portrait du prince tiré des qualités et de vertus héröıques du Duc Jean – Fréderic de Brun-
swick – Lüneburg, w: Die Werke von Leibniz, I. Reihe: Historisch – politische und staats-
wissenschaftliche Schriften, ed. O. Klopp, Bd. 4, Hannover 1865, s. 461–488.
8 Zob. Gottfried Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe, wyd. cyt., t. 2, s. 451–502
(dalej cytowane jako AA, tom, strona)
9 Zob. Oeuvres de Leibniz. Publiées pour la première fois d’après les manuscrits originaux,
avec notes et introductions, ed. A. Foucher de Careil, Paris 1861, t. 3, s. 377–431.
10 Specimen demonstrationum politicarum pro eligendo rege Polonorum novo scribendi genere
ad claram certitudinem exactum auctore Georgio Vlicovio Lithuano, Vilnae 1669, w: AA IV, 1,
s. 3–98. Polski przekład: G.W. Leibniz, Wzorzec dowodów politycznych, tłum. T. Bieńkowski,
Bydgoszcz 1998. O dziele tym pisze S. Majdański w artykule Logika i polityka, czyli w stronę
G.W. Leibniza Wzorca dowodów politycznych, w: Leibniz. Tradycja i idee nowoczesnej filozofii,
red. B. Paź, Kraków 2010, s. 289–317.
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Bogactwo owych form literackich związane jest z różnorodnością podejmowanych
przez Leibniza tematów, wśród których odnaleźć można problemy ogólne, jak
i szczegółowe odniesienia do konkretnych sytuacji politycznych, m.in. ekspansyj-
nej polityki Ludwika XIV (1638–1715) czy elekcji króla Rzeczypospolitej. Kontek-
stualność cechująca niektóre prace niemieckiego myśliciela wydaje się być proble-
matyczna tylko z pozoru. Za kwiecistym stylem oraz stosowanymi przez autora za-
biegami retorycznymi odnaleźć można bowiem sądy oraz twierdzenia wyrażające
ogólne założenia jego filozofii politycznej, których ilustrację stanowi rzeczywistość
empiryczna.
Racjonalistyczne zasady polityki Leibniza można przedstawić w porządku

konstytuowanym przez pięć najistotniejszych pryncypiów, wśród których najważ-
niejsze stanowi – podobnie jak w metafizyce niemieckiego myśliciela – zasada racji.
Z tejże zaś wynikają pozostałe principia: zasada doskonałości i porządku univer-
sum, prymatu ius naturale, sprawiedliwości jako czynnika konstytuującego ład
oraz władcy – imago Dei, pełniącego funkcję kosmotwórczą oraz regulującą. W ni-
niejszym artykule pryncypia owe zostaną omówione w przedstawionej kolejności.

Primum principium – principium rationis

Zasada racji stanowi principium zarówno najbardziej ogólne, wyrażające
sedno racjonalistycznej teorii Leibniza oraz zapewniające jej koherencję, jak i nad-
rzędne, z którego wynikają wszelkie inne zasady o charakterze bardziej szczegóło-
wym (omawiane w następnych podrozdziałach). Wyznacza ono swoisty horyzont
rozumienia oraz działania. W kontekście Leibnizowskiego racjonalizmu metafi-
zycznego nadrzędność zasady racji, wyrażanej m.in. w sformułowaniu nihil sine
ratione („nic bez racji”)11, polega na tym, iż – w przeciwieństwie do innych pryn-
cypiów – obejmuje ona swą obowiązywalnością całość universum na podstawowym
poziomie egzystencji, gdyż stanowi konieczny warunek istnienia jakiejkolwiek rze-
czy12. W odniesieniu do sfery polityki, najwyraźniejsze świadectwo obecności tejże
zasady odnaleźć można w liście do Burnetta z lipca 1701 r.:

Celem nauki politycznej w odniesieniu do form republikańskich musi być spowodo-
wanie rozkwitu imperium r o z umu (l’Empire de la r a i s o n)13.

11 Zob. B. Paź, Naczelna zasada racjonalizmu, Kraków 2007, s. 96.
12 Zob. G.W. Leibniz, La Monadologie, § 32, w: La Monadologie avec notice sur la vie, les
écrits et la philosophie de Leibnitz, ed. M.E. Segond, Paris 1883, s. 163–165. Polski przekład
w: G.W. Leibniz,Wyznanie wiary filozofa; Rozprawa Metafizyczna; Monadologia; Zasady natury
i łaski; oraz inne pisma filozoficzne, tłum. S. Cichowicz i in., Warszawa 1969.
13 AA I, 20, s. 284.
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Cytowany fragment, pomimo kontekstualnego usytuowania w konkretnej wypo-
wiedzi (przedstawienie celów poszczególnych ustrojów), może być uznany za re-
prezentatywny dla całej filozofii politycznej niemieckiego myśliciela i eksponujący
główny cel tejże nauki – „rozkwit imperium rozumu”. Kluczowy termin – raison
– można interpretować w sensie psychologicznym (ratio subiectiva) jako rozum,
czyli odróżniającą człowieka od zwierząt poznawczą władzę warunkującą zarówno
myślenie oraz poznawanie, jak i racjonalne działanie14. Nie jest ona właściwa jedy-
nie konkretnemu podmiotowi X, ale wszystkim ludziom, w związku z czym prze-
kracza wymiar czysto subiektywny. Podmiotowość stanowi jednakże tylko jeden
z wielu aspektów, w ramach których można charakteryzować raison, a ogranicze-
nie interpretacji zawartego w powyższym cytacie terminu do tejże tylko sfery nie
pozwoliłoby na wydobycie całego kryjącego się zań sensu. Mówiąc o „imperium
rozumu”, Leibniz ma bowiem na uwadze także ratio w perspektywie przedmio-
towej, obiektywnej, do której subiektywne rozumienie raison w sposób naturalny
odsyła. Rozum funkcjonuje zatem nie tylko jako władza poznawcza znamionu-
jąca poszczególne jednostki i wyznaczająca racjonalność świata podmiotowego,
ale także jako struktura ontyczna determinująca racjonalność porządku przed-
miotowego. Tak pojmowana ratio obejmuje zatem całość universum.
Pisząc o „imperium rozumu”, Leibniz – jak się wydaje – ujmuje raison za-

równo jako swoisty postulat, nie będący projektem a priori, lecz wynikający z pre-
supozycji metafizyczych, jak i jako realizowalny ideał, który powinien przyświe-
cać wszelkim działaniom w obrębie politycznego kosmosu. Racjonalność ludzkich
czynów stanowi bowiem konkretyzację oraz odzwierciedlenie w sferze faktualnej
rozumności w ogóle, będącej czynnikiem kosmotwórczym i regulującym, przyna-
leżnym w najwyższym stopniu Bogu, w którego umyśle jest zapodmiotowiona.
Działając zgodnie z rozumem, a zatem według zasady racji, ludzie, na podobień-
stwo Boga i według właściwego im stopnia doskonałości „rozpoznają i wytwarzają
porządek oraz mistrzowski kunszt”15.
Urzeczywistnianie „imperium rozumu” oznacza zatem tworzenie oraz zacho-

wywanie harmonijnego porządku. Ze względu na ogólność przywoływanego po-
stulatu, może się to dokonywać na wiele sposobów i w ramach różnorodnych
struktur oraz ustrojów politycznych, z których jednak filozof najbardziej wydaje
się cenić monarchię. Chociaż wszystkich ludzi, jako istoty obdarzone rozumem,
można nazwać swoistymi ordinis fabri, pozostają nimi w różnym stopniu, zależ-
nym od ich indywidualnej doskonałości. Szczególną rolę przypisuje Leibniz władcy
jako imago Dei, zarządzającemu podległym mu państwem na podobieństwo obda-
rzonego doskonałością, mądrością oraz siłą Boskiego Monarchy. Filozof podkreśla

14 Zob. B. Paź, Naczelna zasada racjonalizmu, wyd. cyt., s. 85.
15 Zob. G.W. Leibniz, Méditation..., wyd. cyt., s. 50.
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także znaczenie ludzi „oświeconych”, cechujących się rozumnością oraz cnotli-
wością, które pozwalają im dostrzegać właściwy cel życia jednostek w ramach
wspólnoty – dobro ogółu:

(...) każda oświecona (éclairée) osoba musi sądzić, że prawdziwym środkiem trwa-
łego zagwarantowania jej własnego indywidualnego szczęścia jest poszukiwanie sa-
tysfakcji w działaniach, które zmierzają w kierunku dobra ogólnego (bien général)16.

Ów bien général utożsamia Leibniz, za Stagirytą17, ze szczęściem ogółu obywateli
wspólnoty, osiągalnym dzięki dostosowywaniu wszelkich działań politycznych do
zasady racji. W sytuacji braku zachowania tegoż principium, świat polityczny nie
mógłby tworzyć faktycznego kosmosu – ładu, przypominałby natomiast Hobbe-
sowską rzeczywistość bellum omnium contra omnes, w której działania determi-
nowałaby przeciwstawiana rozumności, opierająca się na sile fizycznej niepoha-
mowana wola:

Arbitralna siła stanowi to, co jest bezpośrednio przeciwstawne względem imperium
rozumu18.

Jak wskazuje Leibniz, faktycznie nie istnieją jednak organizmy polityczne funk-
cjonujące w ten sposób19, choć niektórzy władcy, jak Ludwik XIV, mogą działać
na podobieństwo Hobbesowskiego suwerena przedkładającego znaczenie woli nad
rozumność. Jednakże, jak zauważa niemiecki myśliciel, sama rzeczywistość po-
lityczna jest zawsze racjonalna, nawet jeśli ograniczony poznawczo podmiot nie
jest w stanie w pełni dostrzec rządzących owym światem praw. Ze względu na ów
obiektywny czynnik kosmotwórczy w postaci rozumu (racjonalności zapodmioto-
wionej w umyśle Boga), a zatem ze względu na samą strukturę rzeczywistości, jed-
nostka w swoim politycznym działaniu oraz myśleniu powinna kierować się zasadą
racji, dzięki czemu „rozpoznaje i wytwarza porządek”. Harmonia stanowiąca kon-
sekwencję owego wtórnego oraz mimetycznego względem dzieła Boga budowania
porządku decyduje o trwałości i doskonałości politycznych struktur oraz szczęściu
żyjących w ich ramach jednostek. Zaistnienie owej harmonii nie jest możliwe w sy-
tuacji, w której działanie racjonalne zostaje wyparte przez czyny determinowane
arbitralną wolą, wspieraną siłą fizyczną, czego konsekwencje stanowią destrukcja
oraz chaos życia wspólnotowego.

16 G.W. Leibniz,Mémoire pour les personnes éclairées et de bonne intention, w: Lettres et opu-
scules inédits de Leibniz, précédés d’une introduction, ed. A. Foucher de Careil, Paris 1854,
s. 278.
17 Zob.: Arystoteles, Polityka 1281a, 1328 a–1329 a i n.
18 AA I, 20, s. 284.
19 Zob. G.W. Leibniz, Caesarini Fürstenerii..., wyd. cyt., s. 58, 60.
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Zasada doskonałości i porządku universum

Rzeczywistość polityczna jest przez Leibniza rozważana w odniesieniu do
pewnego porządku (ordo), konstytuowanego przez obiektywne struktury fundu-
jące jego racjonalność i postrzeganego na drodze rozumowej. Ład ów, jako mo-
del dla empirycznego świata polityki, charakteryzuje się doskonałością (perfectio)
stanowiącą jego główną cechę. W pismach filozofa odnaleźć można dwa rozumie-
nia tegoż pojęcia. W pierwszym znaczeniu perfectio oznacza pełnię określoności
w najwyższym stopniu przynależną Bogu i można ją utożsamić z rzeczywistością
Jego Istoty („Bóg jest mianowicie jedyną zasadniczą przyczyną czystych i abso-
lutnych rzeczywistości, czyli doskonałości”20). Natomiast doskonałość w odnie-
sieniu do danego przygodnego układu stanowi wartościowaną pozytywnie cechę
powiązaną z pewnym optimum cechującym ów porządek. Zgodnie z zasadami con-
tinuum oraz perfectio universi doskonałość przynależy wszelkim bytom różnego
rodzaju i podlega gradacji, zarówno w aspekcie gatunkowym (perfectio ludzi więk-
sza od perfectio zwierząt), jak i na poziomie jednostkowym (różnica doskonałości
poszczególnych indywiduów).
W filozofii politycznej Leibniza szczególnie istotne jest owo drugie rozumie-

nie omawianego terminu, odnoszące się do perfectio ordinis. Można powiedzieć,
iż filozof nie tylko postrzega, ale i ocenia świat polityczny pod kątem doskona-
łej struktury, której powinien stanowić pełne urzeczywistnienie. Ów modelowy
kosmos stanowi dla myśliciela swoiste odzwierciedlenie metafizycznego ładu stwo-
rzonego przez Boga. Paralelę pomiędzy owymi dwoma porządkami podkreśla autor
poprzez odwołanie się do terminów politycznych przy deskrypcji dzieła Stwórcy:

Przedstawiłem wielką zasadę metafizyki oraz moralności, zgodnie z którą świat jest
rządzony przez najdoskonalszą inteligencję, jaka jest możliwa, co oznacza, że należy
pojmować go jako uniwersalną monarchię, której zwierzchnik (le chef) jest wszech-
mocny oraz w najwyższym stopniu mądry, i którego poddanymi są wszelkie umysły
(les espirits), to znaczy: substancje zdolne do bycia w relacji (capables d’intelligence)
lub wspólnocie (société) z Bogiem21.

Świat metafizyczny, przedstawiany przez Leibniza na podobieństwo politycznej
struktury – monarchii duchów, zarządzanej przez Boskiego króla22, stanowi mo-

20 G.W. Leibniz, Essais de Théodicée sur la bonté de dieu, la liberté de l’homme et l’origine
du mal, w: Gottfried Wilhelm Leibniz. Opera philosophica, quae exstant latina, gallica, ger-
manica omnia, ed. J.E. Erdmann, Berolini 1840, III, 1, s. 617. Polski przekład: G.W. Leibniz,
Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, tłum. M. Frankiewicz, War-
szawa 2001, s. 460.
21 G.W. Leibniz, Mémoire..., wyd. cyt., s. 277.
22 Zob. tenże, La Monadologie, § 84–87.
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del dla państw ziemskich, będących jego odwzorowaniami. Jako w pełni doskonała
oraz wieczna wspólnota Stwórcy i ludzi przypomina niejako Augustyńskie civi-
tas Dei. Jej perfectio wynika nie tylko z władztwa nieskończenie mądrego, dobrego
oraz wszechmocnego Boga, ale jest także współtworzona przez (nie)doskonałości
poszczególnych indywiduów, których działania w zależności od ich zgodności z za-
podmiotowionym w umyśle Stwórcy wiecznym prawem przyczyniają się w ograni-
czonym stopniu do zwiększenia bądź zmniejszenia perfectio ordinis23. Ów wpływ
czynów jednostki na ład, w którym egzystuje, uwidacznia się także w państwach
ziemskich, gdzie poddani częściowo współtworzą porządek wraz z władcą.
Podobnie jak w przypadku uniwersalnej boskiej monarchii, tak i w odniesie-

niu do każdej politycznej struktury właściwy pogląd na jej doskonałość możliwy
jest przy rozpatrywaniu danego porządku w makroskali – jako pewnej całości, przy
jednoczesnym rozróżnianiu indywiduów składających się na ów kosmos. Takie uję-
cie pozwala bowiem dostrzec zależność pomiędzy jednostką a całością, poziomami
„mikro” i „makro”. Umożliwia zrozumienie racjonalności poszczególnych struktur,
wydarzeń czy procesów, które mogą wydawać się niezrozumiałe przy rozpatrywa-
niu w ograniczonym aspekcie, natomiast holistyczne spojrzenie wydobywa na jaw
kryjące się za nimi racje. Jak pisze filozof:

Znajdujemy także porządek i niezwykłość w najmniejszych całościach, gdy jesteśmy
w stanie rozróżniać części oraz widzieć całość w tym samym czasie, jak to widać
przy patrzeniu na owady i inne małe rzeczy pod mikroskopem. Zatem z o wiele
poważniejszych powodów kunszt i harmonia byłyby znajdywane w dużych rzeczach,
gdybyśmy byli w stanie widzieć je w całości24.

Konsekwencją owego całościowego spojrzenia na polityczny kosmos jest pod-
kreślenie przez Leibniza nie tylko opartego na mimetyczności podobieństwa po-
między civitas Dei a civitas terrena, ale i ścisłego, realnego związku pomiędzy
życiem jednostki w ramach wspólnot doczesnych a egzystencji w wykraczającej
poza ramy czasowo-przestrzenne societas Boga i człowieka. Zgodnie z zasadą con-
tinuum, oba rodzaje wspólnot tworzą pewną całość, spajaną obowiązywalnością
tego samego, powszechnego, zapodmiotowionego w umyśle Stwórcy prawa natu-
ralnego. Wskutek owego ścisłego związku egzekucja tegoż prawa stanowi częściowo
zadanie władz świeckich, w pełni realizowana jest jednak przez Boskiego Sędziego,
który – wymierzając pośmiertne kary i nagrody – czyni pełną zadość sprawiedli-
wości nie zawsze doskonale urzeczywistnianej w ramach ziemskich struktur po-
litycznych25. Owo rozszerzenie judykatywy na dwa podmioty: ziemski i Boski

23 Zob. G.W. Leibniz, Méditation..., wyd. cyt., s. 64.
24 Tamże, s. 50.
25 Zob. tamże, s. 48–49.
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z jednej strony, umożliwia istnienie świata jako doskonałego porządku, w którym
każdy ludzki czyn podlega odpowiedniej ocenie i ma swoje konsekwencje, z drugiej
zaś, świadczy o konieczności holistycznego ujmowania rzeczywistości, której racje
oraz zasady nie zawsze są dostrzegalne przez ograniczoną doczesną egzystencją
jednostkę.

Prymat ius naturale

Problematyka prawa naturalnego zajmująca centralne miejsce w filozofii po-
litycznej Leibniza, podejmowana jest w ramach tzw. iurisprudentia universalis.
Iurisprudentia stanowi naukę dotyczącą tego, co sprawiedliwe (Est autem juri-
sprudentia scientia eius quod justum est26) i zakorzeniona jest w rzymskiej trady-
cji jurystycznej27. Przymiotnik universalis podkreśla jej szczególny charakter jako
dziedziny odnoszącej się do wiecznego, niezmiennego, bezwzględnie obowiązują-
cego prawa obejmującego wszelkie byty, włącznie z najdoskonalszym – Bogiem.
Właśnie ze względu na ów szeroki zakres przedmiotowy, jurysprudencja uniwer-
salna stanowi naukę ogólną i zawiera w sobie wiedzę z zakresu metafizyki oraz
teologii, która presuponuje wszelkie twierdzenia odnoszące się do szczegółowych
kwestii jurystycznych: Ita enim semper judicavi, Jurisprudentiam veram a re-
ligione et philosophia inseparabilem esse28 – „Tak bowiem zawsze sądziłem, że
prawdziwa jurysprudencja jest nierozłączna względem religii i filozofii”.
Rozpatrując kwestię ius naturale w ramach powyższej nauki, Leibniz z jednej

strony wykazuje podobieństwo względem pozostałych przedstawicieli siedemna-
stowiecznej szkoły prawa naturalnego (Samuel Puffendorf wydał w 1660 r. Ele-
mentorum iurisprudentiae universalis29), z drugiej zaś – sprzeciwia się charaktery-
stycznym dla niektórych z nich tendencjom zmierzającym do sekularyzacji prawa
naturalnego czy faktycznego prymatu prawa stanowionego. W swej uniwersalnej
jurysprudencji niemiecki filozof prezentuje idealistyczny (w sensie Platońskim)
punkt widzenia prawa naturalnego, ściśle powiązany z przyjmowanymi przezeń

26 G.W. Leibniz, De Jure et Justitia, w: Gottfried Wilhelm Leibniz. Textes inédits d’après les
manuscrits de la Bibliothèque provinciale de Hannovre, ed. G. Grua, Paris 1948, t. 2, s. 618.
Cyt. przez H.-P. Schneidera, w: tenże, Justitia Universalis. Quellenstudien zur Geschichte des
“Christlichen Naturrechst” bei Gottfried Wilhelm Leibniz, Frankfurt a. Main 1967, s. 338.
27 Tamże, s. 338–339. Zob.: Iurisprudentia (hasło), w: Encyclopedic Dictionary of Roman Law,
ed. A. Berger, Philadelphia 1953, s. 524.
28 G.W. Leibniz, List do V. Placciusa z maja 1676 r., w: A II, 1, s. 259: cyt. za: H.-P. Schneider,
dz. cyt., s. 421.
29 Zob. S. Pufendorf, Elementorum iurisprudentiae universalis libri duo, Den Haag 1660.
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przesłankami metafizycznymi. Rozumienie ius naturale staje się z kolei punktem
wyjścia dla całej filozofii politycznej Leibniza, w której zjawiska życia publicznego
opisywane oraz oceniane są w kategorii niezmiennych struktur fundujących racjo-
nalność rzeczywistości, konkretyzujących się w ramach poszczególnych nakazów
prawa naturalnego.
W kontekście charakterystyki ius naturale istotna jest poczyniona przez Le-

ibniza dystynkcja pomiędzy dwoma rodzajami czy rozumieniami prawa:

Błąd tych, którzy uzależnili sprawiedliwość od potęgi bierze się po części z pomie-
szania droit [prawa, uprawnienia – A.H.] i loi [prawa, ustawy – A.H.]. Droit nie może
być niesprawiedliwe, jest to sprzeczność, ale loi może. Ponieważ siła jest tym, co
nadaje i utrzymuje loi. Jeśli potędze owej brak mądrości albo dobrej woli, może ona
nadawać i zachowywać całkowicie złe lois30.

Pojęcia le droit oraz la loi stanowią francuskie odpowiedniki łacińskich terminów
ius oraz lex. Zgodnie z rzymską tradycją jurystyczną31 znaczenia tychże termi-
nów pozostają zasadniczo różne. Ius w najszerszym sensie oznacza całość prawa,
prawo w ogóle, bez uwzględnienia źródeł, z których ono pochodzi. Lex natomiast
określa najczęściej prawo stanowione, a zatem ustawę czy przepis mający sta-
nowić źródło ius. Ponadto, wedle sformułowania prawnika Paulusa (II/III w.),
„to, co jest zawsze słuszne i dobre, nazywa się prawem (ius) jak prawo naturalne
(ac id quod semper aequum bonum est ius dicitur, ut est ius naturale)”32, można
zatem stwierdzić, iż ius pozostaje niejako ze swej natury sprawiedliwe i słuszne.
Natomiast lex (loi), na co wskazuje Leibniz, jest taka tylko, gdy ustanawia ją
sprawiedliwy i mądry legislator, jak w przypadku Boskiego ustawodawstwa. Owo
prawo nie obowiązuje jednak na mocy swej potencjalnej słuszności, pozostającej
w tym przypadku jedynie pożądanym dodatkiem, lecz ze względu na istnienie
oraz potęgę ustawodawcy.
W przywoływanym fragmencie Leibniz wykorzystuje zatem dystynkcję ius –

lex (droit – loi) w celu uwypuklenia radykalnej różnicy pomiędzy prawem natu-
ralnym, utożsamianym w tym miejscu z droit, a stanowionym. W przeciwieństwie
do loi, to pierwsze pozostaje z natury swej podobne do idealnych bytów ma-
tematyki: wieczne, niezmienne, bezwzględnie obowiązujące, niezależne od woli
czy siły legislatora. Ius naturale tworzy fundament Boskiej Istoty, jest zatem
umożliwiane przez egzystencję Bytu Najwyższego. Pozostaje jednak całkowicie

30 G.W. Leibniz, Méditation..., wyd. cyt., s. 47.
31 Zob. Ius (hasło), w: Encyclopedic Dictionary of Roman Law, wyd. cyt., s. 525–526.
32 Digesta 1.1.11. (Digesta Iustiniani Augusti, vol. I–II, Berolini 1870).
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niezależne od potentia Dei, która ustanawia tylko prawo rozumiane jako sprawie-
dliwa loi (m.in. prawo pozytywne objawione przez Boga i spisane w Piśmie Św.33).
Ius naturale nie ma zatem ani czasowych, ani przestrzennych granic, jego natura
jest bowiem wieczna i obowiązuje wszelkie byty, różniące się od siebie stopniem
doskonałości.
Już we wczesnym etapie swych studiów prawoznawczych Leibniz wyróżnił

trzy stopnie prawa naturalnego, które nazywa także stopniami sprawiedliwości:
ius strictum (prawo w sensie ścisłym), aequitas (równość) oraz pietas (poszanowa-
nie)34. Ufundowane są one na trzech odpowiednich nakazach, powtarzanych przez
filozofa za rzymskim jurystą Ulpianem: neminem laedere („nikogo nie krzyw-
dzić”), suum cuique tribuere („każdemu oddać to, co mu się należy”), honeste
vivere („żyć uczciwie”)35. Pierwszy stopień prawa naturalnego – ius strictum sta-
nowi faktycznie ius belli et pacis, którego głównym celem jest zachowanie pokoju
między ludźmi i zapobieganie nieszczęściom36. O ile nakaz związany z prawem po-
jętym sensu stricto ma charakter negatywny, o tyle imperatyw charakterystyczny
dla drugiego stopnia – aequitas – zawiera w sobie element pozytywny i zobowiązuje
człowieka do czynienia dobra względem drugiego, ale zgodnie z tym, na co tenże
zasługuje, a zatem w oparciu o zasady wzajemności i harmonii. W Méditation...
Leibniz wskazuje na swoisty wzorzec działania, przypominający późniejszy im-
peratyw kategoryczny Kanta. Filozof powiada, iż zgodnie z zasadą aequitas, jed-
nostka „troszczy się o innego człowieka w sposób, w jaki sama życzyłaby sobie,
aby inni troszczyli się o nią w podobnym przypadku”37. Kluczowe staje się za-
tem hipotetyczne „ustawienie się w sytuacji drugiego”, które pozwala na słuszny
osąd tego, co jest sprawiedliwe, a co nie38.

33 Na temat różnych ujęć pozytywnego prawa boskiego zob. m.in.: św. Tomasz z Akwinu,
Summa teologiczna, t. XIII. Prawo, tłum. P. Bełch, q. 91, art. 4–5 i n.; http://www.katedra.
uksw.edu.pl/suma/suma indeks.htm [dostęp: 19.05.2015 r., 21:00]; tekst łaciński, w: Corpus
Thomisticum S. Thomae de Aquino, Opera omnia; http://www.corpusthomisticum.org/iopera.
html#OM [dostęp: 19:05.2015 r., 21:00]; H. Grotius, De Iure Belli ac Pacis libri tres, in quibus
ius naturae et gentium, item iuris publici praecipua explicantur, Parisiis 1625, rozdz. 1, XIII, XV.
Polskie wydanie: tenże, Trzy księgi O prawie wojny i pokoju, w których znajdują wyjaśnienie
prawo natury i prawo narodów, a także główne zasady prawa publicznego, tłum. R. Bierzanek,
Warszawa 1957, t. I–II; J. Hervada, Historia prawa naturalnego, Kraków 2013, s. 12.
34 Zob. G.W. Leibniz, Nova Methodus Discendae Docendaeque Jurisprudentia, pars II, § 73,
w: tenże, Frühe Schriften zum Naturrecht, Hamburg 2003, s. 78 (AA VI, 1, s. 343); zob. także:
Codex Iuris Gentium, w: AA IV, 5, s. 61–62; tenże, Méditation..., wyd. cyt., s. 65.
35 H.-P. Schneider, dz. cyt., s. 403; M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1999,
s. 73. Zob. G.W. Leibniz, Codex..., wyd. cyt., s. 62; Méditation..., wyd. cyt., s. 64; De Jure et
Justitia, wyd. cyt., s. 620. Zob. także: Digesta 1.1.10.
36 Zob. G.W. Leibniz, Nova Methodus..., wyd. cyt., pars II, § 73, s. 78; G. Brown, Leibniz’s
moral philosophy, w: The Cambridge Companion to Leibniz, ed. N. Jolley, Cambridge 1998,
s. 418.
37 G.W. Leibniz, Méditation..., wyd. cyt., s. 68.
38 Zob. tamże, s. 57.
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Ów drugi stopień ius naturale stanowi faktyczny fundament prawa danej
wspólnoty, mającego zapewnić szczęście ogółu obywateli39. W przeciwieństwie
do ius strictum, zawiera ono w sobie także nakazy moralne pozbawione stricte le-
galistycznego podłoża (m.in. wdzięczności, jałmużny), które – zgodnie z nadrzędną
zasadą społecznej harmonii – uzyskują jednak obowiązywalność na podobieństwo
ścisłych przepisów prawa. Ponadto, w przeciwieństwie do najniższego stopnia
prawa naturalnego, aequitas powiązana jest z uwzględnieniem różnic pomiędzy
ludźmi, co skutkuje odpowiednim zróżnicowaniem oceny zasług poszczególnych
jednostek, w pełni uwidaczniającym się w systemie przywilejów, nagród i kar40.
Najwyższy stopień zwieńczający i dopełniający ius naturale stanowi pietas.

Pod pojęciem tym Leibniz wydaje się rozumieć nie tylko poczucie obowiązku
czy rodzaj poszanowania okazywanego przez danego człowieka względem różnych
podmiotów, z którymi łączą go stosunki naturalne (rodzice, ojczyzna, bogowie)41,
ale także – chrześcijańską pobożność. W przeciwieństwie do ius strictum oraz
aequitas ów gradus supremus nie ogranicza się jedynie do relacji występujących
w życiu doczesnym, lecz wykracza poza nie. Podobna transcendencja stanowi
według Leibniza warunek faktycznej uniwersalności prawa naturalnego:

Aby rzeczywiście ustanowić na drodze uniwersalnego dowodu, że wszystko, co jest
uczciwe, jest pożyteczne, i wszystko, co nikczemne, jest szkodliwe, należy przyjąć
nieśmiertelność duszy oraz Boga jako władcę wszechświata42.

Filozof zauważa zatem, iż ostatecznej podstawy ius naturale, oceny słuszności
podejmowanych działań należy upatrywać w istnieniu uniwersalnej Boskiej mo-
narchii, civitas Dei, której władca umożliwia zarówno bytowanie prawa natural-
nego (jako tworzącego wieczną Essentia Dei), jak i jego pełną egzekucję w odnie-
sieniu do nieśmiertelnych dusz racjonalnych istot. Postępowanie według nakazu
pietas – „życie uczciwie” – osiągalne jest, bez odniesienia do systemu Boskich
nagród i kar tylko dla nielicznych „oświeconych” jednostek, które w cnotliwym
postępowaniu, częstokroć związanym z niedogodnościami oraz brakiem widocz-
nych, materialnych korzyści, odnajdują przyjemność. Dla większości ludzi słusz-
ność działania musi być jednak zagwarantowana przez istnienie Boskich rządów
i życia wiecznego, których konsekwencję stanowi konieczność nastąpienia sprawie-
dliwego osądu oraz zadośćuczynienia wszelkim czynom dokonanym w życiu do-
czesnym. W tym miejscu myśl Leibniza wykazuje pewne podobieństwo względem

39 Zob. G.W. Leibniz, Codex..., wyd. cyt., s. 62.
40 Zob. tamże, s. 62.
41 Na temat rozumienia pietas w tradycji rzymskiej zob.: M. Eliade, Historia wierzeń i idei
religijnych, Warszawa 2008, t. II, s. 100.
42 G.W. Leibniz, Codex..., wyd. cyt., s. 63.
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realistycznej koncepcji Hobbes’a, według którego zasadniczym powodem prze-
strzegania przez poddanych praw narzuconych przez suwerena jest lęk przed jego
nieuniknionym sądem oraz spodziewaną karą43. W związku z powyższym przed-
stawiona przez Leibniza w Caesarini Fürstenerii...44 swoista analogia pomiędzy
Bogiem a Hobbesowskim suwerenem może wydawać się bardziej zrozumiała.
Jako najogólniejsze, wieczne i doskonałe, obejmujące całość wszechświata, ius

naturale posiada, według Leibniza, bezwzględny prymat w odniesieniu do wszel-
kich praw stanowionych. Bowiem nawet w sytuacji, kiedy te drugie są zgodne
z ideą sprawiedliwości, pozostają z natury swej mniej doskonałe, gdyż racja ich
obowiązywalności sprowadza się do funkcjonowania instytucji ustawodawcy, po-
siadającej – za wyjątkiem przypadku Boga – charakter przygodny i niedoskonały.
Ius naturale ze swej natury powinno stanowić właściwą podstawę dla wszelkiego
prawa pozytywnego, gdyż w jego ramach określona jest istota najbardziej funda-
mentalnego pojęcia prawoznawstwa – sprawiedliwości.

Sprawiedliwość jako caritas sapientis

W Leibniza nauce o ius naturale szczególne znaczenie przypada koncepcji
iustitia. Zgodnie z tradycją platońsko-arystotelesowską, filozof postrzega sprawie-
dliwość jako fundamentalny czynnik konstytuujący ład polityczny:

[Sprawiedliwość jest – A.H.] w państwach tym, czym rozum (raison) jest w natu-
rze. Ponieważ jeśli rozum, który jest w Bogu, aby kierować Jego potęgą, stanowi
przyczynę naturalnego usposobienia stworzeń, oraz jeśli zachowuje zachwycającą
harmonię wszechświata, sprawiedliwość ustanawia polityczny porządek45.

Ścisły związek z ową tradycją uwidacznia się ponadto w jednym z dwóch
prezentowanych przez myśliciela aspektów rozumienia tegoż terminu – aspekcie
matematycznym (arytmetyczno-geometrycznym), w którym iustitia zostaje ujęta
przedmiotowo, w kategoriach proporcji, harmonii i porządku46. Drugi aspekt rozu-
mienia sprawiedliwości zakorzeniony jest w tradycji chrześcijańskiej47 i odnajduje

43 Zob. T. Hobbes, Leviathan, ed. A.R. Waller, Cambridge 1904, part II, chap. XXVIII. Polskie
wydanie: T. Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954.
44 Zob. G.W. Leibniz, Caesarini Fürstenerii..., wyd. cyt., s. 60.
45 G.W. Leibniz, Portrait..., wyd. cyt., s. 480.
46 Zob. P. Riley, Wstęp, w: tenże, dz. cyt., s. 4–5.
47 Zob. P. Riley, Justice as Universal Charity, „The Art of Theory”; http://www.artoftheory.
com/justice-as-universal-charity-patrick-riley/ [dostęp: 24.11.14 r., 17:08].
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swój wyraz w Leibnizowskiej standardowej48, realnej definicji iustitia jako caritas
sapientis – miłości okazywanej przez mądrego człowieka:

Człowiek dobry jest kimś, kto miłuje (amat) każdego, o ile rozum (ratio) na to po-
zwala. Sprawiedliwość zatem, która stanowi cnotę kierującą owym uczuciem, które
Grecy zwą φιλανθρωπία, będzie najdogodniej zdefiniowana, jeśli nie jestem w błę-
dzie, jako miłość mądrego (caritas sapientis), to jest: [miłość – A.H.] podążająca
za dyktatem mądrości (sequens sapientiae dictata)49.

Sformułowanie „miłość mądrego” (caritas sapientis) ma dwa znaczenia, które
wzajemnie się uzupełniają i wskazują na istotę Leibnizowskiego ujęcia sprawiedli-
wości. W pierwszym, sapientis określa podmiot miłości, w drugim – przedmiot te-
goż uczucia. Sprawiedliwość oznacza zatem odpowiednio miłość okazywaną przez
człowieka mądrego oraz miłość względem mądrego lub tego, co mądre50. Można
zauważyć, iż w drugim rozumieniu mądrość stanowi w zasadzie cechę nie tylko
obiektu miłości, ale także subiectum, gdyż jawi się ona jako czynnik warunkujący
i stymulujący manifestowaną przez człowieka caritas (caritas sapientis, hoc est,
sequens sapientiae dictata). Jeśli podmiot ma działać sprawiedliwie poprzez mi-
łowanie tego, w czym odnajduje doskonałość i mądrość, sam musi odznaczać się
owymi cechami. Jest to zgodne z Platońskim, podzielanym przez Leibniza poglą-
dem, zgodnie z którym poznanie i działanie oparte są na zasadzie podobieństwa.
Bez względu na to, które z powyższych znaczeń przyjmie się przy charak-

terystyce iustitia, w samym sformułowaniu caritas sapientis sprawiedliwość zo-
staje przedstawiona w perspektywie podmiotowej. Stanowi ona cnotę zawierającą
wszelkie pozostałe virtutes, przynależną człowiekowi mądremu i jawi się w isto-
cie jako szczególny rodzaj miłości opartej na ratio i okazywanej względem ogółu
jednostek. Istota racjonalności owej caritas polega na odnajdywaniu przyjemno-
ści, a zatem i własnego szczęścia, w szczęściu oraz doskonałości innych ludzi, co
pozostaje niemożliwe bez współistnienia dwóch innych czynników: mądrości oraz
dobroci, które właściwie współkonstytuują sprawiedliwość51. Jednostka działa-
jąca zgodnie z omawianą cnotą, nie tylko przezwycięża własny egoizm i ogra-
niczanie się do czysto negatywnych relacji z ludźmi (to jest braku krzywdzenia
innych), ale przyjmuje ponadto pozytywny model działania, w którym czyny swe

48 Zob. G. Brown, dz. cyt., s. 419.
49 G.W. Leibniz, Codex..., wyd. cyt., s. 82.
50 Sapientis jest dopełniaczem l. poj. od przymiotnika sapiens. Ów dopełniacz wygląda tak
samo w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim, stąd też caritas sapientismożna tłumaczyć w drugim
znaczeniu jako „miłość mądrego/mądrej” (m./f.) lub „miłość mądrego” = „tego, co mądre” (n.).
To ostatnie wydaje się najlepiej oddawać sens sformułowania.
51 Zob. G.W. Leibniz, Méditation..., wyd. cyt., s. 48.
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kształtuje w oparciu o principium rationis i wynikającą zeń zasadę szeroko poj-
mowanej doskonałości.
Wydaje się, iż właśnie ze względu na pozytywny charakter caritas sapientis

jako fundamentalnej zasady działań budujących harmonijne i sprawiedliwe rela-
cje społeczne, Leibniz odnajduje w owym rodzaju miłości istotę virtus iustitiae.
Można ponadto zauważyć, iż – wbrew wątpliwościom niektórych badaczy (P. Ri-
ley52) – dwa aspekty rozumienia sprawiedliwości: przedmiotowo-platoński oraz
podmiotowo-chrześcijański, jakkolwiek różne, pozostają względem siebie kompa-
tybilne. Nacechowana harmonią oraz geometryczną proporcją sprawiedliwość po-
rządku politycznego stanowi w ujęciu niemieckiego filozofa konsekwencję spra-
wiedliwości czynów poszczególnych indywiduów, które kierując się zasadą iustitia
rozumianej jako racjonalna miłość żywiona względem innych ludzi, kreują oraz
utrzymują ordo iustus. Ponadto wydaje się, iż – wbrew zdaniu Riley’a – porządek,
proporcjonalność oraz harmonijność cechują nie tylko produkt sprawiedliwości,
ale i sprawiedliwe działanie oraz sprawiedliwość samą53. Przyczyną powstałego
porządku, harmonii nie mogłoby być bowiem coś, co samo nie miałoby w sobie
pewnego ordo perfectus. Można zatem powiedzieć, iż harmonia oraz proporcja
stanowią istotę iustitia w ogóle, zarówno w jej podmiotowym, jak i przedmioto-
wym aspekcie.

Władca jako imago Dei

Koncepcja władcy zajmuje w teorii politycznej Leibniza szczególne miejsce,
po części analogiczne względem pozycji Boga w jego metafizyce. W ramach opi-
sywanych przez filozofa różnorodnych struktur politycznych instytucja regensa
stanowi główny czynnik kosmotwórczy, od działalności którego zależy w najwięk-
szym stopniu dobro ogólne i sprawne funkcjonowanie całego organizmu politycz-
nego. Ową szczególną rolę w konstytuowaniu oraz utrzymaniu porządku przy-
znaje filozof właściwie każdemu racjonalnie sprawującemu rządy podmiotowi: in-
dywidualnemu bądź zbiorowemu, legalizującemu swą władzę poprzez dynastyczne
dziedziczenie, elekcję, podbój czy na innej podstawie. Wydaje się jednak, iż ze
względu na niezwykle istotny dla teorii politycznej Leibniza silny związek pomię-
dzy płaszczyzną metafizyczną a polityczną, za najdoskonalszą formę władztwa
uważa myśliciel monarchię, w której regens sprawuje rządy na wzór doskonałych
rządów Stwórcy, stanowiąc tym samym Jego obraz, imago Dei.

52 Zob. cytowany wyżej Wstęp Riley’a, s. 5.
53 Por. tamże, s. 5.
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Pisząc o doskonałości podobnego ustroju, filozof wskazuje właściwie na pe-
wien model polityczny, postulat, który powinien stanowić wzorzec dla wszelkich
systemów monarchicznych. Ogólny zarys tegoż projektu został przez Leibniza
przedstawiony m.in. we wspomnianym już Portrait du prince.... Można zauważyć,
iż omawiany model nie jest czystą abstrakcją, nierealizowalnym ideałem, ale wzor-
cem, którego pewne ślady urzeczywistniania się dostrzega myśliciel w historycz-
nych państwach i ich władcach (między innymi księstwie Brunszwik-Lüneburg).
Rzeczywistość polityczna staje się zatem i w tym wypadku ilustracją dla nieza-
leżnej od niej teorii bazującej na ściśle filozoficznych przesłankach.
Podstawowy element Leibnizowskiej koncepcji władcy jako imago Dei, wyni-

kający bezpośrednio z przyjętych uprzednio przesłanek metafizycznych, stanowi
podobieństwo pomiędzy Boskim Monarchą a odzwierciedlającym Jego rządy su-
werenem. Od doskonałości tegoż naśladownictwa zależy doskonałość ziemskiego
rządzącego. Owa mimetyczność opiera się zasadniczo na głównej funkcji władcy,
jaką jest kreowanie oraz utrzymywanie politycznego ładu w oparciu o obiektywny
porządek zasad, z principium rationis na czele. Oparcie rządów na tychże zasa-
dach jest właściwym warunkiem doskonałości oraz trwałości ładu, ucieleśnienia
„imperium rozumu” (l’Empire de la raison), którego – według Leibniza – nie są
w stanie zbudować jedynowładcy działający przeciw podstawowym wyznacznikom
racjonalności i stanowiący swoiste karykatury, nie zaś obrazy Boskiego Monarchy.
Przedstawiany przez myśliciela ideał władcy w żadnym wypadku nie wiąże się
zatem z aprioryczną idealizacją „monarchii w ogóle”, wszelkich możliwych czy
faktycznych (historycznych) królestw, ale ich zgodność z modelem staje się pod-
stawą do oceny ich doskonałości.
W swojej wizji doskonałego suwerena Leibniz uwzględnia różnorodne czyn-

niki mające stanowić fundamenty rządów, spośród których można wyróżnić dwa
najważniejsze rodzaje: podstawy naturalne oraz prawne54. W zakresie czynni-
ków naturalnych zawierają się wszelkie cnoty, umiejętności oraz predyspozycje
prezentowane przez monarchę. Natomiast do podstaw prawnych należy „władza
(autorité), którą prawa (loix) dają im [władcom – A.H.] do sprawowania rządów
zgodnie z prawem naturalnym (droict naturel) i cywilnym (droict civil)”55. Wska-
zanie przez Leibniza na znaczenie obu powyższych rodzajów czynników wynika
bezpośrednio z przyjmowanej przezeń zawsze przed wszelkimi ustaleniami zasady
racji, gdyż zarówno naturę jak i prawo można ujmować w kategorii ratio, która,
funkcjonując na powyższych dwóch różnych, acz uzupełniających się płaszczy-
znach, wyznacza oraz konstytuuje wszelki porządek. Ze względu na postulowany

54 Zob. G.W. Leibniz, Portrait du prince..., wyd. cyt., s. 461.
55 Tamże, s. 461.



RACJONALISTYCZNE ZASADY FILOZOFII POLITYCZNEJ G.W. LEIBNIZA 155

w teorii politycznej niemieckiego filozofa ścisły związek pomiędzy sferą naturalną
a prawną, brak któregokolwiek z dwóch powyższych filarów władzy suwerena sta-
nowiłby znaczący problem i implikowałby zasadność pytania o racjonalność po-
dobnych rządów.
Istota Leibnizowskiego władcy doskonałego polega na właściwym ograni-

czeniu, występującym wespół z jego potęgą. Powinien on postępować zgodnie
z obiektywnym wyznacznikiem rozumności, co w tym wypadku oznacza szcze-
gólnie działanie według nakazów prawa naturalnego, którego nie może zmienić
i któremu podlega, podobnie jak każdy inny podmiot. Jego wola powinna być
ograniczona przez rozum, który staje się w tym wypadku zasadniczym źródłem
wszelkich działań rządzącego. Zakres i cel tychże czynności wyznacza natomiast
ich nadrzędna racja – dobro ogółu (ostateczna racja determinująca działania),
ujmowane przez niemieckiego filozofa rozmaicie w kategoriach: „korzyści podda-
nych”56, „publicznej użyteczności”57 czy przywoływanego w poniższym fragmen-
cie „dobra publicznego”:

(...) królowie oraz książęta (...) muszą mieć wybitny umysł, zdolny do pojmowania
interesów ich państw, do myślenia przez pryzmat spraw publicznych oraz znajdo-
wania środków, które mogą prowadzić ich do celu – którym musi być zawsze dobro
publiczne (le bien public), chwała oraz spokój (le repos) ludzi58.

Działanie ze względu na dobro państwa i ogółu jego mieszkańców stanowi zna-
czący element ograniczający władzę suwerena, ale i jednocześnie nadający tejże
władzy właściwy sens. Można uznać Leibnizowskiego princepsa za centralny ele-
ment doskonałej, zharmonizowanej politycznej struktury i stwierdzić, iż jego po-
tęga oraz wszelkie cechy, którymi wyróżnia się spośród innych jednostek, służą
nie tylko jego własnej doskonałości, ale przede wszystkim doskonałości struk-
tury, całego organizmu politycznego. Funkcja suwerena implikuje zatem istnienie
odpowiedzialności za wywiązywanie się z obowiązku, który nakłada nań jego mi-
metyczna względem Boga natura – obowiązku tworzenia i zachowywania ładu
w świecie politycznym. Brak wypełnienia tejże obligatio, doprowadzanie do de-
strukcji państwa, stanowi według Leibniza przesłankę dla słuszności pozbawienia
suwerena władzy59.

56 Tamże, s. 469.
57 G.W. Leibniz, Meditation..., wyd. cyt., s. 53.
58 G.W. Leibniz, Portrait du prince..., wyd. cyt., s. 464; Meditation..., wyd. cyt., s. 53.
59 Zob. fragmenty angielskich tłumaczeń listów Leibniza do landgrafa Ernsta Hesse – Rhein-
felsa, w: P. Riley, dz. cyt., s. 187, oraz do Burnetta z kwietnia 1695 r., w: tamże, s. 217–218.
Oryginał drugiego listu, w: AA I, 11, do którego to tomu nie mam jednak dostępu.
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W przytaczanym fragmencie filozof wskazuje na „wybitny umysł”, który
można utożsamiać z mądrością czy też geniuszem, jako cechę umożliwiającą su-
werenowi właściwe postrzeganie i realizację dobra publicznego. Zgodnie z postu-
latem „imperium rozumu”, un esprit emitent pozostaje najistotniejszym, jed-
nakże nie jedynym czynnikiem spośród różnorodnych – wrodzonych i nabytych
– indywidualnych cech oraz predyspozycji władcy doskonałego. W innym frag-
mencie Leibniz wskazuje na konieczność syntezy w osobie regensa dwóch ele-
mentów:

(...) celem monarchii jest uczynienie, aby panował bohater (un Heros) cechujący się
wybitną mądrością (d’ une eminente sagesse) oraz cnotą (vertu)60.

Owa „wybitna mądrość” stanowi odzwierciedlenie sapientia Dei i pozostaje fun-
damentem wszelkiej cnoty jako takiej61, co stanowi o jej prymarnej pozycji.
Natomiast la vertu, której sam Bóg nie posiada62, jest elementem warunkują-
cym moralną doskonałość rządzącego jako człowieka. W ogólnym ujęciu ozna-
cza właściwie zbiór różnorodnych cnót charakteryzujących najlepszego monarchę
(m.in. męstwo, sprawiedliwość, łagodność, roztropność, wielkoduszność), które Le-
ibniz wymienia m.in. w Portrait du prince..., wyraźnie nawiązując do koncep-
cji starożytnych, piszących w podobny sposób o najlepszych rządzących. Do-
konując enumeracji virtutes oraz innych cech pożądanych właściwych suwere-
nowi (dobroć, honor, szlachetność itd.), filozof eksponuje, a miejscami hiperbo-
lizuje ich mnogość i różnorodność, wskazując na fakt, iż moralna perfectio re-
gentis powinna uwidaczniać się w całokształcie osobowości władcy oraz prze-
kładać na działania dotyczące różnorodnych z natury swej złożonych kwestii
politycznych.
Jako fundamenty racjonalności poczynań suwerena, postulowane przez Leib-

niza mądrość oraz cnotliwość władcy doskonalsze niż cechy posiadane przez innych
ludzi stanowią jednocześnie podstawy dla budowy wizerunku regensa jako nie
tylko swoistego wzorca parenetycznego władcy, ale i moralnego wzorca człowieka.
Filozof pisze, iż „cnota książąt musi służyć ludziom jako przykład”63. Owa spe-
cyficzna „edukacyjna” funkcja suwerena zostaje przedstawiona wyraźniej w po-
niższym fragmencie:

60 Cytowany już list do Burnetta z 1701 r., w: AA I, 20, s. 284.
61 Zob. G.W. Leibniz, La Felicité, w: Gottfried Wilhelm Leibniz. Textes inédits d’après les
manuscrits de la Bibliothèque provinciale de Hannovre, wyd. cyt., s. 579.
62 Zob. G.W. Leibniz, Portrait du prince..., wyd. cyt., s. 467.
63 Tamże, s. 469.
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Jeśli mężowie, którzy są ponad innymi ze względu na swoje stanowisko (charges)
i godność, są zobowiązani do posiadania większej wiedzy i cnoty, ponieważ muszą
ich [poddanych – A.H.] kształcić (instruire) i służyć im jako przykład, konieczne
jest także, aby przewyższali ich wielkością umysłu (la grandeur de leur espirit)64.

Pod pojęciem „kształcenia” Leibniz wydaje się mieć na myśli działanie prowa-
dzące nie tylko do moralnego, ale i do intelektualnego doskonalenia się ogółu
społeczeństwa. Jako człowiek światły i doskonale wykształcony65 suweren powi-
nien wspierać w swym państwie rozwój wszelkich nauk. Owa edukacyjna rola
rządzącego, wyraźnie Platoński element myśli filozofa, nie stanowi jednak wy-
idealizowanego dodatku do jego nadrzędnej, kosmotwórczej funkcji, ale pozostaje
z nią w ścisłym związku, bowiem przekłada się bezpośrednio na wzmocnienie
politycznego ładu, który stanowi wszak harmonię doskonałości poszczególnych
jednostek.
Znaczenie edukacyjnej funkcji suwerena staje się szczególnie wyraźne w kon-

tekście Leibnizowego rozumienia pojęcia „dobro ogólne”. Termin ów nie oznacza
jedynie wszelkich materialnych korzyści, takich jak bezpieczeństwo czy dobrobyt
poddanych, choć Leibniz podkreśla ich wagę, ale odnosi się do ogólniejszej kate-
gorii „postępu ku doskonałości ludzi” (l’acheminement à la perfection des hom-
mes)66, w której zawierają się wszelkie, także niematerialne (jak moralna dosko-
nałość, rozwój intelektualny), korzyści żyjących we wspólnocie politycznej jedno-
stek. Tak specyficzne i szerokie rozumienie le bien général prowadzi jednocześnie
do ujmowania w szerszej perspektywie zadań, których powinien podejmować się
władca lub ogólniej – państwo w celu zapewnienia szczęścia poddanych. Ostatecz-
nie można powiedzieć, iż według niemieckiego myśliciela organizmem politycznym,
w którym dokonuje się realizacja dobra wspólnego, a zatem szczęścia ogółu, jest
państwo, w którym władca (lub organ rządzący w ustrojach niemonarchicznych)
stanowi oraz egzekwuje oparte na ius naturale prawo, które gwarantuje realizację
wszelkich potrzeb poddanych oraz przyczynia się do ich rozwoju, przez co stwa-
rza fundamenty ogólnego dobrobytu, postępu oraz funkcjonalności państwa jako
przestrzeni współ-egzystencji poszczególnych jednostek.
Przy okazji charakterystyki prezentowanego przez Leibniza modelu suwerena

oraz państwa – kosmosu, którym tenże władca zarządza w sposób racjonalny,
istotne wydaje się podjęcie kwestii poruszanej przez pewnych historyków, którzy –

64 Tamże, s. 464. Por. G. Leibniz, Monita quaedam ad Samuelis Puffendorfii Principia, Gerh.
Wolth. Molano directa, w: Leibnitii Opera omnia nunc primum collecta, ed. L. Dutens, Genevae
1768, t. 4, s. 278.
65 Zob. G.W. Leibniz, Portrait du prince..., wyd. cyt., s. 472–473.
66 G.W. Leibniz, Mémoire pour les personnes..., wyd. cyt., s. 278.
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jak Stanisław Salmonowicz – postrzegają niemieckiego myśliciela jako prekursora
koncepcji absolutyzmu oświeconego67. Zasadnicze wydaje się postawienie pytania
o możliwość oraz sensowność stosowania w odniesieniu do idei autora Portrait
du prince tego rodzaju określenia, które samo z siebie wywołuje wśród badaczy
liczne kontrowersje68.
Można sądzić, iż główny problem pojawiający się przy próbie odpowiedzi na

powyższe pytanie, wynika z niejasności pojęcia „absolutyzm oświecony”, skutku-
jącej istnieniem wielu jego definicji. Termin ów pojawiający się po raz pierwszy
w historiografii niemieckiej w 1847 roku (der aufgeklärte Absolutismus)69 stoso-
wany jest przez badaczy na określenie zarówno filozoficznych koncepcji różno-
rodnych, częstokroć sprzecznych ze sobą myślicieli, jak choćby Leibniza lub jego
ucznia – Christiana Wolffa (1679–1754) oraz Pierre’a – Paul’a Lemercier’a de La
Rivière (1719–1801), jak i na określenie specyficznego charakteru niektórych mo-
narchii historycznych XVIII w., m.in. Józefa II czy Fryderyka II, w których miały
być realizowane wybrane postulaty wspomnianych filozofów. Wydaje się, iż istota
absolutyzmu oświeconego zawiera się w dwóch elementach uwidaczniających się
w jego pojęciu. Pierwszym z nich jest siła, potęga („absolutność”) władzy monar-
chy, który stanowi właściwie jedyny znaczący oraz pełnoprawny podmiot życia
politycznego. Drugi element można ujmować jako „oświecony”, a zatem racjo-
nalny charakter rządów suwerena.
Pierwszy z powyższych elementów istotowych teorii absolutyzmu oświeco-

nego stanowi znaczący składnik Leibnizowskiej wizji władcy. Filozof podkreśla
bowiem nieporównywalną pozycję monarchy względem poddanych, wskazując na
niego jako głównego agensa życia politycznego w państwie. Potęga rządzącego
nie ma jednak wartości samej w sobie, ale postrzegana jest jako konieczny środek
dla skutecznej realizacji kosmotwórczej funkcji suwerena. Można zatem stwierdzić,
iż „absolutność” władzy, jakkolwiek niezwykle istotna, zostaje podporządkowana
drugiej z wymienionych cech rządów stanowiącej najważniejszy, a zarazem naj-
bardziej dyskusyjny aspekt omawianego zagadnienia.
W przypadku rozumienia pojęć „oświecenia” i „racjonalności” władzy su-

werena pojawiają się znaczące problemy. O ile w licznych charakterystykach
oświeconego absolutyzmu badacze wiążą owe kategorie z przyjmowaniem kon-

67 Zob. S. Salmonowicz, Z wieku oświecenia: studia z dziejów prawa i polityki XVIII wieku,
Toruń 2001, s. 17–18.
68 Zob. polemika uznającego istnienie tego zjawiska S. Salmonowicza z T. Cegielskim prezen-
tującym przeciwstawny pogląd i głoszącym większą sensowność terminu „absolutyzm wieku
oświecenia”. Por. artykuły obu historyków, w: Europa i świat w epoce oświeconego absolutyzmu,
red. J. Staszewski, Warszawa 1991.
69 T. Cegielski, Absolutyzm w Prusach i Austrii, w: Europa i świat w epoce oświeconego abso-
lutyzmu, wyd. cyt., s. 320.
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kretnych idei upowszechnionych w XVIII wieku: umowy społecznej, nowożytnie
pojmowanego prawa naturalnego, tolerancji religijnej czy sekularyzacji państwa70,
o tyle na gruncie Leibnizowskiej teorii pojęcia owe mają specyficzny, głębszy
wymiar, ściśle powiązany z całością założeń systemu filozoficznego niemieckiego
myśliciela.
Metafora oświecenia uwidacznia się u Leibniza w sposób szczególny na kar-

tach pracyMémoire pour les personnes éclairées et de bonne intention i wyrażana
jest za pomocą różnorodnych form, jak m.in.: personne éclairée (osoba oświe-
cona)71, éclairer (oświetlać, rozjaśniać)72, un éclaircissement (objaśnienie, wyja-
śnienie)73, les lumières (oświecenie)74, a jej rozumienie pozostaje istotowo różne
względem Kantowskiego ujęcia, wykazując pewne podobieństwo bardziej w sto-
sunku do Platońskiej interpretacji metafory światła z Państwa75 czy koncepcji
Augustyńskiej illuminatio. Przenośnia owa doskonale obrazuje istotę przedsta-
wianego przez filozofa postulatu realizacji „imperium rozumu”, a zatem kiero-
wania się w politycznej działalności zasadą racji. Można bowiem powiedzieć, iż
„oświecaniem” jest wydobywanie na jaw – za pomocą „oświecającego” rozumu
– racjonalności świata i działanie według jej praw, zawiera ono zatem w sobie
aspekt poznawczy oraz praktyczny. Zgodnie z ideą myśliciela, stosującego ter-
minologię powiązaną z przywoływaną metaforyką raczej w odniesieniu do szer-
szej grupy ludzi wybitnych umysłów aniżeli wybranych monarchów, owa czynność
„oświecania” powinna przysługiwać nie tylko władcy jako głównemu realizato-
rowi projektu l’Empire de la raison, ale i innym ludziom jako jego współreali-
zatorom. Zgodnie bowiem z zasadą perfectio universitatis „oświecenie”, chociaż
dokonuje się w wymiarze jednostkowym i w różnym stopniu, musi charakteryzo-
wać ogół indywiduów, jeśli ma prowadzić do doskonałości organizmu politycznego
jako całości.
Przeciwnie niż w przypadku zsekularyzowanego obrazu monarchy oświe-

conego pokroju Fryderyka II, racjonalność oraz „oświeconość” Leibnizowskiego
władcy opierają się na jego mimetycznym względem Boga charakterze. W Umy-
śle Stwórcy bytują obiektywne zasady rozumności, a także prawa naturalnego,
jako jej wyrazu, które stanowią wyznaczniki dla budowania oraz utrzymywania
przez ziemskiego suwerena politycznego kosmosu. Wszelkie zatem próby reduko-
wania „oświeconości” monarchy do jego konkretnych działań: stymulowania po-

70 Por. E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1994, s. 466–467.
71 G.W. Leibniz, Mémoire..., wyd. cyt., s. 278.
72 Tamże, s. 279.
73 Tamże, s. 279.
74 Tamże, s. 278.
75 Zob. Platon, Państwo 507 E–509 B i in.
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stępu ekonomicznego, nowoczesnego prawodawstwa, tolerancji religijnej czy roz-
woju nauk i oświaty, świadczyłyby – na gruncie przyjmowanych przez Leibniza
zasad – o braku zrozumienia istoty omawianego pojęcia. Wynikające z naśladow-
nictwa przez władcę Boskich rządów „oświecenie” stanowi podstawę dla wspo-
mnianych działań, ale nie może być do nich sprowadzane.
Wydaje się, iż stosowanie pojęcia absolutyzmu oświeconego do Leibnizow-

skiej teorii władcy nie ma większego sensu. Wynika to zarówno z niejednoznacz-
ności przywoływanego pojęcia, jak i niejasnej jego stosowalności względem róż-
norodnych teorii filozoficznych oraz niektórych monarchii historycznych osiem-
nastego stulecia. Trudno jest przezwyciężyć różnicę pomiędzy rozumieniem ka-
tegorii racjonalności i „oświecenia” na gruncie filozofii niemieckiego myśliciela
a uproszczoną interpretacją tychże terminów w odniesieniu do zsekularyzowa-
nych i odseparowanych od przesłanek metafizycznych teorii politycznych „epoki
świateł”, samej w sobie zresztą niejednolitej76. Niewłaściwe pozostaje zatem ro-
zumienie stosowanych przez Leibniza pojęć przez pryzmat późniejszej epoki –
„oświecenie” Leibniza oraz „oświecenie” Kanta pozostają jedynie homonimami.
Jakkolwiek wiele postulatów uznawanych za oświeceniowe oraz ich realizacji do-
konanych przez monarchów XVIII stulecia wykazuje podobieństwa względem idei
Leibniza, jak m.in. idea ogólnego rozwoju społeczeństwa w wielu dziedzinach
czy koncepcja władcy jako realizatora dobra publicznego, to jednak fundamenty
owych koncepcji są skrajnie różne. Prezentowane przez niemieckiego myśliciela
teorie polityczne, a także rozumienie samego „oświecenia” pozostają silnie zako-
rzenione w jego metafizyce oraz klasycznej, szczególnie zaś Platońskiej, tradycji
polityczno-prawnej.

Zakończenie

Myśl polityczna G.W. Leibniza obejmująca niezwykle szeroki zakres różno-
rodnych problemów jawi się jako nauka mająca fundamentalne znaczenie dla ro-
zumienia rzeczywistości politycznej i zjawisk w niej występujących. Podobnie jak
metafizyka niemieckiego myśliciela, także i jego polityka konstytuuje się wokół
idei racjonalności, najwyraźniej artykułowanej poprzez zasadę racji, która staje
się głównym punktem odniesienia dla deskrypcji oraz oceny całego politycznego
kosmosu. Ponieważ rozumność jako taka zapodmiotowiona jest w Boskim Umyśle,

76 Zob. A. Garrett, Introduction: the eclecticism of eighteenth – century philosophy, w: The
Routledge Companion to Eighteenth Century Philosophy, ed. Garrett A., London/New York
2014, s. 1–27.
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a Stwórca i Jego uniwersalna monarchia stanowią swoiste paradygmaty dla ziem-
skich organizmów państwowych, można stwierdzić, iż Leibnizowska teoria poli-
tyczna jest swoistym odzwierciedleniem teologii i metafizyki myśliciela. Można
uznać to za cechę istotową tejże polityki, wyróżniającą ją na tle epoki nowożyt-
nej, w której zauważalna stała się tendencja abstrahowania myślicieli od metafi-
zycznych założeń i podstaw teorii politycznych, co z kolei uniemożliwiało pełne,
systematyczne ujęcie problematyki życia politycznego.
Pomimo ogromnego i różnorodnego dorobku Leibnizowskiej teorii politycznej,

zawierającego istotne prekursorskie koncepty, czego przykładem może być wpro-
wadzenie do jurysprudencji pojęć podmiotu (subiectum iuris) oraz przedmiotu
prawa (obiectum iuris)77, teoria owa – podobnie jak Leibnizowska metafizyka –
została w dużej mierze wyparta przez nowe, antysystemowe nurty osiemnasto-
wiecznej filozofii78. Współcześnie staje się ona przedmiotem badań, szczególnie
w anglosaskiej nauce79, choć z uwagi na ogrom źródeł, w dużej mierze nieprzetłu-
maczonych, niemała liczba zagadnień pozostaje nieopracowana. Brakuje ponadto
pozycji uwzględniających całościowe, syntetyczne i systematyczne spojrzenie na
Leibnizowską politykę.

THE RATIONALISTIC PRINCIPLES OF G.W. LEIBNIZ’S
POLITICAL PHILOSOPHY

Summary

The main aim of this paper is to present and describe the rationalistic principles
of Leibniz’s political philosophy. The description of these principles allows one to sys-
tematize the theory of the German thinker and to explain its essential character as
a rationalist interpretation of political reality. For this purpose various writings of the
philosopher, mostly those untranslated into Polish, are exploited. An analysis of these
sources in relation to Leibniz’s philosophical system as a whole is the main tool of expli-
cation of the discussed issues.
The author distinguishes five basic principles of Leibniz’s political theory. The su-

perior one among them is the principle of reason (principium rationis) which is at the
core of rationalistic perception of political reality. The articulation of this principle is
included in the phrase “the empire of reason” (l’Empire de la raison), which could be
considered as representative for the philosopher’s theory and the demand of rational
thinking and acting presented in it. From the superior principle of reason stem the
other more detailed principles: principle of perfection and order of universum, primacy

77 Zob. G.W. Leibniz, Nova Methodus..., pars II, § 15–16, s. 46–48. W. Dajczak, T. Giaro,
F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2011, s. 179.
78 Por. N. Jolley, Leibniz, wyd. cyt., s. 205.
79 Zob. m.in.: Ch. Johns, The Science of Right in Leibniz’s Moral and Political Philosophy,
London, New York 2013.
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of natural law, justice as caritas sapientis and the sovereign as imago Dei. All of these
principles, as Leibniz’s entire political theory, are considered in the broad context of his
philosophical system with particular reference to metaphysics. The close link between
politics and metaphysics is in fact, beside firm rooting in philosophical tradition and Ro-
man law, a characteristic feature of Leibniz’s thought and is distinctive on the historical
background of the Modern age.
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La Monadologie avec notice sur la vie, les écrits et la philosophie de Leibnitz, ed. M.E. Se-
gond, Paris 1883.

Oeuvres de Leibniz. Publiées pour la première fois d’après les manuscrits, avec notes et
introductions, ed. A. Foucher de Careil, Paris 1861, t. 3.

Pufendorf S., Elementorum iurisprudentiae universalis libri duo, Den Haag 1660.

Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty 2009.

Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, t. XIII. Prawo, tłum. P. Bełch; http://www.
katedra.uksw.edu.pl/suma/suma indeks.htm [dostęp: 19.05.2015 r., 21:00].

Opracowania

Brown G., Leibniz’s moral philosophy, w: The Cambridge Companion to Leibniz,
ed. N. Jolley, Cambridge 1998.

Cegielski T., Absolutyzm w Prusach i Austrii, w: Europa i świat w epoce oświeconego
absolutyzmu, red. J. Staszewski, Warszawa 1991.
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razionalità del diritto.



IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
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NATURA I STRUKTURA TOŻSAMOŚCI OSOBY.
ANALIZA PROBLEMU NA PRZYKŁADZIE
WYBRANYCH PRAC G.W. LEIBNIZA*

Głównym tematem niniejszego artykułu jest zagadnienie tożsamości osoby
w filozofii GottfriedaWilhelma Leibniza. W jego pierwszej części skupię się na kon-
tekście historycznym refleksji nad kategorią natury, która w antropologii Leibniza
stanowi ontyczną podstawę tożsamości człowieka i pokażę, dlaczego w tym wzglę-
dzie możemy uznać go za kontynuatora myśli Arystotelesa. Następnie przedstawię
podstawową jednostkę bytową jego systemu metafizyki czyli monadę. Dzięki niej
niemiecki filozof, jak postaram się wykazać, zdołał połączyć ze sobą dwie, wyda-
wałoby się, wzajemnie wykluczające się perspektywy: perspektywę substancjalną
(arystotelizm) z perspektywą świadomościowo-refleksyjną, której synonimem jest
cogito Kartezjusza. W części drugiej wprowadzę kategorię osoby, która wskazuje
na takie cechy człowieka jak jego rozumność, substancjalność i nieużyczalność. Na-
stępnie przedstawię Locke’owską wykładnię kategorii tożsamości i porównam jego
ujęcie tejże kategorii z tym, które znajdujemy w Nowych rozważaniach Leibniza.
Na koniec, w częściach: czwartej oraz piątej, skupię się na strukturze tożsamości
w interpretacji niemieckiego myśliciela, a w szczególności na wypracowanym przez
niego novum w postaci jej dwóch wymiarów: tożsamości realnej oraz tożsamości
moralnej.

* Artykuł stanowi zmodyfikowaną wersję pracy licencjackiej napisanej przeze mnie w roku
2015, której promotorem był dr hab. Bogusław Paź.
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1. Natura według Arystotelesa i Leibniza

WksiędzeΔMetafizyki, która stanowi swoisty leksykon pojęć filozofii klasycz-
nej, Stagiryta przedstawia podstawowe znaczenia wyrazu φύσις1. Podane przez
niego definicje mają charakter podsumowujący i systematyzujący wykładnię tego
terminu w czasach mu współczesnych. Według pierwszej z nich natura to pro-
ces powstawania, rodzenia się wszystkiego, cokolwiek dojrzewa i wzrasta. Jest
ona czynnikiem dynamizującym, za którego sprawą następuje zmiana każdego
bytu. Następnie, w nawiązaniu do presokratyków, Arystoteles nazywa ją elemen-
tem pierwotnym nieukształtowanym, z którego wszystko powstaje bądź jest utwo-
rzone. Natura to zatem źródłowa podstawa każdej istniejącej rzeczy. W znaczeniu
trzecim, i zarazem najbardziej podstawowym, φύσις to „istota rzeczy mających
w sobie (...) zasadę ruchu”2. Ostatnia definicja wskazuje na fakt, iż natura ma
charakter konieczny, bo bez niej żaden byt nie byłby takim jaki jest. Za sprawą
swojej natury rzecz nabywa specyficznej dla siebie określoności, która zarazem
determinuje jej działanie. Ponieważ natura rozpatrywana w supozycji in re jest
niezmienna i funduje istotę każdej z rzeczy, więc to ona stanowi ontyczne podłoże
tożsamości indywiduum. Każdy byt dzięki niej pozostaje wciąż tym samym, choć
nie jest taki sam, jako że jego φύσις dookreśla się i aktualizuje trakcie, a także
w następstwie działania.

1.1. Pojęcie natury w filozofii nowożytnej

W roku 1698, pod wpływem napisanego wówczas przez Güntera Christo-
pha Schelhammera3 traktatu De natura sibi incassum vindicata, będącego pole-
miką z tekstem De idolo naturae kartezjanina i okazjonalisty Johanna Christopha
Sturma4, kwestię natury podjął Leibniz. Sturm utrzymywał, iż należy mówić ra-
czej o „mechanizmie” świata, niżeli jego „naturze”, co kontestował Schelhammer.

1 Arystoteles, Metafizyka, oprac. M. Krąpiec, A. Maryniarczyk na podst. przekładu T. Żeleź-
niaka, TN KUL, Lublin 1996, 1014b–1015b.
2 Tamże, 1015a.
3 Günter Christoph Schelhammer – lekarz, profesor kolejno: anatomii, chirurgii i botaniki w Je-
nie, później profesor medycyny praktycznej w Kilonii. Przed rozpoczęciem kariery akademickiej
przez kilka lat prowadził badania empiryczne w Anglii i Europie. Opublikował prace z wielu
dziedzin przyrodniczych m.in. Catalogus Plantarum, Maximam Partem Rariorum (1684).
4 Johann Christoph Sturm – matematyk, astronom, filozof, okazjonalista. Autor m.in. dzieł:
Universalia euclidea (1661), De Terrae Motibus (1670) i Die grobe Konjunktion (1683). W roku
1669 był profesorem matematyki i fizyki w Altdorfie, pełnił tam dwukrotnie obowiązki rektora.
Ponadto, przez dziewięć kadencji sprawował funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego. Znawca
filozofii arystotelesowskiej i kartezjańskiej.
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W tekście De ipsa natura5 Leibniz rozwinął myśl tegoż autora i zwrócił uwagę
na dwie, jego zdaniem, najistotniejsze kwestie, które nie zostały podjęte we wspo-
mnianej rozprawie Schelhammera: po pierwsze, czym jest natura i, po drugie, czy
w stworzeniach zawarta jest pewna ἐνεργεία, immanentne źródło ruchu.
Problematyka wyrażana w powyższych pytaniach wyraźnie wskazuje na fakt,

iż Leibniz swoją refleksję nad pojęciem natury sytuuje w nurcie filozofii klasycznej,
a w szczególności w arystotelizmie. Także stosowana przez niego w dalszej części
artykułu terminologia (jak wspomniana już ἐνεργεία, materia pierwsza i wtóra,
przyczyna celowa itp.6) oraz bezpośrednie odwołania do rozstrzygnięć poczynio-
nych przez Stagirytę7, w sposób jednoznaczny wskazują na rodowód jego myśli
w tym względzie.
Niestety, mimo iż wyjaśnienie znaczenia pojęcia natury stanowi właściwy

przedmiot De ipsa natura, to ani w tym, ani w żadnym spośród znanych mi dzieł
niemieckiego myśliciela, nie pojawia się definicja „natury”. Zamiast tej definicji,
we wspomnianej rozprawie zawarty jest jej opis, który rozpoczyna się od Ary-
stotelesowskiej wykładni kategorii aktu i możności. Natura została tam przed-
stawiona jako podstawowa zasada działania tkwiącą w rzeczy, pierwotnie dana
(insita) przez Boga w akcie stworzenia i stanowiąca jej integralną cześć. Jest ona
źródłem i normą działania, innymi słowy to:

prawo wszczepione (ius insita) (chociaż najczęściej nieuświadamiane przez istoty,
w których istnieje), które jest przyczyną działań i doznań (ON 54).

Aktualizuje się w ruchu, jest właściwym działaniem bytu realizowanym w zgo-
dzie z owym wszczepionym prawem. Ujęcie natury, do którego nawiązuje Leibniz,
wydaje się współbrzmieć ze sformułowaniem, które znajdujemy w Medytacjach
Kartezjusza:

Natura, czyli istota, czyli forma niezmienna i wieczna (...)8,

mimo że to ostatnie legło też u podstaw Spinozjańskiej formuły Deus sive Na-
tura9. Postawiony przez Spinozę znak równości między Stwórcą a Naturą wynika

5 G.W. Leibniz, De ipsa natura sive de vi insita actionibusque creaturarum, pro dynami-
cis suis confirmandis illustrandisque, w: Die philosophischen Schriften von G.W. Leibniz, ed.
C.I. Gerhardt, Weidmann, Berlin 1875–1890, nachdruck: Hildesheim und New York 1978, polski
przekład: W.Leibniz, O samej naturze, czyli o sile wszczepionej i działaniach istot stworzonych,
tłum. K. Krauze-Błachowicz, w: tenże, Pisma z metafizyki natury, red. S. Blandzi, Wydawnictwo
Rolewski, Toruń 1999 (dalej cyt. jako ON).
6 Zob. tamże, s. 51–60.
7 Zob. tamże, s. 52.
8 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, Wydawnictwo
Antyk, Kęty 2001, s. 51 (dalej cyt. jako M).
9 Zob. P. Gut, Spinoza o naturze ludzkiej, TN KUL, Lublin 2011.
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z faktu, iż substancjalność w jego wykładni przysługuje jednemu i jedynemu by-
towi – Bogu. W nawiązaniu do tej tezy Leibniz powie, że: „sama natura czy
substancja wszelkich rzeczy byłaby Bogiem” (ON 56). Byłaby Nim, gdyby nie-
miecki myśliciel, tak jak Spinoza, przyjął metafizyczny (substancjalny) monizm.
Lecz, jak wiadomo, Leibniz w zasadniczo odmienny sposób przedstawiał tę kwe-
stię, bowiem już w punkcie wyjścia założył pluralizm (substancjalny) i dynamizm
otaczającej go rzeczywistości. W rezultacie zdołał pogodzić jednorodność mnogich
natur z jednoczesną afirmacją ich bytowej autonomii oraz jakościowej i ontycznej
różnicy między nimi.
Bóg Leibniza, w przeciwieństwie do Boga Spinozy, jest transcendentny wzglę-

dem świata fenomenalnego i świata indywidualnych, przygodnych monad. To:

(...) jedyny bezpośredni nasz przedmiot, znajdujący się poza nami (hors de nos)
i widzimy wszelką rzecz dzięki niemu10.

Ponadto, Bóg to dawca zasad natury, którą w De ipsa natura Hanowerczyk przed-
stawia jako pewien ustanowiony odgórnie plan:

Mechanizm świata został zbudowany z tak mądrym zamysłem, że owe niezwykło-
ści (...) zdarzają się wyłącznie wskutek rozwoju tego mechanizmu, a zwłaszcza –
jak sądzę – na skutek rozwoju organizmów zgodnie z pewnym z góry założonym
projektem (ON 52).

W Monadologii porządek ten Leibniz nazywa harmonią przedustanowioną
(harmonia praestabilita), którą przeciwstawia wykładni okazjonalistycznej (Male-
branche’a), nazywanej przez niego „nieustannym cudem”11:

Harmonia, czy też odpowiedniość między duszą a ciałem nie jest nieustannym cu-
dem, ale skutkiem lub następstwem, tak samo jak wszystkie rzeczy naturalne, za-
czątkowego cudu dokonanego aktem stworzenia rzeczy. (...) Jako że natura każdej
substancji prostej, duszy czy prawdziwej monady, jest taka, że jej stan kolejny wy-
nika z poprzedniego, oto cała przyczyna harmonii12.

Harmonia przedustanowiona obejmuje strukturalny, normatywny i regulatywny
aspekt natury, zarówno w wymiarze wewnętrznym (wewnątrz-monadyczny), jak

10 G.W. Leibniz, Rozprawa metafizyczna, tłum. Juliusz Domańsk, w: tenże, Wyznanie wiary
filozofa, Rozprawa metafizyczna, Monadologia, Zasady natury i łaski oparte na rozumie oraz
inne pisma Leibniza, red. S. Cichowicz, PWN, Warszawa 1969, s. 132.
11 G.W. Leibniz, Korespondencja z Antoine’e Arnauldem, tłum. Stanisław Cichowicz, Jerzy
Kopania, PWN, Warszawa 1998, s. 45–91 oraz s. 57–9.
12 G.W Leibniz, Polemika z Clarkiem. Piąte pismo Leibniza, tłum. S. Cichowicz, H. Krzecz-
kowski, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 402.
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i zewnętrznym (pomiędzy monadami). W aspekcie teologicznym (teologia natu-
ralna) stanowi ona realizację boskiego planu stworzenia z niczego. Wgląd w naturę
jest według Leibniza poniekąd wglądem w boski plan urządzenia świata.

1.2. Monada – zindywidualizowana konkretyzacja natury

Jak wiadomo, podstawową jednostką strukturalną metafizyki Leibniza jest
monada. Termin ten pochodzi od greckiego wyrazu μονάς i oznacza jednostkę,
jedność. Monady mają charakter na wskroś duchowy (niematerialny), nie są cza-
sowe ani przestrzenne, choć istnieją w idealnych i obiektywnie pojmowanych czasie
i przestrzeni. Każda monada jest:

bytem zdolnym do działania. Bywa prosta lub złożona. Substancja prosta nie ma
części. Substancja złożona jest zbiorem substancji prostych, czyli monad13.

Tu, podobnie jak u Arystotelesa, realność natury wyczerpuje się na planie struk-
tury możnościowo-aktowej14. W wymiarze możnościowym, na planie możności
czynnej, nazwanej przez Leibniza władzą (le pouvoir), natura staje się zasadą
działania (ON 52). W przypadku możności biernej, zwanej przez niego zdolno-
ścią lub odbiorczością (la faculté) natura to podłoże nabierania określoności na
przykład w aktach poznawczych. Te dwa wymiary możności stanowią substan-
cjalną podstawę najszerzej pojętego działania i zmiany, nadającą poszczególnym
monadom waloru dynamizmu. Leibniz w swojej wykładni substancji dość zna-
cząco rozbudował jednak wykładnię Stagiryty. Monada to przede wszystkim byt
świadomy i zamknięty w sobie oraz w świecie refleksyjnych danych15. Ten ak-
cent na świadomościowo-refleksyjny aspekt jej jestestwa będzie miał kluczowe
znaczenia dla dalszych rozważań Leibniza nad tożsamością człowieka, albowiem
stanowi on postawę wyodrębnia jej dwóch wymiarów: tożsamości realnej i tożsa-
mości moralnej oraz uczynienia refleksji jedynym źródłem poznania siebie oraz
świata zewnętrznego.

13 G.W. Leibniz, Zasady natury i łaski oparte na rozumie, tłum. S. Cichowicz. w: tenże, Wy-
znanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 283.
14 Sens możności i aktu wyjaśnia Leibniz następująco: „Jeśli możność odpowiada łacińskiemu
wyrazowi potentia, To właśnie rozumie Arystoteles przez wyraz ruch, gdy mówi, że to jest
aktualne istnienie alb może aktualizowanie się tego, co potencjalne. Można więc powiedzieć, że
możność w ogóle jest możliwością zmiany”; G. W. Leibniz Nowe Rozważania dotyczące rozumu
ludzkiego, tłum. I. Dąbska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, s. 134 (dalej cyt. jako NR).
15 Zob. B. Paź, Monada, czyli człowiek w Leibnizjańskim świecie, „Przegląd Filozoficzny”
R. 18: 2009, Nr 3 (71), s. 320.
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1.2.1. Określenie monady jako indywiduum
Natura nadaje monadom określoności, determinuje ich działanie i zarazem

stanowi pod s t awę i ch t o ż s amo ś c i. Ponieważ jest jednorodna, to jest też
wspólna wszystkim monadom. Tym zaś, co je indywidualizuje, jest ich wewnętrzna
i zewnętrzna (relacyjna) określoność. Charakter tej określoności wyraża słynna Le-
ibnizjańska zasada jednostkowienia, którą siedemnastoletni Leibniz zawarł w swej
rozprawie bakalarskiej:

Omne individuum sua tota entitate individuitur (byt jednostkuje się całą swoją
bytowością)16.

Według niej każdy byt jednostkowy jest tym, czym czynią go determinanty za-
równo względem niego wewnętrzne jak i zewnętrzne; w tym: wszystko, czego do-
świadcza, ku czemu dąży, wartości, które wyznaje i relacje w jakich funkcjonuje.
Warto zauważyć, że kwestia podstawy tożsamości w zarysie formalnym została
przez Leibniza wypracowana już we wspomnianej rozprawie, do której wprowadze-
nie napisał jego promotor, Jakob Thomasius (1622–1684).W owym wprowadzeniu
– prawdopodobnie po raz pierwszy – pojawia się termin „monada”, co wskazuje
na fakt, iż Leibniz już od najmłodszych lat koncentrował się na problematyce
indywidualności.
W Nowych Rozważaniach napisze on, że: „zasada indywiduacji sprowadza się

w indywiduach do zasady żróżnicowania”17. Jego zdaniem, aby rozważyć kwe-
stię tożsamości, należy najpierw przyjąć, w myśl zasady nulla sunt denomina-
tiones pure extrinsecae, że istnieje jakaś ostateczna, wewnętrzna zasada zróżni-
cowania bytów. Czas i miejsce, czyli kryteria indywiduacji na które wskazywał
Locke w rozdziale O tożsamości i różnicy w swoim opus magnum – Rozważaniach
dotyczących rozumu ludzkiego18 według Leibniza służą jedynie nam do odróżnia-
nia rzeczy, ale przez nie nie stają się one rozróżnialne same w sobie. Faktyczna
różnica między dwiema substancjami jego zdaniem ma zawsze charakter jako-
ściowy i niemożliwym byłoby istnienie dwóch, pod każdym względem identycz-
nych monad:

16 G.W. Leibniz, Disputatio Metaphysica principio individui, w: God. Guilt Leibnitii opera
philosophica quae exstant latina, gallica, germanica omnia, ed. J.E. Erdmann, Eichler, Berlin
1839/40.
17 G.W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, par l’auteur du système de
l’harmonie prèètabile, w: Opera Philosophiaca..., ed. J. E. Erdmann, Eichler, Berolini 1840;
polski przekład: NR, s. 189.
18 Zob. J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ed. Kenneth P. Winkler, Hac-
kett Publishing Company, Indianapolis 1996: polski przekład: J. Locke, Rozważania dotyczące
rozumu ludzkiego, tłum. B. Gawęcki, PWN, Kraków 1966, s. 460 (dalej cyt. jako R).
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Nie istnieją nieodróżnialne dwa indywidua. (...) Dwie krople wody lub mleko dadzą
się rozróżnić, gdy są oglądane pod mikroskopem. (...) Jeśli dane są dwie rzeczy
nierozróżnialne, to dana jest rzecz ta sama pod dwiema nazwami19.

Podsumowując, każda monada to absolutnie niepowtarzalne indywiduum.
Owa niepowtarzalność ma swoją podstawę w samej jakościowej określoności rze-
czy (essentia, natura) albowiem w esencjalnej metafizyce Leibniza to właśnie
określoność stanowi podstawę bytowości20, konstytuuje istotę każdej z rzeczy i po-
zwala oddzielać jedne substancje od innych. Unikalność każdej monady dodatkowo
wzmacnia jej tożsamość – nikt i nic nie jest, nie było i nigdy nie będzie w zupeł-
ności takim samym jak ona.

1.2.2. Formalne rysy indywiduum
Scholastyka wskazywała na następujące cechy, które od strony ontycznej wy-

znaczają indywidualność bytu: niepodzielność, jedność (określoność), nieudzielal-
ność, różnica, tożsamość, wielość w gatunku, nieorzekalność oraz doskonałość21.
W przypadku Leibnizjańskiej monady można wskazać przynajmniej cztery rysy
spośród wyróżnionych: niepodzielność, jedność, różnicę i związaną z nią niepo-
wtarzalność a także tożsamość.
Jeśli chodzi o pierwsze dwie, czyli j e dno ś ć i n i e podz i e l n o ś ć, to w § 1

Monadologii czytamy:

Monada (...) nie jest niczym innym, jak tylko substancją prostą (...), prostą, tzn. po-
zbawioną części (c’est à dire, sans parties)22.

I dalej, w § 3:

Otóż tam, gdzie nie ma części, nie jest możliwa rozciągłość, ani kształt ani podziel-
ność23.

Ponieważ monada jest substancją prostą, to nie może ulec podziałowi, byłby
on bowiem równoznaczny z jej rozpadem. Niepodzielność jest zatem pierwszo-

19 G.W. Leibniz, Polemika z Clarkiem. Czwarte pismo Leibniza, tłum. S. Cichowicz, H. Krzecz-
kowski, w: tenże, Wyznanie wiary filozofa..., wyd. cyt., s. 347.
20 „Monady muszą mieć pewne jakości, w przeciwnym razie nie byłyby nawet bytami”;
G.W. Leibniz, Zasady filozofii, czyli monadologia, tłum. S. Cichowicz, w: tenże,Wyznanie wiary
filozofa..., wyd. cyt., s. 298.
21 Cechy te wymieniam za: M. Koszkało, Indywiduum i jednostkowienie. Analiza wybranych
fragmentów Jana Dunsa Szkota, TN KUL, Lublin 2003 s. 59–91.
22 G.W. Leibniz, Zasady filozofii, czyli monadologia, wyd. cyt., s. 297.
23 Tamże.
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rzędną cechą, która charakteryzuje indywiduum, jakim jest każda monada. Rów-
nież etymologiczna analiza terminu „indywidualność” wskazuje na fakt, iż w zna-
czeniu najbardziej podstawowym oznacza on coś, co nie jest podzielne (in + di-
vido)24. Niepodzielność indywiduum implikuje kolejny jej przymiot, czyli jedność.
Każdy jednostkowy przedmiot charakteryzuje numeryczna jedność, czyli jednost-
kowość25. Dlatego Leibniz napisze:

Monas (...) oznacza jedność, czyli to, co jest jedno26.

Jednostkowość monady, czyli bycie „tą oto” (haec-ceitas), wyznaczają wspo-
mniane przeze mnie uprzednio determinanty wewnętrzne i zewnętrzne, za których
sprawą nabiera ona określoności właściwych wyłącznie dla niej. W efekcie, stając
się konkretną, niepodzielną na prostsze i ujednostkowioną naturą, indywiduum
jest zarazem bytem różnym od wszystkich innych bytów. Pojęcie „indywidual-
ność” zawiera zatem w swej treści również różnicę numeryczną rozumianą jako
odrębność27.
Ostatnią i kluczową dla powyższych rozważań cechą indywiduum jest jego

t o ż s amo ś ć. Dzięki niej każda monada pozostaje wciąż tą samą substancją,
a wszystkie obserwowane przez nas zmiany (czasowe, przestrzenne, ilościowe i ja-
kościowe) mają charakter wyłącznie przypadłościowy. W filozofii Leibniza toż-
samość ugruntowana jest na ontyczno-substancjalnym podłożu, jakim jest byt
osoby, w związku z tym pragnę parę słów poświęcić charakterystyce samej osoby.
W swoim opisie osoby Leibniz przywołuje definicję Locke’a (R 467), sam zaś
Locke pisząc ją, wyraźnie nawiązywał do tradycji filozoficznej, a w szczególności
do scholastyki.

2. Kategoria osoby

Do rozważań nad zasadą jednostkowienia bytów Leibniz powrócił po latach
w Nowych Rozważaniach. W jej nowym ujęciu monadyczne indywiduum zyskało
wyraźny rys o s obowy :

Zasada indywiduacji (...) polega na samym istnieniu, które ustala każdy byt w ja-
kimś określonym czasie i miejscu, nieużyczalnym (incommunicabilis – dop. A. S.)
dwóm bytom tego samego rodzaju” (NR 189).

24 Za: M. Koszkało, dz. cyt., s. 62.
25 Zob. tamże, s. 66.
26 G.W. Leibniz, Zasady natury i łaski oparte na rozumie, wyd. cyt., s. 283.
27 Zob. tamże, s. 81.
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Niemiecki filozof w nawiązaniu do definicji Ryszarda ze św. Wiktora28 podkreśla
fakt, iż osoba ludzka to nieużyczalne (incommunicabilis) dwóm bytom istnienie, co
wskazuje na wyjątkowość, a zarazem niedefiniowalność (z perspektywy przygod-
nego podmiotu) istoty każdej poszczególnej monady i jeszcze dobitniej wskazuje
na jej niepowtarzalność. Jedna z najbardziej rozpowszechnionych, i zarazem klu-
czowych dla dalszych rozważań definicji osoby została podana przez Boecjusza:

Persona est rationalis naturae individua substantia, czyli: „Osoba to jednostkowa
substancja rozumnej natury”29.

Trzy istotowe determinacje pojęcia osoby to jej „substancjalność”, „ jednost-
kowość” i „rozumność”. Substancjalność akcentuje ontyczną samodzielność bytu
ludzkiego, który nie może być traktowany jako akcydens albo modus innego je-
stestwa. Jednostkowość wskazuje na wspomniane wyżej cechy takie, jak nieorze-
kalność czy określoność. Ponadto, elementem konstytutywnym jest jej rozumna
natura, czyli między innnymi zdolność do tworzenia pojęć i formułowania sądów.
Klasyczna wykładnia natury osoby ludzkiej ulega zasadniczej dekonstruk-

cji wraz z pojawieniem się filozofii Kartezjusza30 i jego metodycznego wątpienia
za sprawą którego kwestionował on wszystko „w czym wykryjemy choćby cień
niepewności”31. W rezultacie okazało się, że wszelki akt wątpienia – a także my-
ślenia – presuponują istnienie tego, kto myśli, a bytowość osoby ludzkiej została
zredukowana do substancjalnego podłoża myślenia:

Na podstawie tego tylko, iż wiem, że istnieję i że na razie niczego nie spostrzegam, co
należałoby do mojej natury czy istoty oprócz tego jedynego tylko, że jestem rzeczą
myślącą, słusznie dochodzę do wniosku, iż moja istota polega na tym jedynie, że
jestem rzeczą myślącą32.

W efekcie tak ujętej wykładni podmiotu rzeczywistość ulega dychotomizacji, zo-
staje rozbita na dwa przeciwległe bieguny: z jednej strony podmiotowo-duchową
sfera tego, co myślące (res cogitans), z drugiej zaś przedmiotowo-materialną sferę
tego, co rozciągłe (res extensa). Jedynym bezwzględnie pewnym faktem, mogącym

28 „Persona est intellectualis naturae incommunicabilis existentia”; cyt. za: E. Gilson, Duch
filozofii średniowiecznej, tłum. J. Rybałt, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1958, s. 204,
przyp. 20.
29 Boecjusz, Traktaty teologiczne, tłum. R. Bielak, A. Kijewska, Wydawnictwo Antyk, Kęty
2001, s. 70.
30 Zob. E. Grosholz, Descartes and the Individuation of Physical Objects, w: Individuation and
identity in early modern philosophy, State University Press of New York, Albany 1994, s. 41–58.
31 R. Descartes, Zasady filozofii, tłum. I. Dąmbska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, s. 29.
32 M, s. 51.
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dopiero fundować naszą wiedzę jest doświadczenie samego siebie jako bytu, który
myśli. Bazą naszego poznania jest akt samoświadomości („wiem, że istnieję”33)
i dopiero na jego podstawie możemy budować wiedzę o świecie, który poznajemy
jako będący „nie-ja”.
Człowiek w Leibnizjańskiej antropologii, podobnie jak u Kartezjusza, jest

substancją stale myślącą34. Myślenie to istotowy i konieczny atrybut podmiotu
(duszy) rozumianego jako res cogitans i z samej definicji wynika, że musi zawsze do
niego przynależeć. W wykładni Leibniza monadyczny podmiot nie traci jednakże
pozostałych atrybutów, które tradycyjnie przynależały klasycznie pojętej osobie.
W Nowych rozważaniach czytamy:

Słowo osoba przywodzi na myśl byt myślący i rozumiejący, zdolny do rozumowania
i do refleksji, mogący siebie samego uważać za tożsamo, za jedną i tą samą rzecz,
która myśli w różnych czasach i różnych miejscach; robi to jedynie przez odczuwania
własnych działań (NR 193).

Atrybutem istotowym osoby na planie aktualnym (in actu) są myślenie i rozumie-
nie, bowiem przysługują one podmiotowi stale. Na planie możnościowym, tak jak
w wykładni klasycznej, niejako in potentia dana jest jej zdolność do rozumienia
i do refleksji. Wyłącznie byt osobowy, jakim jest człowiek, może „siebie samego
uważać za tożsamo” (NR 193), albowiem tylko on jest zdolny do aktów aper-
cepcji oraz genetycznie wtórnej względem niej refleksji aktowej (in actu signato),
które pozwalają na stałą konstatację ciągłości istnienia substancjalnego podłoża
myślenia.

3. Tożsamość osobowa w empirystycznej filozofii Johna Locke’a

Choć, jak zostało już uprzednio powiedziane, Leibniz wykorzystał definicję
bytu osobowego, którą znaleźć możemy w Rozważaniach Locke’a35, to wnioskiem
absolutnie nieuprawnionym byłoby uznanie, iż obaj filozofowie w podobny sposób

33 Tamże.
34 „Ale co do mnie, sądzę, że ona (dusza – dop. A. S.j) myśli i odczuwa zawsze (...)”; NR,
s. 180.
35 „(...) we must consider what person stands for which, I think, is a thinking intelligent being,
that has reason and reflection, and can consider itself as itself, the same thinking thing in
different times and places; which it does only by that consciousness, which is inseparable from
thinking, and, as it seems to me, essential to it: it being impossible for anyone to perceive,
without perceiving, that he does perceive”; J. Locke, Essay, wyd. cyt., s. 38.
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ujmowali kwestię tożsamości indywiduum36. W filozofii Leibniza rdzeniem tożsa-
mości każdej poszczególnej monady jest jej substancjalna natura, która w filozofii
Locke’a została całkowicie wyrugowana z właściwego obszaru zainteresowania fi-
lozofii37. Wynika to z faktu, że w Rozważaniach, w odróżnieniu od Kartezjusza
i w pełnej opozycji do natywisty Leibniza, Locke uzna doświadczenie za jedyne
źródło poznania (R 19–120). Tylko ono jest zatem źródłem idei, które pełnią funk-
cję reprezentacji rzeczy. Jedną spośród nich jest idea substancji, o której Locke
napisze:

Nasza idea, której dajemy ogólną miano substancji, nie jest przeto niczym innym,
jak tylko domniemanym, lecz nieznanym podłożem właściwości, których istnienie
stwierdzamy i wyobrażamy sobie, że nie mogą one istnieć sine re substante, to
znaczy bez czegoś, co by je podtrzymywało (R 409).

Człowiek posiada ideę substancji rzeczy, ale istnienia odpowiadającego jej ide-
atum może on jedynie domniemywać. To samo dotyczy substancjalnie ujętego ja
jako podmiotu poznania. W rezultacie usunięte zostało bytowo-substancjalne pod-
łoże tożsamości człowieka, który od tego momentu raczej trwa, aniżeli jest ze sobą
tożsamy. Sam zaś Locke, kiedy mówi o podstawie ludzkiej tożsamości, wskazuje
na płaszczyznę świadomościową, a dokładniej na pamięć:

Bo o ile istota myśląca zdolna jest odtworzyć ideę czynności minionej z tą samą
świadomością, jaką miała t pierwotnie i jaką ma, co się tyczy czynności obecnej,
o tyle jest tą samą osobą (it is he same „self”)38.

Podmiot w jego filozofii ma naturę procesualną, a nie substancjalną i po-
zwala się zredukować do świadomości stawania się, nieosadzonej w żadnym sta-
łym podłożu, które mogłoby stanowić ontyczną podstawę ludzkiej tożsamości.
Za późniejszym określeniem W. Jamesa można mówić o niej jako o „strumieniu
świadomości”39. Pamięć zawodzi, a mimo to towarzyszy nam przeświadczenie,
na gruncie przyjmowanych przez niego założeń niewyjaśnialne, że wciąż, pomimo

36 Zob. L. Witkowski, O problemie tożsamości osobowej w filozofii, Część I: J. Locke i G.W. Le-
ibniz, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia”, 1990,
(197), s. 99–113.
37 Zob. R, s. 409.
38 „(...) and as far as this consciousness can be extended backwards to any past action or
thought, so far reaches the identity of that person; it is the same self now it was then; and it
is by the same self with this present one that now reflects on it, that that action was done”;
J. Locke, Essay, wyd. cyt., s. 138.
39 W. James, The principles of psychology, Encyclopadiae Brittanica, Chicago 1984.
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nieustannych zmian, pozostajemy tymi samymi jednostkami. Z trudnością tą, jak
postaram się teraz pokazać, poradził sobie Leibniz, albowiem oprócz opisywa-
nego przez Locke’a poziomu psychologicznego tożsamości człowieka związanego
z jego świadomością, pamięcią, samo-ujawnianiem się sobie, przyjął on istnienie
tożsamości realnej, która stanowi właściwą podstawę bycia tą samą osobą i za
sprawą której podmiot jest ze sobą tożsamy w wymiarach: synchronicznym oraz
diachronicznym.

4. Wymiary tożsamości według Leibniza

W wymiarze ontycznym tożsamość indywiduum konstytuuje jego substan-
cjalna istota. Wynika ona z samej natury będącej źródłem każdej z rzeczy. Czło-
wiek-monada to autonomiczna jednostka, która jako osoba jest bytem absolutnie
wyjątkowym, pełnym danych wyłącznie mu określoności, które zarazem stano-
wią podstawę jego bytowości. Leibniz podkreśla fakt, iż każdy z nas jest bytem
prostym, gdybyśmy bowiem stanowili agregat innych monad, to zamiast bytu
substancjalnego cechowałby nas jedynie byt zjawiskowy40. To właśnie ontyczna
jedność, która niejako „od wewnątrz” przenika byt, konstytuuje właściwy, naj-
głębszy fundament tożsamość człowieka, nazwany przez Leibniza tożsamością
realną (identité reele). Tożsamość realna dana nam jest w sposób bezwzględny
i nie podlega jakimkolwiek modyfikacjom czy stopniowaniu. To na niej „nad-
budowuje się” drugi poziom tożsamości człowieka – tożsamość psychologiczna,
związana z byciem osobą, którą Leibniz nazwie tożsamością moralną (identité
morale). W wymiarze epistemologicznym tożsamość człowieka konstytuuje reflek-
sja towarzysząca (reflexio in actu exercito)41, nazwana przez Leibniza apercepcją.
Apercepcja zapewnia ciągłość wszystkich przeżyć podmiotu od aktów emocjonal-
nych po poznawcze (włącznie ze stanem snem). Co więcej, przeżycia te nie za-
wsze poddawane są przez niego refleksji aktowej (in actu signato)42. Apercepcja
„świadczy o tożsamości moralnej i ujawnia tożsamość realną”43. Zapewnia bo-
wiem ciąg świadomości, tworzy spoiwo łączące różnorodne dane spostrzeżeniowe,
a także zdarzenia przeszłe z teraźniejszymi i tym samym utrzymuje tożsamość

40 Zob. B. Paź, Monada..., wyd. cyt., s. 338.
41 Zob. W. Chudy, Refleksja a poznanie bytu: refleksja „in actu exercito” i jej funkcja w po-
znaniu meta fizykalnym, TN KUL, Lublin 1984.
42 W fenomenologii mówi się o egotycznej orientacji aktów albo pierwszoosobowym spełnianiu
aktów.
43 NR, s. 302.
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osoby na poziomie psychologicznym. Dodatkowo ujawnia istnienie niedostępnej
poznawczo człowiekowi tożsamości realnej, która stanowi podstawę możliwości
odnoszenia wszystkich zdarzeń do tego samego, choć ulegającego nieustannym
zmianom „ja”.

4.1. Natura tożsamości realnej

Tożsamość realna jest rdzeniem (łac. radix – rdzeń) tożsamości podmiotu
i wyraża szeroko rozumianą ontykę osoby (jej wewnętrzną strukturę). Związana
jest z takimi jej cechami jak stałość, substancjalność, indywidualizm oraz dy-
namizm. Stanowi kontynuację klasycznej greckiej intuicji, że w przypadku bytu
duchowego i fizycznego podmiotowość ostatecznie określa struktura ontyczna. On-
tyczna podmiotowość oznacza bycie podłożem dwojakiego rodzaju cech: istoto-
wych (stałych i koniecznych) oraz przypadłościowych (zmiennych i niekoniecz-
nych). Ponadto cechuje się samoistnością. Leibniz wprowadził wyraźną dyferen-
cjację w obrębie tożsamości człowieka mówiąc, że:

Co się tyczy bycia sobą, dobrze będzie odróżnić je od ujawniania się sobie i od
samowiedzy (NR 194).

I dalej:

Bycie sobą stanowi tożsamość realną i fizyczną, a ujawnianie się sobie, któremu
towarzyszy prawda, dołącza do tego tożsamość moralną (NR 194–195).

Rzeczone „bycie sobą” (le soi) wskazuje na realną i fizyczną tożsamość człowieka,
która „odsłania” naszą substancjalność i nie podlega jakimkolwiek zmianom. Leib-
niz odróżnia ją od ujawniania się sobie (divulguer à l’autre) i samowiedzy (la con-
naissance de soi), które „dołączają” do tożsamości realnej tożsamość moralną.
Tożsamość realna wypełniona jest wszystkimi konstytuujący dane indywiduum
określonościami, które tworzą ontykę osoby. W przypadku metafizyki Leibniza jest
ona tym wymiarem tożsamości, który przynależy każdej monadzie, bez względu
na stopień jej doskonałości bytowej.
Tożsamość realna, na co wielokrotnie wskazywał Leibniz, jest warunkiem toż-

samości podmiotu na poziomie psychologicznym, który za jej sprawą, mimo iż
nie jest taki sam, pozostaje tym samym. W ten sposób niemiecki filozof zdołał
wyjaśnić problem, którego nie rozwiązywała teorii Locke’a – dlaczego, mimo iż
nieustannie zmieniają się stany naszej świadomości, to wciąż pozostajemy tymi
samymi osobami.
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4.2. Natura tożsamości moralnej

Tożsamość moralna jest wymiarem tożsamości specyficznie ludzkim, albo-
wiem wyłącznie w naszym przypadku mamy do czynienia z tym „świadomościo-
wym «naddatkiem»”44, który odróżnia nas od pozostałych stworzeń. W filozofii
Leibniza wszystko co istnieje jako substancjalny i autonomiczny byt jest czymś-
-myślącym45, przy czym zasięg i głębia myślenia uzależnione są od stopnia jego
doskonałości bytowej. I choć wszystkie monady są świadome, to tylko człowiek jest
bytem samoświadomym, który reflektuje zdarzenia jako odnoszące się do jego „ja”
i w efekcie poznaje siebie. Tożsamość moralna jest tożsamością „dla nas”, czymś
labilnym i podlegającym nieustannym zmianom. Zarazem dzięki związkowi sa-
mowiedzy, która spaja w jedność poszczególne stany, pozwala nam ona uzyskać
świadomość trwania.
Ten wymiar tożsamości ukazuje kartezjański rys myśli Leibniza, którego pod-

miot, zgodnie z założeniami francuskiego filozofa46, myśli stale. Jednakże zdaniem
Hanowerczyka nie tylko myślenie nie daje się oddzielić od jego istoty, ponieważ
człowiek w jego ujęciu jest monadyczną jednością, a integralnym elementem jego
tożsamości jest nie tylko dusza, ale również element cielesności. W filozofii Kar-
tezjusza istotowym atrybutem podmiotu myślącego jest działanie, zaś podmiotu
materialnego – doznawanie. Monada jako podmiot doświadczenia wiąże w jedność
wymiary działania i doznawania. W jego wykładni nie tylko myślenie presuponuje
istnienie ontycznego substratu lecz, w myśl scholastycznej zasady actiones sunt
suppositorum (działania są działaniami podmiotów), także wszelkie afekty, dzia-
łania i akty, bowiem wszystkie one zapodmiotowane są w pewnym substancjalnym
podłożu47. W przypadku człowieka wymiary działania i doznawania są nierozry-
wanie złączone.
Tożsamość moralna ostatecznie osadzona jest w sferze ontycznej oraz tożsa-

mości realnej i jako taka podlega naturalnym zmianom, jakie zachodzą stale w nas
wraz ze zdobywanym doświadczeniem i oddziaływaniem czynników wewnętrznych
i zewnętrznych. Pomimo tych zmian podmiot pozostaje zawsze: „ jedną i tą samą
rzeczą” (même comme le même, comme une même chose; NR 193). Przymiotnik
„moralny”, na co zwraca uwagę tłumaczka Nowych Rozważań Izydora Dąmbska,
użyty został przez Leibniza w innym niż dzisiejsze znaczeniu, nie oznacza bowiem
„zgodny z zasadami etyki”, lecz raczej „związany z duchową naturą człowieka”

44 B. Paź, Apercepcja (hasło), w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk,
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000, t. 1, s. 292.
45 Zob. B. Paź, Monada..., wyd. cyt., s. 327.
46 Zob. M, s. 36.
47 Zob. B. Paź, Monada..., wyd. cyt., s. 327.
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(NR 193, przyp. 10.). Niemiecki filozof poprzez jego użycie wskazuje na psycholo-
giczny, a zatem płytki i labilny wymiar ludzkiej tożsamości ukonstytuowanej na
płaszczyźnie świadomościowo-refleksyjnej. Tożsamość moralna to:

(...) tożsamość ujawniająca się osobie samej, czującej się sobą samą (NR 193).

Dana w perspektywie „dla nas” podlega zmianom i bezpośrednio ukazuje się
na zasadzie świadomości towarzyszącej przeżywanym przez nas aktualnie aktom
poznawczym, wolitywnym i emocjonalnym. Jej ujawnianie się można rozpatry-
wać w dwóch wymiarach: na planie nieaktowo zorganizowanej świadomości, czyli
apercepcji oraz genetycznie wtórnej względem niej refleksji.

5. Epistemologiczne podstawy tożsamości: apercepcja i refleksja

Powyższe rozstrzygnięcia Leibniza wynikają z przyjmowanych przez niego
przesłanek epistemologicznych. Jak wspomniałam, monadyczny podmiot w jego
antropologii, tak jak i u Kartezjusza, myśli stale, choć w tym miejscu należałoby
raczej powiedzieć, że jest substancją stale percypującą. Hanowerczyk zauważa,
że każdy z nas nieustannie48 dokonuje niezliczonej liczby postrzeżeń, jednak nie
reflektuje (obiektywizuje) tego procesu:

(...) w każdej chwili jest w nas nieskończona ilość spostrzeżeń bez apercepcji i bez
refleksji, tzn. że dokonują się zmiany w duszy samej, których nie uświadamiamy
sobie, bo te wrażenia są albo zbyt małe i w zbyt wielkiej liczbie, albo zbyt jednolite,
tak że niczym specyficznym się nie różnią (NR 24).

Owe małe, nieuświadamiane przez nas spostrzeżenia, nazywane przez nie-
mieckiego filozofa petites perceptions lub perceptions insensibles, odbierane są
przez nas bez ustanku, jednak z powodu przyzwyczajenia czy nieuwagi nie uprzy-
tomniamy sobie ich obecności49. Choć wydaje nam się, że niczego nie słyszymy
wówczas, gdy chociażby śpimy, to w rzeczywistości nieustannie doznajemy wra-
żeń słuchowych, w przeciwnym bowiem razie żaden hałas nie mógłby nas nigdy
obudzić, albowiem, jak argumentuje Leibniz: „nic razy sto tysięcy nie potrafi być
czymś” (NR 25). Ponadto, te nieświadome spostrzeżenia wyznaczają i utrzymują

48 Zob. NR, s. 81 i 180.
49 Zob. tamże, s. 24–27.
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tożsamość monady, ponieważ za ich sprawą zachowane zostają wszystkie uprzed-
nie jej stany, które wiążąc się z teraźniejszymi, owocują ciągłością świadomości
każdego indywiduum50.
W płaszczyźnie poznawczej petites perceptions stanowią spoiwo łączące prostą

percepcję z apercepcją. Apercepcja (od łac. apperceptio, od adpercipere – uświada-
miać sobie) w nawiązaniu do tradycji scholastycznej nazywana też świadomością
towarzyszącą (conscience ou la réflexion, qui accompagne l’action interne) nie
posiada swojego przedmiotowego korelatu, jest zatem świadomością w trakcie za-
chodzenia (reflexio in actu exercito)51, która sytuuje się w miejscu „pośrednim”
pomiędzy prostą percepcją a aktowo zorganizowaną refleksją (reflexio in actu
signato). Jest czasowo i genetyczne wtórna względem prostej refleksji dlatego,
że: „zjawia się dopiero po pewnej, choćby najkrótszej przerwie”52. Konsekwencją
braku przedmiotu, na który byłaby skierowana, jest jej potencjalny bezkres, nie-
dookreśloność i zarazem otwartość na to, co nie zostało jeszcze poznawczo ujęte
przez podmiot oraz zobiektywizowane w języku53.
Moglibyśmy też nazwać ją rewersem percepcji, albowiem im bardziej za-

wężamy pole naszych postrzeżeń, w im większym stopniu koncentrujemy uwagę
na detalu, tym bardziej rozszerza się zakres tego, co przez nas apercypowane (re-
lacja: centrum – tło). W ten sposób Leibniz wyjaśniał fenomen dynamizmu naszej
świadomości i rozwiązał Kartezjańską aporię związku postrzeżeń zewnętrznych,
które przynależą do sfery materialnej, z spostrzeżeniami wewnętrznymi, których
nośnikiem jest sfera duchowa.
Ten wymiar apercepcji, który nazwać moglibyśmy przedmiotowym, należy

odróżnić od apercepcji podmiotowej, która jest warunkiem możliwości wszelkiej
wiedzy człowieka. Leibniz, podobnie jak Kartezjusz, a później przede wszystkim
Husserl, podkreśla fakt, iż bezpośrednie postrzeżenia wewnętrzne stanowią naj-
pewniejszą formę naszego poznania, zaś zanegowanie jego prawdziwości prowadzi
do podważenia całej naszej wiedzy o świecie:

Otóż jeśli bezpośrednie doświadczenia wewnętrzne nie są wcale pewne, nie będzie
żadnej prawdy o faktach, co do której można się upewnić. A powiedziałem już,
że może istnieć zrozumiała racja błędu popełnianego w spostrzeżeniach pośred-
nich i zewnętrznych, ale nie można go znaleźć w spostrzeżeniach bezpośrednich
wewnętrznych, chyba żeby się uciec do wszechmocy Boga (NR 196).

50 Zob. tamże, s. 25.
51 Por. W. Chudy, Refleksja..., wyd. cyt., s. 21.
52 NR, s. 25.
53 Por. B. Paź, Apercepcja, wyd. cyt., s. 293. oraz U. Theil, Leibniz and the concept of Apper-
ception, „Archiv für Geschichte der Philosophie” 1994, s. 195–209.
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Apercepcja w wymiarze podmiotowym sprawia, że wszystkie obecne, prze-
szłe, a także przyszłe stany odnoszą się wciąż do tego samego indywiduum. Co
więcej, wyznacza ona i utrzymuje jego tożsamość, ponieważ zachowuje ślad do-
świadczeń minionych i zespala je z obecnymi, tworząc tym samym continuum
spostrzeżeń. Jej szczególna funkcja polega na łączeniu odrębnych stanów w je-
den ciąg świadomości człowieka, dzięki temu, że zakłada ona stały związek jego
samowiedzy:

świadomość (consciousness lub samowiedza) towarzyszy zawsze myśli i to właśnie
sprawia, że każdy jest tym, co nazywa sobą samym i tym różni się od każdej rzeczy
myślącej; na tym też polega tożsamość osoby albo to, co sprawia, że byt rozumny
jest zawsze ten sam. I jak daleko rozciągać się może ta świadomość na minione
już działania i myśli, tak daleko rozciąga się tożsamość tej osoby, a bycie sobą jest
obecnie to samo, co wówczas (NR 193).

Powyższy cytat dobitnie wskazuje na fakt, iż tożsamość moralna człowieka
opiera się na jego świadomości i samowiedzy. Drugą płaszczyzną, na poziomie
której ujawnia się ona osobie jest refleksja, która zdaniem Leibniza:

(...) nie jest niczym innym jak tylko uwagą zwróconą na to, co jest wewnątrz
nas (NR 22).

Najistotniejszą jej cechę stanowi zwrotność względem jej podmiotu. Ponadto
odznacza się ona swoistą „przezroczystością” (inteligibilnością), bowiem przenika
samą siebie i podmiot, w którym ma swoje źródło. Człowiek rozpoznaje samego
siebie, czyniąc swoje „ja” obiektem przeżywanych spontanicznie aktów poznaw-
czych. Dzięki niej odnosząc się w sposób aktowy do jakiegoś obiektu, jest on
zarazem w stanie ująć ów obiekt oraz sam nieaktowy (in actu exercito)54 moment
owego odnoszenia się. W ten sposób ujawnia się on sobie jako odrębne od reszty
świata indywiduum, które posiada dane wyłącznie jemu określoności55. Sam pro-
ces dookreślania swojego „ja” wiąże się z doświadczeniem obcości świata, które
stymuluje nas do rozwoju samowiedzy i odkrywania naszej indywidualnej toż-
samości. Wraz z rozwojem mojej tożsamości kształtuje się zarazem świadomość
różnicy między moim, a innymi „ja”.

54 Por. W. Chudy, Rozwój filozofowania a pułapka refleksji: filozofia refleksji i próby jej prze-
zwyciężenia, TN KUL 1995, Lublin, s. 39.
55 Zob. NR, s. 256.
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Zakończenie

Powyższe rozważania uprawniają do stwierdzenia, że Leibniz w swojej wy-
kładni tożsamości osoby jednocześnie zachował podstawowe jej aspekty, o których
pisali Arystoteles i jego średniowieczni kontynuatorzy, jak również przesłanki fi-
lozofii Kartezjusza. Jeśli chodzi o kwestię założeń filozofii klasycznej, to utrzymał
je on pod postacią tożsamości nazwanej przez niego realną, która wskazuje na
ontyczny, a zatem niezmienny wymiar ludzkiej tożsamości i związana jest z ta-
kimi jej cechami jak niepowtarzalność, niepodzielność czy jedność. W przypadku
założeń, jakie Leibniz przejął od autora Medytacji, to ujawniają się one w tak
zwanym moralnym wymiarze tożsamości, który związany jest z samowiedzą czło-
wieka, jego samo-ujawnianiem się sobie, i który, w przeciwieństwie do realnego,
podlega naturalnym zmianom i jest modyfikowalny.
Na tym tle rozważania Johna Locke’a oznaczają zerwanie z tradycją i arbi-

tralne odczytanie założeń Kartezjusza (odrzucenie przez niego intuicji intelektual-
nej «intuitus mentis» i kategorii substancji), które do tej pory stanowiły podstawę
metafizyki. Usunięcie z jej obszaru kategorii substancji doprowadziło Locke’a do
pozbawienia człowieka jego ontycznej bazy, sam zaś człowiek w oparciu o te prze-
słanki, jak uprzednio powiedziałam, raczej trwa, niż jest ze sobą tożsamy. W od-
różnieniu od niego Leibniz zachował kategorię substancji i tym samym utrzymał
ontyczną podstawę tożsamości podmiotu, który w jego metafizyce sam dla siebie
jest bytem inteligibilnym.

NATURE AND STRUCTURE OF PERSONAL IDENTITY:
AN ANALYSIS OF SELECTED WORKS OF G.W. LEIBNIZ

Summary

The main aim of this paper is to reconstruct G. W. Leibniz’s view on nature and
structure of human identity. For this purpose selected writings of the author and of
several other philosophers whose impact on his conclusion was the most noticeable are
exploited. Analysis of these sources in relation to Leibniz’s whole monadological system
provides us with the explication of human identity in his anthropology.
In the first part the author concentrates on the historical background of a reflection

on the notion of nature, which in Leibniz’s philosophy constitutes the basis of human
identity. The Hanoverian philosopher, as the author claims, continues Aristotle’s thought
on this issue. Afterwards a basic individual being – monad – is presented. Through the
monad the German philosopher managed to unite two – seemingly opposing – perspec-
tives: substancial (aristotelism) with “consciously-reflective”, which is synonymous with
Descartes’ cogito.
In the second part the author introduces the concept of the human person, which

indicates such features as rationality, substantiality and individuality. From the latter
flows such characteristics of personhood as uniqueness, distinctiveness and incommu-
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nicability. Even though this classical interpretation of the person was deconstructed
by Descartes, the author shows that the monadic subject did not lose the attributes
Leibniz’s processors wrote about.
In the third part the author presents John Locke’s interpretation of the human

identity described in his opus magnum – An essay concerning human understanding, in
opposition to which Leibniz developed his own theory. In the fourth part the structure
of human identity in the interpretation of the German is presented. The author of this
paper particularly focuses on the characteristics of its two dimensions: real identity and
moral identity. At the end, in the fifth part, the epistemological foundation of Leibniz’s
anthropology: perception, apperception and reflection, its specifics and the relation to
two levels of human identity presented in Nouveaux essais sur l’entendement humain are
explored.
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RELACJA MIĘDZY NAUKĄ O LOGICZNYCH MOŻLIWOŚCIACH
A ZASADĄ ZACHOWANIA ENERGII.

ROLA BADAŃ HUYGENSA I LEIBNIZA DLA NOWOŻYTNEJ
REFLEKSJI NAD WOLNOŚCIĄ WOLI

Można wskazać co najmniej dwa powody, dla których warto poddać anali-
zie zagadnienie relacji między teorią modalności logicznych oraz zasadą zachowa-
nia energii w badaniach Christiaana Huygensa i Gottfrieda Wilhelma Leibniza.
Pierwszy powód jest natury historycznej: omawiane zagadnienie można zbadać
przez pryzmat osobistych relacji, w jakich pozostawali między sobą uczeni oraz
roli, jaką ich znajomość odegrała w dokonywanych przez nich odkryciach. Roli
Gottfrieda Wilhelma Leibniza dla rozwoju filozofii – oraz nauki w ogóle – nie
da się zanegować; jest on niezaprzeczalnie jednym z najwybitniejszych umysłów
w historii nauki europejskiej. Rola Christiaana Huygensa jednakże zdaje się czę-
sto umykać uwadze badaczy, a zwłaszcza historyków filozofii. Tymczasem, choć
Huygens był przede wszystkim matematykiem i astronomem, pośrednio wpłynął
także na dzieje filozofii. Dokonało się to właśnie za sprawą jego współpracy na-
ukowej z Leibnizem. Przypomnijmy, że Huygens był nauczycielem Leibniza i że
obydwu uczonych łączyła przyjazna relacja. W swojej korespondencji podejmo-
wali się także omawiania kwestii naukowych. Przykładem może być wymiana ko-
mentarzy na temat dokonań Isaaka Newtona. Z ich korespondencji oraz tekstów
wynika ponadto, że wywierali wzajemnie wpływ na swoją działalność badawczą.
Na przykład Leibniz przekonał Huygensa, że koncepcja atomizmu nie jest słuszna
i Huygens faktycznie w końcu ustosunkował się do niej krytycznie1. Przenikanie się

1 Zob. F. Chareix, Geometrisation or mathematisation: Huygens’s critiques of Leibniz,
w: M. Dascal (red.), The Practice of Reason. Leibniz and his Controversies, John Benjamin
Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2010, s. 37. Por. Ch. Huygens, Cosmotheoros,
sive De Terris Coelestibus, earumque ornatu conjenctruae, Adriaan Moetjens, Hagae 1698.
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poglądów obydwu myślicieli stanowi tym samym bardzo ciekawy temat z punktu
widzenia historii nauki.
W kontekście tematu poniższego artykułu istotniejszy jest jednakże drugi

powód, dla którego warto zająć się badaniami obydwu myślicieli. Problematyka
relacji między nauką o logicznych możliwościach a zasadą zachowania energii już
sama w sobie stanowi interesujące zagadnienie, jednakże jej wagę można docenić
w pełni dopiero w szerszym kontekście. Kontekst ten wyznacza intensywnie dys-
kutowana w wieku XVII problematyka możliwości założenia wolności woli ludz-
kiej. Problem wolności jest jedną z najbardziej nurtujących filozofów i teologów
kwestii w wieku siedemnastym. O wadze, jaką wówczas przypisywano temu zagad-
nieniu świadczy już sam fakt, iż było ono nieprzerwanie dyskutowane i wzbudzało
nieustanne kontrowersje. Istotne jest, że ówczesne rozważania na temat wolno-
ści prowadzone były standardowo w ramach późnoscholastycznego paradygmatu,
jaki ukształtował się sto lat wcześniej w ramach toczących się ówcześnie teolo-
gicznych sporów nad możliwością systematycznego pogodzenia założeń wolności
ludzkiej oraz Bożej wszechwiedzy. Za twórcę tego paradygmatu można uznać je-
zuitę Luisa de Molinę (1535–1600), który poszukując sposobu na obronę założenia
o absolutnej wolności ludzkiej jednostki w kontekście rozważań o Bożej wszech-
wiedzy wzbogacił funkcjonujący w klasycznej scholastyce podział dwóch rodza-
jów Bożej wiedzy o kategorię tzw. wiedzy pośredniej, tak zwana scientia media
– czyli Bożej znajomości wydarzeń w ramach przyszłych okresów warunkowych2.
Wcześniejsza filozoficzne teorie dotyczące kategorii Bożego intelektu rozróżniała
jedynie dwa rodzaje Bożej wiedzy, a mianowicie wiedzę wolną (scientia libera) do-
tyczącą tego, co możliwe oraz wiedzę naturalną (scientia naturalis) na mocy której
Bóg zna prawdy konieczne. Śledząc siedemnastowieczne rozważania na temat pro-
blemu wolności można dostrzec, że właściwie wszyscy myśliciele, którzy zajmowali
się zagadnieniem wolności ustosunkowywali się do molinistycznej koncepcji Bożej
wiedzy pośredniej3. Termin scientia media należał tym samym do standardowego
słownika filozoficznych pojęć siedemnastowiecznych uczonych. Podobnie za do-
myślną definicję wolnego podmiotu uznawana była zaproponowana przez Molinę
formuła: Illud agens liberum dicitur quod positis omnibus requisitis ad agendum
potest agere et non agere4.

2 Zob. A. Aichele, The Possibility of Freedom. Luis de Molina’s Theory of Absolute Willpower
in “Concordia”, w: A Companion to Luis de Molina, red. A. Aichele, M. Kaufmann, Brill, Leiden
2014, s. 3–54.
3 Niekiedy jako siedemnastowieczne ujęcie absolutnej wolności wskazywane jest także wolun-
tarystyczne ujęcie wolności, które można zaobserwować w filozofii Kartezjusza. Trzeba jednak
podkreślić, że jest to zupełnie inny paradygmat, który nie łączy się teoriami wolności mającymi
swoje korzenie w myśli scholastycznej.
4 L. Molina, Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestina-
tione et reprobatione Concordia, red. I. Rabeneck S.I, Ona 1953, s. 14.
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Paradygmat rozważań nad wolnością oraz definicja wolnego podmiotu nie
zmienia się zatem na przestrzeni całego stulecia i filozofowie od wieku szesnastego
aż po wiek osiemnasty prowadzą swoje analizy w systematycznych ramach wy-
znaczonych przez molinizm5. Jednakże w międzyczasie radykalnej zmianie ulega
metafizyczna podstawa, na jakiej prowadzone są badania. Dzieje się tak na sku-
tek rozwoju nauk przyrodniczych oraz matematyki i fizyki, które sprawiają, że
choć rozumienie wolności nie ulega zmianie, to zmieniają się wyzwania dla jej
obrońców. Indeterminiści w wieku szesnastym występując w obronie tego samego
rozumienia wolności muszą zmierzyć się z odmiennymi problemami, niż indeter-
miniści w wieku osiemnastym. W poniższym artykule chciałabym przedstawić
tezę, iż to właśnie Leibniz i Huygens byli myślicielami, którzy znacząco przy-
czynili się do transformacji metafizycznej podstawy dla rozważań o wolności.
O ile poglądy Huygensa jeszcze w żadnym razie nie implikują założeń o braku
wolności, to stanowią one inspirację oraz bezpośredni punkt wyjścia dla niektó-
rych rozważań Leibniza, których sformułowanie dostarczyło już bardzo silnych
argumentów zwolennikom determinizmu niejako zaostrzając linię sporu między
deterministami a indeterministami. W jaki sposób poglądy Leibniza przyczy-
niły się do modyfikacji podstaw dla rozważań zagadnienia wolności oraz jaka
była linia argumentacji przyjęta ze strony jej obrońców, można przekonać się,
śledząc chociażby kontrowersję między Christianem Wolffem a halskimi piety-
stami, w centrum której leży właśnie zagadnienie wolności. Spór ten stanowi
jedną z najbardziej spektakularnych polemik dotyczących problematyki wolno-
ści w historii filozofii nowożytnej, zaś analiza jego przebiegu pozwala zapoznać się
z nowożytnym paradygmatem badań nad tym zagadnieniem. W poniższym arty-
kule chciałabym zaprezentować sposób, w jaki Huygens i Leibniz przyczynili się
do wykształcenia się owego nowożytnego paradygmatu rozważań nad wolnością.
W tym celu zamierzam najpierw przedstawić istotę problemu zachowania ener-
gii, zaprezentować stanowisko Huygensa i Leibniza w tej sprawie oraz pokazać,
w jaki sposób problem zachowania energii łączy się z ich przekonaniami na temat
logicznych modalności. Następnie wskażę na szereg kwestii, które bezpośrednio
łączą się z tą problematyką i które pozostają nie bez konsekwencji dla problemu
wolności woli.

5 Czynią tak przykładowo Alexander Gottlieb Baumgarten, John Bramhall, Christian Agust
Crusius, Thomas Hobbes, Gottfied Wilhelm Leibniz, Georg Friedrich Meier i Christian Wolff.
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1. Problem zachowania energii i kontrowersje dotyczące koncepcji
„siły żywej”

Problem zachowania energii – bądź problem zachowania ruchu – można uznać
za bezpośrednią implikację kartezjańskiego rozróżnienia res cogitans i res extensa.
Zdaniem Kartezjusza rzeczywistość można podzielić na dwa wymiary: rzeczy roz-
ciągłych oraz rzeczy myślących. Jakościową cechą charakteryzującą świat materii
jest właśnie rozciągłość. Oddzielenie sfery świata fizykalnego, czyli materii, od
sfery ducha, myśli bądź zjawisk mentalnych powoduje, że świat materialny sta-
nowi niejako zamknięty system, zaś ilość energii, jaka w nim jest zawarta, musi
pozostawać cały czas taka sama. Całkowita ilość energii bądź ruchu, którą Bóg
wprowadził do świata w momencie stworzenia rzeczywistości, pozostaje zdaniem
Kartezjusza na niezmienionym poziomie, a więc jeśli w jednym miejscu ilość ru-
chu ulega zwiększeniu, to w innym miejscu ruch zanika. Filozoficzne rozważa-
nia Kartezjusza korespondują z wynikami przeprowadzonych przez niego prak-
tycznych doświadczeń z użyciem kul, które miały ulegać zderzeniom przekazując
sobie wzajemnie energię. Według Kartezjusza można wskazać na dwa czynniki,
które należy brać pod uwagę, chcąc wyliczyć ilość energii (ruchu): rozmiar ciała
oraz prędkość, z jaką się ono porusza. Kartezjusz zakładał, że jeśli ktoś obser-
wuje ciało poruszające się dwa razy szybciej niż inne dwa razy większe ciało,
to musi on myśleć, że w ciele mniejszym jest większa ilość ruchu (energii) niż
w ciele większym6. Stała wartość energii zachowanej przed i po kolizji zapisana
jest w formule: mv.
Założenie Kartezjusza spotkało się z żywą krytyką ze strony uczonych. Jed-

nym z nich był Christiaan Huygens7. Huygens wykazał na podstawie swoich
doświadczeń ze zderzeniami ciał elastycznych, czyli na podstawie tak zwanych
zderzeń sprężystych, że zaproponowana przez Kartezjusza formuła nie do końca
oddaje rzeczywisty stan rzeczy. Formuła Kartezjusza sprawdza się bowiem je-
dynie w pewnych określonych warunkach, po których zmianie jej poprawność
można łatwo zanegować. Huygens utrzymywał, że rolę odgrywają przykładowo
takie czynniki, jak sprężystość ciał ulegających zderzeniom oraz kierunek, w ja-
kim się one poruszają. Aby ujednolicić wyniki badań Huygens zaproponował, aby
stałą wartość energii zachowanej przy zderzeniach ciał zapisywać w formule mv2.
Wyznacza ona stałą wartość, która zachowywana jest przy zderzeniach niezależnie
od kierunku ruchu oraz sprężystości biorących w nich udział ciał.

6 Taki pogląd przedstawił w Zasadach filozofii.
7 Podobnie formułę Kartezjusza krytykowali angielski matematyk John Wallis (1616–1703)
oraz angielski architekt i astronom Christopher Wren (1632–1722).
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Powyższe spostrzeżenia Huygensa oraz jego krytyczny stosunek do wyników
opublikowanych przez Kartezjusza stanowiły punkt wyjścia dla sformułowania
własnego stanowiska przez Leibniza8. Leibniz przejął zaproponowaną przez Huy-
gensa formułę stałej ilości energii, którą określił mianem „siły żywej” (vis viva)
– niematerialnej siły, która przenosi się między ciałami udzielającymi sobie wza-
jemnie ruchu. Pomimo iż na pierwszy rzut oka koncepcja siły żywej do złudzenia
przypomina teorię zachowania energii u Huygensa, to w myśli Leibniza koncep-
cja Huygensa zyskała nowy – metafizyczny – wymiar. Leibniz nie ograniczał się
bowiem do opisywania pewnego fenomenu sfery świata fizykalnego, ale wyciągnął
z niego filozoficzne wnioski. Zdaniem Leibniza ilość siły żywej we wszechświecie
musi pozostawać stała. Nie może ulegać zwiększeniu, gdyż doprowadziłoby to albo
do ciągłego samoistnego napędzania się poruszających się elementów w świecie,
który zacząłby działać automatycznie jak perpetuum mobile. Podobnie nie może
ulec zmniejszeniu, bo spowodowałoby to stopniowe spowolnienie ruchu i wreszcie
całkowite zamarcie świata. Świat rzeczywisty jest wszak, zdaniem Leibniza, naj-
doskonalszym ze światów możliwych i tym samym jest zdolny do samodzielnego
istnienia bez konieczności zewnętrznej ingerencji i ciągłego „uzupełniania” ilości
energii, jaka jest w nim zawarta. Tym samym założenie istnienia siły żywej jest
u Leibniza nie tylko wynikiem doświadczeń fizycznych oraz próbą ustosunkowa-
nia się do dyskusji na płaszczyźnie nauk ścisłych, ale także konsekwencją jego
przekonań metafizycznych.
Może się wydawać, że historyczna refleksja dotycząca przedstawionego pro-

blemu kończy się w tym momencie, sprowadzając się do przedstawienia sekwen-
cji zmian, jakie wprowadzili w zasadzie zachowania energii Huygens i Leibniz.
Chciałabym jednak teraz pokazać, że opisany problem łączy się ponadto z szere-
giem kwestii filozoficznych, które mają kluczowe znacznie dla zagadnienia moż-
liwości wolności woli. Sprowadzają się one do relacji między wymiarem logicz-
nych możliwości a wymiarem faktycznie istniejącej rzeczywistości. Swoista para-
lelność między sferą logiki a metafizyki jest charakterystycznym elementem filo-
zofii Leibniza, jednakże w kontekście omawianej problematyki można dostrzec ją
także u Huygensa.

8 Zob. I. Shimony, Leibniz and the vis viva controversy, w: The Practice of Reason. Leib-
niz and his Controversies, red. M. Dascal, John Benjamin Publishing Company, Amster-
dam/Philadelphia 2010, 51–73. Zob. także D. Liszka, Metafizyczne korzenie „zasady zacho-
wania energii” i jej wpływ na naukę i filozofię nowożytną, „Czasopismo filozoficzne”, 7, 2011,
s. 79–91.
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2. Huygens i odkrycie prawdopodobieństwa

Christiaan Huygens jest jednym z pierwszych uczonych, którzy poświę-
cili uwagę zagadnieniu rachunku prawdopodobieństwa. W 1657 roku ukazał się
tekst pod tytułem De Ratiociniis in Ludo Aleae9, rozważający problem prawdo-
podobieństwa w odniesieniu do gry w kości. Huygens rozważa tam szereg możliwo-
ści dotyczących prawdopodobnych scenariuszy w wyrzuceniu poszczególnej liczby
oczek i na ich podstawie formułuje trzy główne założenia – są to standardowe
prawa jego ujęcia rachunku prawdopodobieństwa.
Pierwsze z nich głosi, że jeśli występują równe szanse dla zdarzeń a i b,

to wartość prawdopodobieństwa wynosi 12 sumy a i b. Drugie założenie jest ta-
kie, że jeśli występują równe szanse dla zdarzeń a i b i c to analogicznie wartość
prawdopodobieństwa wynosi 13 dla sumy (a+b+c). Trzecie założenie głosi, że jeśli
czynnik p niesie szansę (możliwość) urzeczywistnienia się zdarzenia a, zaś czyn-
nik q niesie szansę urzeczywistnienia się zdarzenia b, zaś wszystkie mają tę samą
wartość, to wartość ich odpowiadać będzie ilorazowi: (pa + qb)/(p + q). Swoje
rozważania Huygens poprzedza ogólną uwagą, iż pomimo, że szanse na realizację
pewnego scenariusza są całkowicie zdeterminowane, to ostateczny wynik pozostaje
zawsze nieznany10.
Rozważania Huygensa dotyczące prawdopodobieństwa mają dość standar-

dowy charakter – stanowią one podwaliny pod późniejsze badania nad problemem
prawdopodobieństwa. Często przeoczany jest jednakże fakt, że formuły, w jakich
Huygens zawarł swoją naukę rachunku prawdopodobieństwa stanowią dokładną
analogię wobec formuł, w jakich Huygens opisywał zachowanie się ciał ulegają-
cych kolizji – czyli prawa zachowania energii. Zwrócił na to uwagę Peter Holgate
w opublikowanym w „International Statistic Review” artykule The Influence of
Huygens’ Work in Dynamics on His Contribution to Probability11. Holgate za-
uważa, że w swoim traktacie De Motu ex Percussione Huygens prezentuje tezę,
że dwa ciała, które zderzają się z taką samą prędkością, otrzymują taki sam im-
pakt, i opisuje to analogicznie do zasad dotyczących prawdopodobieństwo. Mię-
dzy prędkością a siłą uderzenia, bądź przekazaną energią między dwoma ciałami
można odnotować występowanie takich samych proporcji, jak w przypadku urze-
czywistnienia się różnych prawdopodobnych choć wykluczających się scenariuszy

9 Zob. Ch. Huygens, Christiani Hugenii Libellus de ratiociniis in ludo aleae, The Value of all
Chances in Games of Fortune, W. Browne (tłum.), S. Keimer, London 1917.
10 „Although in games depending entirely upon Fortune, the Success is always uncertain; yet
it may be exactly determin’d at the same time, how much more likely one is to win than lose”;
tamże, s. 1.
11 Zob. P. Holgate, The Influence of Huygens’ Work in Dynamics on His Contribution to
Probability, „International Statistical Review”, Vol. 52, No. 2, 1984, s. 137–140.
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zdarzeń. Można wskazać na dwie stałe, które są ze sobą porównywalne. Są to:
opisane w kontekście rozważań o zderzaniu się ciał tak zwane momentum (masa
i prędkość) oraz expectation (szansa i wygrana), o którym Huygens pisze w kon-
tekście rozważań o prawdopodobieństwie. Tym samym nauka o prawdopodobień-
stwie stanowi swoiste odzwierciedlenie nauki o zachowaniu energii. Sfera logiki
oraz fizyki (bądź ontologii) przenikają się w tym punkcie.
U Huygensa aspekt paralelności sfery modalności logicznych i urzeczywistnia-

nia się pewnych scenariuszy w świecie fizykalnym jest łatwy do przeoczenia. Dzieje
się tak prawdopodobnie ze względu na fakt, iż trudno jest mówić w przypadku jego
dokonań naukowych o istnieniu systemu filozoficznego. Badania Huygensa zdają
się stanowić szereg oddzielnych dokonań w poszczególnych dziedzinach nauk ści-
słych. Podobnie jego rozważania nie mają charakteru metafizycznego, ale raczej
fizyczny i matematyczny12. Jednakże na ich podstawie można dostrzec już pewną
sekwencję założeń, która powtórzy się u Leibniza w kontekście rozważań o cha-
rakterze metafizycznym i przyniesie konsekwencje już nie tylko dla fizyki, ale też
dla filozofii w ogóle – a w szczególności dla badań nad wolnością woli.

3. Problem zachowania energii a metafizyka Leibniza

Można wskazać na dwa aspekty filozofii Leibniza, które bezpośrednio odno-
szą się do problemu zachowania energii, a które stają się widoczne dopiero dzięki
uwzględnieniu dokonań Huygensa. Pierwszy aspekt dotyczy relacji prawdopodo-
bieństwa i możliwości. Sformułowana przez Huygensa teoria prawdopodobieństwa
jako ograniczonego spektrum możliwych do zrealizowania i zarazem wykluczają-
cych się wzajemnie możliwości znajduje swoje odzwierciedlenie w leibnizjańskiej
koncepcji światów możliwych. Zarówno na poziomie spekulacji o światach możli-
wych, jak i na poziomie refleksji nad istnieniem faktycznego świata – czyli prze-
strzeni ontologicznej świata najlepszego z możliwych – Leibniz zakłada swoistą
walkę o urzeczywistnienie się pewnych konfiguracji zdarzeń: im bardziej możliwe
jest zrealizowanie danego scenariusza, tym mniej możliwe jest zrealizowanie wy-
darzeń przeciwnych. W świetle jego filozofii może być nawet mowa o swoistej
rywalizacji alternatywnych możliwości o swoją realizację.
Takie spojrzenie na problem możliwości logicznych koresponduje z ujęciem

kategorii Bożej wiedzy, jakie zakłada Leibniz. Leibniz poddał krytyce molini-
styczną koncepcję Bożej wiedzy pośredniej. Zakładane przez Molinę ujęcie wiedzy

12 Wyjątek stanowią tutaj poszczególne uwagi o charakterze filozoficznym zawarte w Cosmo-
theoros.
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pośredniej rozumianej jako znajomość stanów kontrfaktycznych Leibniz zreduko-
wał do założenia Bożej znajomości wszystkich przyszłych możliwych stanów rze-
czy – czyli światów możliwych – z zastrzeżeniem, że Bóg zawsze wybiera spośród
nich stan najdoskonalszy13. Leibniz operuje co prawda terminem scientia media,
ale nie odnosi się on do Bożej znajomości przyszłych okresów warunkowych, ale
jedynie do znajomości tego, co możliwe. Tym samym koncepcja scientia media
w ujęciu Leibniza została sprowadzona do tego, czym w filozofii scholastycznej
była scientia naturalis14. Pojęcie kontrfaktyczności, które w filozofii Moliny i jego
zwolenników stanowiło gwarant możliwości systematycznego założenia ludzkiej
wolności, ustąpiło miejsca pojęciu możliwości.
Kolejny aspekt filozofii Leibniza, który można dostrzec dzięki uwzględnieniu

nauki Huygensa, łączy się z zagadnieniem związku zachodzącego między zacho-
waniem energii w świecie fizykalnym a relacją między Bogiem a stworzoną rze-
czywistością. Założenie o możliwie największej doskonałości istniejącego świata,
który nie potrzebuje sztucznego uzupełniania energii w nim zawartej co prawda
bezpośrednio nie implikuje stanowiska determinizmu, ale stwarza podstawy do
przyjęcia założeń umożliwiających jego obronę. Przyjęcie opisanej tezy – choć nie
stanowi ona dowodu na oddzielenie sfery materii i zjawisk mentalnych, jak miało
to miejsce w przypadku filozofii Kartezjusza – stwarza możliwość dalszego argu-
mentowania za brakiem wzajemnej zależności między sferą stworzonej rzeczywi-
stości oraz sferą Bożej egzystencji. Jedyną sferą rzeczywistości, w jakiej może dość
do wygenerowania spontanicznego aktu, który wykraczałby poza granice determi-
nizmu logicznego i fizykalnego, jest bowiem sfera indywidualnej woli podmiotów.
Aby jednak aktywność wolitywna podmiotów mogła spowodować dokonanie się
zmian w świecie materialnym, musi istnieć możliwość rzeczywistej i wzajemnej
zależności obydwu sfer15. Jeszcze w świetle późnoscholastycznej definicji wolności
wolny podmiot działa w świecie materialnym i wpływa na jego zmiany. Tym-
czasem w świetle filozofii Leibniza przestaje być to oczywiste. Opisane założenia
Leibniza co prawda nie implikują całkowitego odrzucenia zachodzenia jakichkol-
wiek zależności między materią a duchem, ale stwarzają one korzystny grunt dla
jej zanegowania.

13 G.W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, tłum.
M. Frankiewicz, PWN, Warszawa 2001, s. 148–159. Zob. także A. Aichele, The Possibility of
Freedom. Luis de Molina’s Theory of Absolute Willpower in “Concordia”, wyd. cyt., s. 3.
14 Zob. G.W. Leibniz, Przyczyna pochodząca od Boga, potwierdzona przez Jego sprawiedliwość
oraz zgodnie z nią połączone pozostałe doskonałości i ogół działań, w: tegoż, Pisma z teologii,
tłum. M. Frankiewicz, J. Perzanowski, Znak, Kraków 1993, s. 94–95.
15 Dlatego kartezjańskie ujęcie wolności woli należy traktować jako zupełnie oddzielny para-
dygmat.
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4. Konsekwencje dla sporów o wolność woli:
Causa Wolffiana

Owo zanegowanie zależności między duchem a materią, do którego okazji
dostarczył Leibniz, dokonało się niespełna po kilkunastu latach w filozofii Chri-
stiana Wolffa16. O tym, że obydwa opisane powyżej aspekty filozofii Leibniza –
czyli przeformułowanie kategorii Bożej wiedzy oraz stworzenie korzystnego gruntu
dla odrzucenia zależności między materią a duchem – stanowiły punkt sporny
w kontrowersjach dotyczących wolności woli, świadczy fakt, że właśnie te dwa za-
gadnienia stały się punktem zapalnym w jednej z najważniejszych nowożytnych
kontrowersji wokół zagadnienia wolności, a mianowicie w sporze między determi-
nistą Wolffem a przedstawicielami halskiej formy pietyzmu, którzy byli zwolen-
nikami molinistycznego radykalnie inkompatybilistycznego ujęcia wolności woli17.
Dostrzeżenie tego faktu staje się możliwe dopiero przy spojrzeniu na prowadzoną
przez nich polemikę z szerszej perspektywy przy uwzględnieniu kontekstu rozwa-
żań o zachowaniu energii oraz ich konsekwencji dla nauki o kategoriach logicznych
możliwości.
Polemika Wolffa z pietystami, która przeszła do historii pod nazwą Causa

Wolffiana odbiła się szerokim echem w siedemnastowiecznej Europie jako akade-
micki spór, który przekształcił się w polityczno-światopoglądowy skandal i do-
prowadził do wygnania Wolffa z Halle na mocy państwowego nakazu pod groźbą
kary śmierci. Niemniej jednak istota prowadzonej wówczas debaty miała przede
wszystkim charakter filozoficzny, zaś źródło kontrowersji leżało w odmiennym
spojrzeniu na wolność woli. Głównym oponentem Wolffa w toczącym się spo-
rze był profesor teologii Joachim Lange (1670–1744). W kontekście omawianej
problematyki na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż przeprowadzona przez Lan-
gego krytyka wolffiańskiej filozofii, dotyka dokładnie obydwu opisanych powyżej
aspektów. Po pierwsze Lange usiłuje sprowadzić dyskusję z Wolffem na temat wol-
ności z powrotem w ramy molinizmu. Ponownie wprowadza bowiem do rozważań
kategorię Bożej wiedzy pośredniej. Wydarzenia w ramach przyszłych okresów wa-
runkowych określa mianem Contingentia, odróżniając je od stanów koniecznych
(Necessaria) oraz stanów możliwych (Possibilia)18. Jest to krok o tyle istotny, że

16 Zob. Ch. Wolff, Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt, und der Seele des Menschen,
auch allen Dingen überhaupt, w: tegoż, Gesammelte Werke, Olms, Hildesheim 1997.
17 Zob. A. Szyrwińska, Zur Rezeption der molinistischen Lehre von der scientia media im
Pietismus – Joachim Langes Theorie des göttlichen Wissens, w: A. Beutel, M. Nooke (red.),
Religion und Aufklärung. Akten des Ersten Internationalen Kongresses zur Erforschung der
Aufklärungstheologie, Mohr Siebeck, Tübingen 2016.
18 „Contingentia (...) geschehen, dass sie auch, ohne eine Kontradiktion, oder Unmöglichkeit zu
involvieren, sie in dieser Welt anders geschehen, und anders beschaffen sein können, als sie wir-
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– jak już wspomnieliśmy – w filozofii Leibniza kategoria wiedzy pośredniej zo-
stała zredukowana do znajomości stanów możliwych, zaś u Wolffa w ogóle nie
występuje. Lange sięga zatem po ową koncepcję, aby bronić absolutnego pojęcia
wolności woli19.
Kolejny aspekt w filozofii Wolffa, który Lange poddaje krytyce, dotyczy roz-

dzielenia sfery ducha i materii, które uzewnętrznia się w postulowanej przez Wolffa
niezależności duszy i ciała20. Zdaniem Langego zakładany przez Wolffa podział
bazuje na zupełnym braku zrozumienia istoty natury ludzkiej. Dusza i ciało są
zdaniem Langego powiązane ze sobą w ten sposób, że dusza kieruje ciałem, jej sa-
mej zaś przysługuje wolność21. Z założenia, że dusza jest wolna, wynika tym sa-
mym, że świat materialny może ulegać zmianom za sprawą aktów natury czysto
wolicjonalnej. Lange w swoich rozważaniach skłania się wyraźnie ku scholastycz-
nemu modelowi myślenia na temat materii i ducha.
Spór między Wolffem a jego pietystycznym oponentem nieczęsto jest rozpa-

trywany z opisanej powyżej perspektywy. Jednakże śledząc przebieg argumenta-
cji obydwu myślicieli można dostrzec wyraźne znamiona konfliktu narastającego
między dawnym scholastycznym sposobem myślenia a rodzącym się nowożytnym
ujęciem dyskutowanych kwestii. W kontekście sporów o wolność woli to właśnie
pochłaniające Huygensa i Leibniza zagadnienia możliwości logicznych oraz zasady
zachowania energii można wskazać jako czynniki, które w znaczącym stopniu przy-
czyniły się do wykształcenia się nowej podstawy metafizycznej dla prowadzenia
podobnych dyskusji. Myśliciele broniący absolutnej wolności woli – którzy sta-
nowili w wieku siedemnastym zdecydowaną mniejszość – musieli nie tylko pod-
jąć się obrony scholastycznego modelu wolności, ale także przeprowadzać ją na
nowym metafizycznym gruncie. Pytanie o efekty, jakie w wieku siedemnastym
odnosili zwolennicy inkompatybilizmu wymaga zgłębienia. Jednak uwzględnienie
opisanych powyżej zagadnień jawi się jako szansa na możliwość zbadania owego
nurtującego ówczesnych myślicieli problemu z całkiem nowej perspektywy.

klich beschaffen sind, und geschehen, oder noch geschehen werden”; J. Lange, Beschiedene und
ausführliche Entdeckung der falschen und schädlichen Philosophie in dem Wolffianischen Sys-
temate Metaphysico von GOtt, der Welt, und dem Menschen, w: Joachim Lange, der „Hällische
Feind” oder: Ein anderer Gesicht der Aufklärung, red. M. Kühnel, Hallesche Verlag Manfred
Schwarz, Halle 1996, s. 52.
19 Zob. A. Szyrwińska, Zur Rezeption der molinistischen Lehre von der scientia media im
Pietismus – Joachim Langes Theorie des göttlichen Wissens, wyd. cyt.
20 Zob. Bianco, Freiheit gegen Fatalismus. Zu Joachim Langes Kritik an Wolff, w: Zentren
der Aufklärung I. Halle Aufklärung und Pietismus, red. N. Hinske, 1989, s. 111–155. Zob. także
A. Szyrwińska, Causa Wolffiana, albo historia pewnego sporu, w: Przyrodoznawstwo – Filozofia
– Teologia, red. J. Meller, A. Świeżyński, Wydawnictwo UKSW Warszawa 2010, s. 79–93.
21 Zob. J. Lange, Beschiedene und ausführliche Entdeckung der falschen und schädlichen Phi-
losophie in dem Wolffianischen Systemate Metaphysico von GOtt, der Welt, und dem Men-
schen, s. 46.
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RELATIONSHIP BETWEEN THE THEORY OF LOGICAL
POSSIBILITY AND THE PRINCIPLE OF CONSERVATION OF ENERGY.

THE MEANING OF HUYGENS’ AND LEIBNIZ’ SURVEYS
FOR THE EARLY MODERN REFLECTIONS ON FREE WILL

Summary

The article investigates the relationship between Leibniz’ and Huygens’ theory of
possibility and the principle of conservation of energy. It assumes that their criticisms of
Cartesian views concerning those questions as well as their own achievements contributed
to the formation of a new metaphysical ground for the modern discussions on the freedom
of the will. There are especially two problems whose role is crucial in this context, namely
the question of God’s knowledge of the future conditionals (contingentia futura) and the
mind-body distinction.
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
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TOMASZ KUPŚ
(Toruń)

KANT A NEWTON
(Z PERSPEKTYWY OPUS POSTUMUM)

Temat związku filozofii Kanta z filozofią nauki Newtona z pozoru wydaje się
nie tylko jednoznaczny, ale nawet stanowi istotną część charakterystyki naukowej
osobowości Kanta. Kant przedstawiany jest najczęściej jako bezkrytyczny wręcz
zwolennik mechaniki Newtona, którą uważał za maksymalny punkt rozwoju mate-
matycznego przyrodoznawstwa. Szereg wypowiedzi wyraźnie tezę tę potwierdza,
a niektóre z rozpraw Kanta są próbą kontynuowania zasad filozoficzno-nauko-
wych Newtona. Mimo przekonujących, na pierwszy rzut oka, twierdzeń i dekla-
racji sprawa ta jest jednak z pewnością bardziej skomplikowana. W niniejszym
artykule zamierzam przedstawić argumenty na rzecz dwóch tez: (1) Kant zasad-
niczo odnosi się do Newtona w sposób polemiczny, (2) przełom w relacji Kanta
wobec Newtona przypada na lata 1786/1787.
Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na złożoność Kantowskiego stanowiska

wobec przyrodoznawstwa Newtona, jaka ujawnia się gdy dzieło królewieckiego fi-
lozofa spróbujemy ocenić z perspektywy Opus postumum1 (a więc nieukończonej

1 Dostępnych jest kilka obszernych opracowań tego zagadnienia. Niektóre z nich dotyczą tylko
relacji Kant versus Newton bez uwzględnienia Opus postumum; inne, to opracowania w całości
poświęcone Opus postumum zawierające istotne hipotezy dotyczące interesującego mnie zagad-
nienia: K. Dietrich, Kant und Newton, Tübingen 1876; A. Drews, Kant’s Naturphilosophie als
Grundlage seines Systems, Berlin 1894 (Drews na s. VI nazywa Opus postumum „monstrum
przygnębiającej scholastyki”); E. Adickes, Kant als Naturforscher, Bde 1–2, Berlin 1924–1925
(Adickes w tomie drugim, na s. 173–205, tej publikacji omawia w zarysie jedynie teorię eteru
Opus postumum); K. Pollok, Einleitung, w: I. Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Natur-
wissenschaft, Hamburg 1997 (oraz kolejne wydania); M. Friedman, Kant and the Exact Sciences,
Cambridge – London 1992; B. Tuschling, Metaphysische und transzendentale Dynamik in Kants
Opus postumum, Berlin – New York 1971; A. Lorenz, Kant und Newton. Klassische Natur- und
Transcendentalphilosophie, Wrocław 2003.
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rozprawy zatytułowanej Übergang von den Metaphysische Anfangsgründen der
Naturwissenschaft zur Physik (Przejście od metafizycznych podstaw przyrodo-
znawstwa do fizyki) [dalej: Übergang...], która zrywa z paradygmatem naukowym
utożsamianym wcześniej z mechaniką Newtona).
Niniejsze rozważania tematycznie dotyczą filozofii przyrody, jednak do filo-

zofii przyrody bez zastrzeżeń można zaliczyć tylko część przedkrytycznych tek-
stów Kanta (i jedną rozprawę okresu krytycznego). Od publikacji Krytyki czy-
stego rozumu teoretyczna filozofia Kanta koncentruje się niemal wyłącznie wokół
problemu uzasadnienia możliwości poznania naukowego. Punktem przełomowym
w ewolucji poglądów Kanta na możliwość takiego uzasadnienia były Metafizyczne
podstawy przyrodoznawstwa, w których filozof usiłował rozszerzyć zastosowanie
apriorycznych zasad rozumu na obszar fizyki (Kant zakładał przy tym, że Newto-
nowskie prawa matematyczne są rzeczywistym opisem przyrody, dlatego właśnie
do nich usiłował odnieść tablicę kategorii intelektu). W rzeczywistości jednak Me-
tafizyczne podstawy przyrodoznawstwa – dzieło nieaktualne już od momentu jego
wydania – zapoczątkowały tylko proces, którego zwieńczeniem miała być roz-
prawa pt. Übergang.... To nieukończone dzieło byłoby więc zwieńczeniem dyskusji
między Kantem i Newtonem.
Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa są potwierdzeniem przeświadczenia

Kanta o wzorcowym dla nauki charakterze mechaniki Newtona. Rozprawa ta,
wydana niemal dokładnie 100 lat po publikacji Philosophiae naturalis principia
mathematica, stanowi najbardziej rozbudowaną próbę kontynuacji filozofii przy-
rody Newtona2. Jak pisze Martin Heidegger: „Jest ona – na gruncie stanowiska
wypracowanego w Krytyce czystego rozumu – świadomym i dopełniającym od-
powiednikiem dzieła Newtona. Pod koniec Przedmowy do swej rozprawy Kant
wyraźnie odwołuje się do dzieła Newtona. Ostatnie dziesięciolecie jego działal-
ności twórczej dotyczyło tego właśnie zakresu zagadnień”3. Heidegger błędnie
ocenił jednak Opus postumum (którego pełne wydanie w tym samym czasie za-
częła publikować Pruska Akademia Nauk). Gdyby Heidegger zapoznał się z tre-
ścią Opus postumum nie mógłby twierdzić, że stanowi ono kontynuację stano-
wiska reprezentowanego przez filozofa w Metafizycznych podstawach przyrodo-
znawstwa, obecnie wiemy, że było dokładnie przeciwnie. Pomyłka popełniona
przez Heideggera potwierdza, że przed pełną publikacją i opracowaniem Opus

2 Zob. K. Gloy, Die Kantische Theorie der Naturwissenschaft. Eine Strukturanalyse ihrer
Möglichkeit, ihres Umfangs und ihrer Grenzen, Berlin – New York 1976, s. 176.
3 M. Heidegger, Pytanie o rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendental-
nych, tłum. J. Mizera, Warszawa 2001, s. 74. Wykłady Heideggera z lat 1935–1936 koncentrują
się na matematyczno-wyobrażeniowych aspektach nowożytnego przyrodoznawstwa jako jednym
z elementów składających się na tło Kantowskiej Krytyki czystego rozumu.
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postumum trudno było formułować ostateczne sądy na temat relacji Kant ver-
sus Newton. Kluczowe znaczenie dla ustalenia rezultatu wspomnianej polemiki
ma dopiero treść Opus postumum4. Jak wygląda stereotypowe ujęcie relacji Kant
versus Newton?
Nietzsche napisał kiedyś trafnie o Fichtem, Heglu, Schellingu (a dalej o Schle-

iermacherze, Feuerbachu i Straußie), że w gruncie rzeczy pozostali teologami5.
Parafrazując Nietzschego, można byłoby powiedzieć o Kancie, że był w istocie
przyrodoznawcą. Naukowe zainteresowania Kanta – ujawniające się zwłaszcza
w jego najwcześniejszych rozprawach – zostały ukształtowane w wyniku szczę-
śliwego zbiegu okoliczności. Kant miał możliwość rozwijać swoje pasje naukowe
pod kierunkiem kompetentnych nauczycieli, którzy byli w stanie fachowo przeka-
zać mu wiedzę na temat aktualnych osiągnięć matematyki i fizyki: „Najważniejszy
wpływ na Kanta – pisze Kuno Fischer – wywarł M. Knutzen, który wprowadził go
do studium matematyki i filozofii, zaznajomił z dziełami Newtona i jako nauczy-
ciela oraz przyjaciel wspierał swoich uczniów radą i pomocą”6. Sformułowanie,
którym Kuno Fischer opisuje rolę Knutzena w edukacji Kanta oraz jej skutki
(„zaznajomił z dziełami Newtona”), należy jednak traktować z pewnym dystan-
sem. Przypuszczalnie owo „zapoznanie” było raczej powierzchowne7 i musiało
dotyczyć głównie filozoficznego znaczenia dzieła Newtona. Okazało się ono jed-
nak wystarczające, by Kant uznał zarówno prymat matematyki i matematycznego

4 Pozornie konserwatywna tematyka (eter, teoria sił, materii itd.) niekiedy jest interpretowana
jako powrót do przedkrytycznego stanowiska filozofa. Jednak zwłaszcza w relacji wobec przy-
rodoznawstwa Newtona teza ta wyraźnie jest chybiona. Kant podejmuje tu w gruncie rzeczy
tematykę najbardziej aktualną w ówczesnym przyrodoznawstwie.
5 Zob. F. Nietzsche, Kritische Studienausgabe VII/2, 150. Notatka (26[8]) z przełomu lata
i jesieni 1884 roku.
6 K. Fischer, Immanuel Kant und seine Lehre, Heidelberg 1928, t. 1, s. 51.
7 Rudolf Kötter (Kants Schwierigkeiten mit der Physik. Ansätze zu einer problemorientierten
Interpretation seiner späten Schriften zur Philosophie der Naturwissenschaften, w: Übergang:
Untersuchungen zum Spätwerk Immanuel Kants, herausgegeben vom Forum für Philosophie Bad
Homburg, Frankfurt 1991, s. 157 i nast.) zwraca uwagę, że znajomość dzieła Newtona musiała
być u Kanta powierzchowna i ograniczała się raczej do filozoficznych przesłanek i konsekwencji
jego teorii matematycznej: „Rozumiał niewiele z matematyki a empiryczną część fizyki rozpa-
trywał z filozoficznego dystansu; jeśli zaś odwoływał się wciąż do Izaaka Newtona i Leonarda
Eulera, to musimy przyjąć, że rozpatrywał ich dzieła w najlepszym razie w sposób intuicyjny,
z pewnością zaś nie przebrnął przez nie systematycznie” (tamże, s. 157). Szacuje się, że liczba ów-
czesnych uczonych, zdolnych do pełnego zrozumienia dzieła Newtona zapewne nie przekraczała
pół tuzina (tamże, s. 180, na podstawie: D. Speiser, Newton’s ‘Principia’ – Werk und Wirkung,
„Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft Basel” LXXXIX, s. 114). Jerzy Kierul w swo-
jej biografii Newtona (Newton, Warszawa 2010, s. 284) zwraca uwagę na hermetyczność głównego
dzieła wielkiego matematyka i fizyka, odwołując się do innego źródła, w którym wymienia się
sześć nazwisk ówczesnych uczonych zdolnych do przyswojenia sobie w pełni treści Philosophiae
naturalis principia mathematica: Huygens, Leibniz, Johann Bernoulli, Pierre Varignon, Abra-
ham de Moivre i Roger Cotes (za D. T. Whiteside, The Mathematical Principles Underlying
Newton’s Principia Mathematica, „Journal for the History of Astronomy”, t. 1 (1970), s. 117).
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przyrodoznawstwa w ludzkim poznaniu oraz by podjął się filozoficznego uzasad-
nienia swego przekonania8. Wystarczy wskazać choćby na Kantowską próbę opar-
cia argumentacji o słuszności koncepcji sądów syntetycznych a priori, w których
wypowiadane są prawdy nauki (jak w przypadku naczelnych zasad fizyki klasycz-
nej: zasady zachowania materii oraz zasady równości działania i przeciwdziałania,
tj. trzeciego aksjomatu Newtonowskiej dynamiki). To przykłady ad hoc przywo-
łane przez Kuno Fischera9. Dodajmy w tym miejscu uwagę nie bez znaczenia,
Kuno Fischer – będąc jednym z krytyków naukowej wartości Opus postumum10

– stosunek Kanta do Newtona scharakteryzował jednostronnie pozytywnie11 (za-
tem w sposób, w jaki było to możliwe niemal wyłącznie w oparciu o treść przed-
krytycznych rozpraw filozofa).
Trudno oczywiście czynić Kantowi zarzut z powodu jego naukowych prefe-

rencji. Newton w XVIII wieku był największym i powszechnie uznawanym au-
torytetem naukowym. Można nawet przyjąć, że „[i]lekroć Kant mówi w swoich
dziełach o matematycznym przyrodoznawstwie – a czyni to nader często – to ma
na myśli mechanikę i optykę Newtona”12. Newtonowska fizyka eksperymentalna
i matematyka Euklidesowa tworzyły wówczas panujący i bezkonkurencyjny para-
dygmat naukowy, który Kant miał prawo traktować jako powszechnie obowiązu-
jący ideał naukowego poznania13. Co więcej, jak niemal wszyscy uczeni w jego
epoce, Newtonowską teorię uważał za wiecznie „prawdziwą”14 (tymczasem, jak
wiadomo, przetrwała ona niewiele ponad sto lat, licząc od daty ukazania się Kry-
tyki czystego rozumu). Do tej pory, także na kartach najnowszych opracowań,
wciąż podkreśla się, że fizyka Newtona od początku uchodziła dla Kanta za wzór
nauki ścisłej15. Moim głównym celem jest wskazanie punktu, w którym nastę-
puje załamanie się tej – stereotypowo opisywanej – zależności Kanta od Newtona.
Dokładne opracowanie tego zagadnienia bez trudu wypełniłoby karty obszernej
monografii, dlatego dokonuję tu skrótów i ograniczam się jedynie do podania naj-
ważniejszych faktów.

8 K. Fischer, dz. cyt., t. 1, s. 62. Z pewnością jest to jeden z głównych powodów publikacji
Metafizycznych podstaw przyrodoznawstwa.
9 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, B 17 i n.; por. K. Fischer, dz. cyt., t. 1, s. 61–62.
10 Zob. K. Fischer, dz. cyt., t. 1, s. 106.
11 Zob. tamże, s. 148.
12 T. Batóg, Kantowska filozofia matematyki a paradygmat Euklidesa, w: Od Kanta do homo-
fonów, Poznań 2015, s. 30.
13 Zob. A. Lorenz, Kant und Newton. Klassische Natur- und Transcendentalphilosophie, Wro-
cław 2003, s. 16 oraz s. 27 i n.
14 Zob. tamże, s. 44.
15 Por. O. Höffe, Immanuel Kant, tłum. A. M. Kaniowski, Warszawa 1995, s. 25; E. Cassirer,
Rousseau, Kant, Goethe, tłum. E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2008, s. 30.
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Prawdą jest, że zainteresowanie przyrodoznawstwem rozbudzone u Kanta
jeszcze podczas studiów zaowocowało szeregiem pism, w których filozof usiłował
rozwinąć niektóre obszary wiedzy naukowej, wzorując się na „matematycznych za-
sadach” fizyki Newtona. We wczesnej rozprawie łacińskiej De igne oparł się Kant
na nauce Newtona o świetle16, a w Monadologia physica usiłował „Leibniziańską
teorię monad połączyć z Newtonowską teorią przyciągania”17. Jednak najsłynniej-
szą próbę filozoficznego rozwinięcia teorii Newtona podjął Kant w Powszechnej
historii naturalnej i teorii nieba, a więc w dziele, które już w podtytule zdradza
kierunek jego myśli („szkic o układzie oraz mechanicznym pochodzeniu całości
świata opracowany zgodnie z prawami Newtona”). W rozprawie tej, opierając się
na Newtonowskej mechanice nieba, Kant po raz pierwszy podjął się zbudowania
metafizycznego uzasadnienia przyrodoznawstwa18. To najbardziej spektakularna
z podjętych przez Kant prób rozwinięcia idei Principia mathematica.... Jednak
żaden ze wspomnianych przykładów zaczerpniętych z pism przedkrytycznych nie
może przesłonić nam faktu, że już na tym etapie stanowisko Kanta trudno byłoby
określić jako czysty „newtonizm”. Przyjęcie przez Kanta istnienia siły odpychania
(o statusie analogicznym do statusu grawitacji) oraz przeświadczenie o możliwo-
ści zbudowania na tej podstawie hipotezy powstania Układu Słonecznego to dwa
najważniejsze odstępstwa od Newtonowskiej mechaniki nieba19. Chociaż Kan-
towska „geneza” Układu Słonecznego jest zerwaniem z jednolitym i raz na zawsze
ustalonym wyobrażeniem uporządkowanego uniwersum, jaki panował w przyrodo-
znawstwie od połowy XV wieku, to Powszechna historia naturalna... do tej pory
uchodzi za przykład Kantowskiego uwielbienia wobec Newtona (choć istnieją wy-
starczające powody, by na podstawie tej rozprawy Kanta uważać za nie mniej-
szego zwolennika Leibniza). Co właściwie Kant przejął, a co odrzucił z filozofii
przyrody Newtona?
Jak wiadomo, jednym z fundamentalnych ustaleń filozofii transcendentalnej

jest nauka o czystych formach oglądu. Wiadomo, że w ówczesnej nauce toczył
się spór na temat natury przestrzeni, którą – w tradycji arystotelesowsko-scho-
lastycznej – traktowano jako wtórną zasadę organizacji pierwotnie istniejących
przedmiotów. Stanowisko Newtona w tej kwestii było całkowicie odmienne. Uznał
on bowiem przestrzeń za rodzaj samoistnego naczynia, w którym mogą występo-
wać (lub nie) poszczególne przedmioty. Tę przestrzeń nazwał przestrzenią abso-

16 Zob. K. Fischer, dz. cyt., t. 1, s. 161.
17 Tamże, s. 162.
18 Zob. A. Lorenz, dz. cyt., s. 35.
19 Por. P. Dehnel, Antynomie rozumu. Z dziejów filozofii niemieckiej XVIII i XIX wieku,
Wrocław 1998.
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lutną20 (analogicznie rozumiejąc również absolutny czas). Bez wątpienia Kant
wzorował się na tym nowym ujęciu czasu i przestrzeni, chociaż nie traktował
przestrzeni – jak Newton – jako sensorium Dei21, ale raczej – użyję tu trafnej ale-
gorii Tadeusza Batoga – jako sensorium hominis22. Zwrot Kanta ku Newtonowi
i odstąpienie od wspomnianej tradycji arystotelesowko-scholastycznej w pojmo-
waniu przestrzeni w sposób czysto relacyjny, datuje się już od publikacji roz-
prawki pt. Próba wprowadzenia pojęcia wielkości negatywnych do filozofii (1763)
oraz O pierwszej przyczynie rozróżnienia stron w przestrzeni (1768)23. Kant po-
sługiwał się tym samym sformułowaniem co Newton24, ale „absolutność” prze-
strzeni rozumiał inaczej; wprawdzie uważał ją za niezależną od obiektów w prze-
strzeni występujących, ale nadał jej status czystej formy oglądu, właściwej tylko
ludzkiej zmysłowości. Zbieżność z absolutną przestrzenią (i czasem) Newtona po-
lega głównie na tym, że ustalenia estetyki transcendentalnej rozumiał Kant „nie

20 Zob. I. Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica, Definicje, Scholium II (wyd.
Pol.: I. Newton, Matematyczne zasady filozofii przyrody, tłum. J. Wawrzycki, Kraków 2011,
s. 191).
21 T. Batóg, dz. cyt., s. 31 i 62. Wprawdzie pierwszą rozprawą, w której Kant odchodzi od
tego poglądu Newtona, jest łacińska rozprawka z roku 1770 (De mundi sensibilis atque intelli-
gibili forma et principiis), jednak dopiero w Krytyce czystego rozumu stanowisko filozofa uzy-
skuje ostateczną postać: „[t]ylko z punktu widzenia człowieka możemy więc mówić o przestrzeni
i o istotach rozciągłych” (A 26, B 42).
22 T. Batóg, dz. cyt., s. 31.
23 Tamże, s. 35.
24 W Metafizycznych podstawach przyrodoznawstwa czytamy między innymi, że przestrzeń,
„w której pomyślany zostać musi ostatecznie każdy ruch ([przestrzeń], która sama jest nieru-
choma), nazywa się czystą, albo a b s o l u t n ą p r z e s t r z e n i ą.” (IV 480); „Zatem absolutna
przestrzeń sama w sobie jest niczym i nie jest żadnym obiektem, lecz oznacza tylko każdą inną
względną przestrzeń, którą zawsze mogę sobie pomyśleć poza przestrzenią daną, i którą mogę
rozciągać w nieskończoność, a więc [mogę ją sobie pomyśleć] jako taką, która ją zawiera i w któ-
rej tę pierwszą przestrzeń mogę uznać za ruchomą.” (IV 481); „Przestrzeń absolutną trzeba
więc koniecznie [traktować] nie jak pojęcie rzeczywistego obiektu, ale jak ideę, która powinna
służyć za regułę, pozwalającą rozpatrywać każdy ruch w tej przestrzeni tylko jako względny;
i każdy ruch oraz każdy stan spoczynku powinien być odniesiony [Reduzieren] do przestrzeni ab-
solutnej, jeśli ich zjawisko ma zostać przekształcone w określone pojęcie empiryczne (jednoczące
wszelkie zjawiska).” (IV 560). O pierwszej przyczynie rozróżnienia stron w przestrzeni (1768):
„Nie będzie niczego zadziwiającego, jeśli czytelnik uzna te pojęcia za wciąż jeszcze bardzo nie-
jasne. Zostaną one wyjaśnione w dalszej kolejności. Dlatego dodam tu jedynie to, co stanowi
cel niniejszej rozprawy: spróbować udzielić odpowiedzi na pytanie, czy opierając się na sądach
odnoszących się do oglądu rozciągłości, które zawiera w sobie geometria [Meßkunst], nie da się
znaleźć oczywistego dowodu na to, że przestrzeń absolutna posiada własną realność niezależnie
od istnienia jakiejkolwiek materii, i to w charakterze pierwszej przyczyny możliwości jej sumo-
wania” (II 378); „przestrzeń absolutna nie jest przedmiotem spostrzeżenia zewnętrznego, ale
stanowi jedno z pojęć podstawowych, które umożliwia wszystkie te spostrzeżenia, to, co w for-
mie jakiegoś ciała zachodzi tylko dzięki jego relacji do czystej przestrzeni, możemy spostrzec,
jedynie zestawiając je z innymi ciałami” (II 383). Nachlaß: „Der reine Raum ist blos die po-
tentiale relation und wird vor den Dingen vorgestellt, aber nicht als etwas wirkliches. Der leere
Raum ohne Erfüllung ist möglich; aber der absolute Raum, als wogegen Geschöpfe in wirkli-
chem Verhältnis stehen, ist unmöglich. Denn keine substantz ist irgendwo gegenwärtig, ohne zu
Wirken, und zwar äußerlich; im absoluten Raume sind aber nicht correlate” (XVII 578).
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tylko jako doniosł[ą] hipotez[ę]”25, ale jako teorię pewną i niewątpliwą26. Relacje
przestrzenne (i czasowe) są absolutne, tzn. same nieuwarunkowane są warunkiem
wszelkich zjawisk27.
Jednym ze źródeł Kantowskiej „estetyki transcendentalnej” z pewnością jest

teoria Newtona, jednak jeśli chodzi o rozumienie matematyki Kant reprezentował
szerszy, typowy dla swojej epoki paradygmat Euklidesa28, który panował w nauce
aż do początku wieku XIX29. W czasach Kanta wciąż jeszcze oddzielano logikę
od matematyki, uważając tę pierwszą za zamkniętą i wykończoną dziedzinę wie-
dzy30; nie oddzielano języka potocznego od języka teorii naukowej; posługiwano
się nieostrymi definicjami oraz pojęciami w ogóle niezdefiniowanymi; brakowało
aksjomatyki arytmetyki (Kant uważał nawet, że wszystkie aksjomaty są skutkiem
syntezy w czystym oglądzie), ani nie formułowano w jej obrębie żadnych założeń
czysto egzystencjalnych31; brakowało też precyzyjnego rozumienia wynikania i do-
wodu32. Za typowe można więc uznać to, „że Kant nie uczynił explicite żadnego
rozróżnienia pomiędzy matematycznym (teoretycznym) a fizykalnym (stosowa-
nym) użyciem geometrii. Geometria euklidesowa, to znaczy geometria jako nauka
syntetyczna, dla Kanta uchodziła w sposób wykluczający alternatywę za całkowi-
cie uzasadnioną jeśli idzie o jej apodyktyczne podstawy metafizyczne, łącząc się
ściśle z Newtonowskimi prawami ruchu na gruncie czysto apriorycznego oglądu
przestrzeni, który w istocie opierał się na ab s o l u tn e j przestrzeni Newtona”33.
Uwikłanie Kanta w obowiązujący jeszcze wówczas paradygmat naukowy jest czę-
sto przedstawiane jako słaba strona jego filozofii, w której uniwersalne tezy oparte
zostały na kruchych podstawach historycznie zmieniających się teorii naukowych.

25 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, B 63.
26 Por. Lorenz, dz. cyt., s. 29.
27 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, A 23/B 38 i n.
28 Zob. T. Batóg, dz. cyt., s. 77–85. Por. także: T. Batóg, Dwa paradygmaty matematyki:
Studium z dziejów i filozofii matematyki, Poznań 1996.
29 Zob. T. Batóg, dz. cyt., s. 63. Oczywiście przede wszystkim dlatego, że w jego czasach innej
geometrii niż euklidesowa po prostu nie było. Streszczam w tym miejscu wywód T. Batoga, po-
dając tylko tezy z pominięciem argumentów i przykładów przytoczonych przez autora. Pomijam
też prezentację współcześnie dominującego w matematyce paradygmatu logiczno-teoriomnogo-
ściowego, który autor opracowania szeroko omawia.
30 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, B VIII–IX.
31 „W zagadnieniach matematycznych nie pytamy [...] w ogóle o istnienie [Existenz]”; I. Kant,
Krytyka czystego rozumu, A 719/B 747. Być może tu właśnie leży owa hipotetyczność matema-
tyki i teorii fizycznej, którą podkreśla Kant.
32 Kant w istocie posługiwał się Kartezjańską metodą dowodzenia unaoczniającego (Demon-
stration) w czystym oglądzie, choć w praktyce naukowej tamtych czasów w dowodzeniu po-
wszechnie korzystano z rysunków, czyli – w terminologii Kanta – z oglądu empirycznego. Zob.
T. Batóg, dz. cyt., s. 84.
33 A. Lorenz, dz. cyt., s. 32.
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Błędem byłoby jednak sądzić, że Kant był całkowicie nieświadomy nietrwałości
paradygmatów naukowych. Zmiana stanowiska Kanta wobec mechaniki Newtona
potwierdza, że było inaczej.
Wydaje się, że przełom w relacji Kanta do przyrodoznawstwa Newtona na-

stępuje już od czasu publikacji drugiego wydania Krytyki czystego rozumu (rok
po publikacji Metafizycznych podstaw przyrodoznawstwa). Na czym polega ta za-
sadnicza zmiana? Dwa z pytań postawionych przez Kanta w Krytyce czystego
rozumu (i w Prolegomenach...) dotyczą bezpośrednio możliwości poznania nauko-
wego: „ jak jest możliwa czysta matematyka?” i „ jak jest możliwe czyste przyro-
doznawstwo?”. Udzielając odpowiedzi na te pytania, Kant wymienia zwłaszcza
(1) idealność czasu i przestrzeni (czystych form oglądu) i (2) czyste pojęcia in-
telektu (jako zasady syntezy doświadczenia). A zatem dzięki nauce mam wiedzę
pewną i powszechnie ważną, bo współkonstytuuję przedmiot mojego poznania
(zjawisko).
W Przedmowie do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu (z roku 1787,

a więc rok po publikacji Metafizycznych podstaw przyrodoznawstwa) Kant składa
swoisty hołd wielkim postaciom nauki, które matematykę (jeszcze w starożytno-
ści) oraz przyrodoznawstwo (w wieku XVII) wprowadziły na niezawodną drogę
badań naukowych34, której główną cechą ma być całkowita (w przypadku ma-
tematyki) albo częściowa (w przypadku przyrodoznawstwa) zdolność określania
swych przedmiotów a priori. Wymienieni przez Kanta Galileo Galilei (1564–1642),
Evangelista Toricelli (1608–1647) i Georg Stahl (1659–1734) reprezentują siedem-
nastowieczne (po części już także osiemnastowieczne) przyrodoznawstwo, którego
największym przedstawicielem byłby, nie wspomniany jednak w tym miejscu,
Isaac Newton (1643/2–1726/7)35. Dlaczego Newton jest „wielkim nieobecnym”
w tej – jak się wyraził Alistair C. Crombie – brillant preface36?
Poznanie – pisze Kant – jest możliwe jedynie wtedy, gdy „rozum wnika w to

tylko, co sam wedle swego pomysłu (Entwurf) wytwarza”37. Czy to „wytwarza-
nie wedle własnego pomysłu” nie oznacza hipotezy (w sensie „myślowego ekspe-
rymentu”), tej samej hipotezy, którą Newton z nauki stanowczo usuwa?38 Przy-

34 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, B X.
35 Być może Newton „kryje się” pod nazwiskiem Galileusza? Nazwisko Galileusza niemal
w ogóle nie występuje w pismach Kanta, a w Opus postumum wymieniane jest niemal zawsze
obok Keplera, Huygensa i Newtona. Utożsamienie takie byłoby jednak ryzykowne, ponieważ
Kant rozróżnia między kręgiem astronomów opisujących zjawiska (Galileusz, Kepler, Huygens)
i Newtonem (siły poruszające). Podobnie rzadko pojawiają się nazwiska Stahla i Toricellego.
36 A. C. Crombie, Augustine to Galileo, vol II, Science in the Latter Middle Ages and Early
Modern Times XIII–XVII Centuries, London 1961, s. 329.
37 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, B XIII (fragment w przekładzie Ingardena).
38 Pisałem o tym w artykule: „Projekt matematyczny” a idea „przewrotu kopernikańskiego”
w filozofii Immanuela Kanta, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 20, 2014, s. 219–230.
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kłady, jakimi Kant ilustruje to, co w Vorrede do drugiego wydania Krytyki czystego
rozumu nazywa „kopernikańskim przewrotem” w matematyce oraz w przyrodo-
znawstwie, mają oczywiście potwierdzić jego przeświadczenie, że istotne prawdy
w nauce formułowane są w postaci sądów syntetycznych a priori, a więc, że nie
wynikają ani z agregacji empirycznych spostrzeżeń (nie są indukcyjne; wbrew
Newtonowi), ani nie są prawdami analitycznie wydedukowanymi z treści pojęć
(nie są matematyczne; wbrew Leibnizowi). O ile przykład, w którym Kant pisze
o konstrukcjach geometrycznych Talesa brzmi przekonująco39, o tyle zastana-
wiający jest sposób, w jaki przedstawia analogiczne postępowanie przedstawicieli
nowożytnego przyrodoznawstwa40.
Trudności w jednoznacznej interpretacji Kantowskiego fizykalizmu musi też

stwarzać wyrażona wprost w Metafizycznych podstawach przyrodoznawstwa for-
muła: „w każdej szczególnej teorii przyrody znaleźć można tylko tyle nauki, we
w ł a ś c iwym teg o s ł owa zna c z en i u, ile jest w niej ma t ema tyk i”41. Na-
ukowość przyrodoznawstwa w pierwszej kolejności polega na zdolności konstru-
owania pojęć (dalej zaś na zdolności tworzenia teorii). Przyrodoznawstwo jest
„matematyczne” nie dlatego, że czyni wszystko mierzalnym, ale dlatego, że for-
mułuje prawa odnoszące się do faktów w oparciu o matematyczny projekt (En-
twurf) rzeczywistości czysto intelligibilnej. „Konstrukcja” jest według Kanta naj-
istotniejszym znamieniem matematyki, jednak ta sama konstrukcja w matema-
tycznym przyrodoznawstwie podlega ograniczeniu, gdyż skuteczność jej praktycz-
nego zastosowania podlega weryfikacji w doświadczeniu (za pośrednictwem eks-
perymentu). Poznanie naukowe, we właściwym tego słowa znaczeniu, a więc –
według Kanta – poznanie matematyczne, jest poznaniem rozumowym (racjonal-
nym), w którym konstrukcja pojęciowa zostaje odniesiona do faktów (zjawisk)
danych w doświadczeniu. Istotę tej formy racjonalności dostrzega Kant z pew-
nością w sposobie formułowania naukowego poznania przyrody, jak w przykła-
dach teorii (Galileusza, Toricellego i Stahla) użytych w Przedmowie do drugiego
wydania Krytyki czystego rozumu dla zilustrowania idei „rewolucji” w przyrodo-
znawstwie.

39 Zob. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, B XI i nast.; B 39.
40 „Gdy Galileusz kazał swym kulom spadać po równi pochyłej z wybraną przez siebie prędko-
ścią lub gdy Torricelli kazał powietrzu dźwigać ciężar, który sobie z góry pomyślał jako równy
znanemu sobie słupowi wody, lub gdy jeszcze później Stahl zmieniał metale w wapno, to zaś
znów w metal, odbierając im coś lub też zwracając im [to samo] z powrotem, wtedy wszystkim
przyrodnikom rozjaśniło się w głowie”; I. Kant, Krytyka czystego rozumu, B XII–XIII (fragment
w przekładzie Ingardena).
41 I. Kant, Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa, IV 470. Alois Höfler opatrzył ten słynny
fragment obszernym komentarzem. Por. I. Kant, Dzieła zebrane, Toruń 2012, t. 3, s. 526.
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Heidegger na ten sam aspekt przyrodoznawstwa nowożytnego zwraca uwagę
w przywoływanych już wcześniej wykładach, ale podkreśla również, że źródła idei
modelu matematycznego znajdują się w filozofii platońskiej: „W opublikowanym
w 1638 roku Discorsi Galileusz mówi: (...) «Koncypuję sobie ciało rzucone na ho-
ryzontalną płaszczyznę, z której usunięto wszelką przeszkodę: wynika z tego [...] że
ruch ciała po tej płaszczyźnie będzie jednostajny i stały, gdy płaszczyzna rozciąga
się w nieskończoność». – a dalej pisze – W tym twierdzeniu, które może uchodzić
za pierwowzór pierwszej zasady Newtona, zupełnie jasno zaznacza się to, czego
szukamy. Galileusz mówi: [...] «Koncypuję sobie coś ruchomego, w pełni pozosta-
wionego samemu sobie». Owo «koncypuję sobie» jest dostarczaniem-sobie-wiedzy
o określeniu rzeczy. Jest to postępowanie, które Platon scharakteryzował kie-
dyś odnośnie do μάθησις; w następujący sposób: ἀναλαβών αὐτός ἐξ αὐτοῦ τὴν
ἐπιστήμην (Menon 85 d4), «samemu wydobywając i biorąc wiedzę z samego sie-
bie – z dala od czegoś innego»42. Owo mente concipio (pojmuję rozumem), które
stanowi stały element Galileuszowego sformułowania prawa przyrody, jest tym
samym rozumowym ujęciem, które prowadzi Kartezjusza do prawdy o punkcie
archimedesowym ludzkiej wiedzy, tym samym wreszcie, które rozpoczyna – napi-
saną more geometrico – Etykę Benedykta Spinozy.
Dwa lata po wykładach składających się na tom Pytanie o rzecz, w opubli-

kowanym w 1938 roku eseju pt. Czas światoobrazu o nauce nowożytnej Heideg-
ger pisze między innymi, że „opiera się na projektach dziedzin przedmiotowych”
(Entwurf), których rozdrobnieniu i ograniczeniu zawdzięcza swój sukces, co po
raz pierwszy miało dokonać się w formule praw Galileusza oraz w metafizyce
Kartezjusza. Ten aspekt nowożytnej nauki nazywa Heidegger matematycznością:
„Fizyka nowożytna nazywa się matematyczną, ponieważ z zasady posługuje się
całkiem określoną matematyką. Atoli może ona funkcjonować jedynie matema-
tycznie, gdyż w głębszym sensie jest już matematyczna. Ta matemata oznacza dla
Greków to, co człowiekowi obserwującemu byt i obcującemu z rzeczami wiadome
jest z góry: cielesność ciał, roślinność roślin, zwierzęcość zwierząt, człowieczeństwo
człowieka. Poza przytoczonymi, do tego, co z góry wiadome, tzn. matematycznie,
należą również liczby. Znajdując trzy jabłka na stole, rozpoznajemy, że jest ich
trzy. Ale liczbę trzy, trójność, już znamy. To oznacza: liczba jest czymś matema-
tycznym. Jedynie dlatego, że ze wszystkiego, co jest od-zawsze-już-znane43, liczby

42 M. Heidegger, Pytanie o rzecz..., wyd. cyt., s. 86.
43 Formuła użyta przez Heideggera jest ogólnym wyrażeniem tego, co w systemie filozofii Pla-
tona opisywane jest za pomocą mitu metempsychozy i anamnezy. Geometria zaś jest pierwszym
wyróżnionym przez Platona obszarem poznania „tego, co znane już z góry”, w „alegorii od-
cinka” z końca VI księgi Państwa otwiera dziedzinę tego, co nadzmysłowe. W słynnej sentencji
widniejącej nad wejściem do Akademii wyrażony został stosunek filozofa do wagi tego poznania,
do znaczenia jego „matematyczności”.
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są poniekąd najbardziej natrętne i zatem najlepiej znane wśród rzeczy matema-
tycznych, wnet zarezerwowano tę nazwę właśnie dla tworów liczbowych. Wcale
jednak nie jest tak, by istotę tego, co matematyczne, określało to, co liczbowe.”44

Słowa wypowiedziane z perspektywy współczesnej fenomenologii rzucają też świa-
tło na „matematyczność” Kantowskiego „projektu” i pozwalają właściwe zrozu-
mieć jego sens.
Hypotheses non fingo45 głosi jedna z najsłynniejszych deklaracji Newtona46.

Niektórzy badacze uważają, że Kant wiernie naśladuje w tym względzie New-
tona i równie stanowczo odrzuca możliwość hipotetycznego statusu własnej filo-
zofii transcendentalnej47. Czy wobec tego zaproponowana przeze mnie wykładnia
Przedmowy do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu popada w sprzeczność
z utrwaloną interpretacją relacji Kant versus Newton? Skuteczną metodę naukową
wydaje się Kant rozumieć właśnie jako metodę hipotetyczną (choć jednocześnie
własnego stanowiska nie uważa za „jedynie” hipotezę). Czy zatem na tym gruncie
nie zachodziłaby największa rozbieżność między Kantem i Newtonem? Z faktu,
że Kant nie uważa własnej filozofii za „tylko” hipotezę nie wynika, że odrzuca
także hipotetyczność („eksperyment myślowy”; Entwurf) jako skuteczną metodę
uzyskiwania poznania w matematycznym przyrodoznawstwie.

44 M. Heidegger, Czas światoobrazu, tłum. K. Wolicki, w: tenże, Drogi lasu, Warszawa 1997,
s. 69.
45 Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica, ks. III, Scholium generale (wyd. pol.
s. 694). Odrzucaną hipotezę określa Newton jako to, „co nie jest wydedukowane ze zjawisk”,
Kant natomiast rozumie ją raczej jako „eksperyment myślowy”.
46 Zob. A. Lorenz, dz. cyt., s. 107 i nast.
47 Por. A. Lorenz, dz. cyt., s. 107, a także s. 136 i nast. Odrzucenie przez Kanta hipotez
miałoby być jednym z najważniejszych znamion jego „newtonizmu” także w okresie krytycz-
nym. Oczywiście chodzi przede wszystkim o tę część Kantowskiej krytyki metafizyki klasycznej,
która wykazuje „oderwany”, „wymyślony” charakter pojęć metafizycznych, czyniących z niej
fikcyjne marzycielstwo. Jeśli więc Kant już w przedkrytycznych rozprawach naśladuje metodę
naukową, to głównie z tym zamiarem, że uczyni ona poznanie filozoficzne prawdziwym, a nie
fikcyjnym (por. krytyka „marzycielstwa” Swedenborga zestawiona z „marzycielstwem” metafi-
zyki). „Prawdziwa metoda metafizyki jest zasadniczo tożsama z tą, którą Newton wprowadził
do przyrodoznawstwa i która przyniosła również tak korzystne skutki.” (Rozprawa o wyraźności
zasad naczelnych teologii naturalnej i filozofii moralnej, II 286), a wcześniej, w tej samej rozpra-
wie: „Przedłożony problem jest tego rodzaju, iż jeśli zostanie we właściwy sposób rozwiązany, to
filozofia wyższa musi poprzez to otrzymać pewien określony kształt. Jeśli ustalona jest metoda,
podług której można uzyskać możliwie najwyższą pewność w tego rodzaju poznaniu i natura
tego przekonania zostanie dobrze zrozumiana, to zamiast wiecznej niestałości poglądów i szkół
[Schulsecten] jeden niezmienny przepis metody naukowej [Lehrart] musi zjednoczyć we wspól-
nych wysiłkach myślące głowy; tak w przyrodoznawstwie metoda Newtona zamieniła swobodę
[w formowaniu] hipotez fizycznych w sposób niezawodnego postępowania wyznaczonego przez
[nach] doświadczenie i geometrię” (tamże, II 275). Andrzej Lorenz – odwołując się do treści
Powszechnej historii naturalnej... – pisze między innymi: „Kant nie tylko podzielał Newtonow-
skie ujęcie nauki, ale także jego obsesję dotyczącą hipotez. Wyrażał się całkiem jak Newton,
gdy mówił o hipotezach metafizycznych jako o samowolnych „wymysłach” oraz wierzył w możli-
wość mechanicznego sposobu wyjaśnienia, które byłoby całkowicie wolne o d j a k i c h k o l w i e k
h i p o t e z”, A. Lorenz, dz. cyt., s. 138.
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Za pomocą frazy: „die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem
Entwurfe hervorbringt”48 Kant charakteryzuje utrwaloną już w przyrodoznaw-
stwie procedurę uzyskiwania wiedzy na drodze eksperymentalnego sprawdzania
hipotez („eksperymentów myślowych”). Hipoteza jest właśnie owym pomysłem
(Entwurf) wytworzonym przez sam rozum. Pisząc w roku 1787 o hipotezach fi-
zycznych, wymienia Galileusza, Toricellego i Stahla, ale nie Newtona. Kant musiał
więc mieć świadomość, że Newton – zadeklarowany przeciwnik traktowania teorii
naukowych jako hipotez – nie pasuje do tego zestawienia. A jednak prawa mecha-
niki w istocie mają hipotetyczny charakter, na co wskazuje w swoich wykładach
Martin Heidegger. Albo więc mamy do czynienia jedynie z pozorną sprzecznością
(a pojęcie hipotezy jest rozumiane w różny sposób przez Kanta i przez Newtona),
albo też realistyczne stanowisko Newtona już nie odpowiada Kantowi na tym
etapie rozwoju jego myśli. Skłaniałbym się raczej do tej drugiej tezy, ponieważ
podstawą do jej wysunięcia są wypowiedzi Kanta z okresu krytycznego, które
muszą być zbieżne z przeświadczeniem filozofa o aktywnym (twórczym) udziale
ludzkiego intelektu w poznaniu.
Jeśli natomiast u Kanta występuje krytyka hipotez, to raczej jako metafizycz-

nego „zmyślenia”49. Na pewno Kant zrównuje konstrukcję matematyczną w czy-
stym oglądzie i eksperyment fizyczny (być może także dokonany w myśli i ujęty
w formę hipotetycznego opisu zdarzenia dającego się tylko pomyśleć; „ekspery-
ment myślowy”; Entwurf). W gruncie rzeczy bowiem, cały program kantowskiej
transcendentalnej teorii doświadczenia ma charakter hipotetyczny50. Tak rozu-
miem słowa zawarte w przypisie do Przedmowy do drugiego wydania Krytyki czy-
stego rozumu: „Ja też w niniejszej przedmowie, wyłożoną w Krytyce przemianę
trybu myślenia, podobną do postawionej [przez Kopernika] hipotezy, stawiam
tylko jako hipotezę, choć w samej rozprawie [...] dowodzę ją na podstawie własno-
ści naszych wyobrażeń o czasie, przestrzeni oraz elementarnych pojęć intelektu –
nie hipotetycznie, tylko apodyktycznie”51.

* * *

W odróżnieniu od poprzednich pism, w całym Opus postumum Kant wystę-
puje jako antagonista i jako „rywal” Newtona52. Trudno tę polemikę uznać jedynie

48 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, B XIII.
49 Por. R. Eisler, Kant-Lexikon, Hildesheim 1994, s. 243 i nast.
50 Zob. A. Lorenz, dz. cyt., s. 40–41.
51 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, B XXIII.
52 I. Kant, Opus postumum, XXII 519. Por. V. Mathieu, Kants Opus postumum, Frankfurt
am Main 1989, s. 77.
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za ekstrawagancję otępiałego starczego umysłu, jak początkowo próbowano dys-
kredytować wartość nieukończonego dzieła Kanta53. Kant – jak wykazali wybitni
badacze – pracował nad nieukończonym dziełem pt. Übergang... już od lat 178654.
Być może więc część z pomysłów powstało zaraz po publikacji „nieudanych”Meta-
fizycznych podstaw przyrodoznawstwa, w czasie, kiedy Kant przygotowywał drugie
wydanie Krytyki czystego rozumu. Wiadomo, że Metafizyczne podstawy przyrodo-
znawstwa nie są zapowiadaną „metafizyką przyrody”55, i mimo mylącego tytułu
nie wypełniają luki w systemie filozoficznym Kanta56.
Kant musiał wcześnie dostrzec niewspółmierność własnego apriorycznego

uzasadnienia nauki z Newtonowskim empirycznym modelem przyrodoznaw-
stwa57. Optymizm wobec metody i rezultatów mechaniki Newtona charaktery-
styczny dla pism przedkrytycznych Kanta, w pismach okresu krytycznego zastą-
piony został „milczeniem” na temat Newtona, jak pokazuje przykład Przedmowy
do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu (wyjątek stanowią Metafizyczne
podstawy przyrodoznawstwa, które są ostatnią próbą racjonalnego uzasadnienia
mechaniki Newtona). Opus postumum zawiera już wprost formułowaną krytykę
Principia mathematica.... Wypowiedzi Kanta wyraźnie potwierdzają, że „był on
w stanie postrzegać Newtona nie tylko jako wielki wzór, ale jako rywala w uza-
sadnianiu zasad filozofii przyrody”58.
Odniosę się jedynie do niektórych hipotez dotyczących genezy nieukończo-

nego dzieła, okazuje się bowiem, że – mimo wciąż trwających sporów między
uczonymi – wszyscy zgadzają się, że główne powody powstania Opus postumum
w jakiś sposób odnoszą się do polemiki Kanta z Newtonem. Na przykład Mi-
chael Friedman dostrzega pochodzenie projektu Übergang... Kanta nie w jakimś
wewnętrznym problemie filozofii krytycznej, ale w postępie nauk przyrodniczych,

53 Benno Erdmann a potem Hermann Diels używali takich argumentów odrzucając w roku
1916 prośbę Ericha Adickesa dotyczącą pełnego wydania Opus postumum. Gerhard Lehmann
w wydaniu, które ostatecznie przygotował dla Pruskiej Akademii Nauk stwierdzał, że o śladach
„starczego uwiądu” w Opus postumum może być mowa tylko w przypadku treści rozważań zapi-
sanych na ostatnich kartach i okładce Zbioru I. Por. G. Lehmann, Einleitung (Opus postumum,
XXII, s. 787).
54 Tę skrajną datę podaję za: B. Tuschling, Metaphysische und transzendentale Dynamik in
Kants Opus postumum, Berlin–New York 1971, s. 6–7. Na ogół twierdzi się, że najwcześniejsze
fragmenty tekstu Opus postumum pochodzą z roku 1796 (tak zwane „Lose Blätter”).
55 Por. K. Pollok, Einleitung, w: I. Kant,Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft,
Hamburg 1997, s. XXIX i n.
56 Wynika to z daty publikacji Metafizycznych podstaw przyrodoznawstwa (opublikowane zo-
stały rok przed drugim wydaniem Krytyki czystego rozumu, w której wciąż zapowiada napisanie
„metafizyki przyrody”, B XLIII). Por. E. Förster, Kant’s Final Synthesis. An Essay on the
Opus postumum, Cambridge – London 2000, s. 54.
57 Zob. A. Lorenz, dz. cyt., s. 152.
58 Tamże, s. 153.
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w szczególności chemii, jaki dokonał się od daty publikacji Metafizycznych pod-
staw przyrodoznawstwa59. Zmiany zapoczątkowane przez „rewolucję chemiczną”
nie mogą po prostu zostać zrozumiane w ramach filozofii Newtona.
Można więc powiedzieć, że na genezę Opus postumum główny wpływ miały

czynniki pozafilozoficzne. Postęp wiedzy naukowej zmusił Kanta do zmiany wcze-
śniejszego stanowiska, także stanowiska wobec mechaniki Newtona. W Krytyce
czystego rozumu i w Metafizycznych podstawach przyrodoznawstwa Kant pozo-
stawał jeszcze zwolennikiem tradycyjnej chemii flogistonowej Stahla (nazwisko
tego uczonego pojawia się w Przedmowie do drugiego wydania Krytyki czystego
rozumu). Był więc Kant wówczas jeszcze zwolennikiem tej postaci chemii, której
w Przedmowie do Metafizycznych podstaw przyrodoznawstwa odmawia statusu na-
uki we właściwym sensie tego słowa60 (jak wiemy, wzorem nauki była wówczas
dla Kanta mechanika nieba). Tymczasem w Metafizycznych podstawach przyrodo-
znawstwa z roku 1797 określa już chemię Lavoisiera jako jedyną chemię w ogóle
(AA VI 207), natomiast w Antropologii... (AA VII 326) z 1798 stawia nawet fran-
cuskiego chemika w jednym szeregu z Archimedesem i Newtonem. Dla koncepcji
Übergang... decydujące znaczenie miał więc rozwój chemii i teorii ciepła, które
Kant śledził w miarę swych możliwości. Zmiana prowadząca Kanta do porzuce-
nia naukowego ideału Newtonowskiej mechaniki dokonała się w wyniku postępu
nauki i doprowadziła filozofa do rewizji własnego stanowiska nie tylko w kwe-
stii naukowości chemii, ale również możliwości stworzenia metafizyki przyrody.
Główne pojęcie teorii chemicznej Lavoisiera („eter”, czy odpowiadająca mu „ma-
teria ciepła”) zajęło również centralne miejsce w Kantowskiej teorii przejścia61,
chociaż status eteru oraz sposób, w jaki Kant wprowadza to pojęcie do swego
systemu filozoficznego jest całkowicie odmienny.
Dedukcja eteru jako materii „niehipotetycznej” nawiązuje nie tyle do New-

tonowskiego motywu (hypotheses non fingo), ale raczej do pierwszeństwa zasady
materialnej bytu przed zasadą formalną myślenia (jak w przedkrytycznej kry-
tyce ontologicznego dowodu istnienia Boga). Także w tym przypadku Kant po-
szukuje „materialnej” podstawy dla formalnego systemu sił poruszających. Tę
funkcję miał spełnić eter, którego istnienie – Kant podkreśla to wielokrotnie –
nie jest jedynie hipotezą, ale kategorycznym postulatem62. Pojęciu eteru, któ-
remu w owych czasach nie przypisywano żadnego szczególnego znaczenia, Kant

59 Por. E. Förster, dz. cyt., s. 6–7. W roku 1786 Kant nie traktował chemii jako nauki; stano-
wisko zmienił dopiero pod wpływem publikacji na temat badań Lavoisiera.
60 Zob. I. Kant, Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa, IV 468.
61 Por. M. Friedman, Kant and the Exact Sciences, Oxford, London 1992, s. 213–233 i 237–242.
Friedman uważa, że zmiana poglądu Kanta dokonała się stopniowo, w latach 1792–1795.
62 Opus postumum, XXII 550.
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nadał rangę wyjątkową; uznał go za najwyższą zasadę rozumową zjawisk ciele-
snych. To, co ma stanowić podstawę doświadczenia, co ma być jego niezbędnym
warunkiem, samo nie może być z doświadczenia wyprowadzone. Eter uzyskuje
wyróżniony status tylko dzięki dedukcji, nie zaś dzięki doświadczeniu63.
W Opus postumum Kant wielokrotnie pisze o wewnętrznej sprzeczności le-

żącej u podstaw głównego dzieła Newtona (Philosophiae naturalis principia ma-
thematica)64. To właśnie ta sprzeczność, według Kanta, zamyka drogę do zbu-
dowania na podstawach matematycznych spójnej, systematycznej filozofii przy-
rody: „ już w tytule tej jego książki zawarta jest wewnętrzna sprzeczność: przecież
f i l o z o f i c z n e z a s ady ma t ema tyk i możliwe są w równie małym stopniu,
co ma t ema ty c zn e z a s ady f i l o z o f i i (które miałaby zawierać fizyka)”65.
Kant kwestionuje istnienie możliwości matematycznych podstaw filozofii przy-
rody (tj. fizyki), ponieważ matematykę uważa jedynie za „narzędzie”, a nie za
źródło zasad66.
Newtonowskie prawa ruchu odnoszące się do poruszających sił materii (przy-

ciąganie i odpychanie) dane są w apriorycznych warunkach czasu i przestrzeni,
określonych wedle zasad matematycznych67 (dlatego możliwe jest przejście tylko
od metafizycznych podstaw do fizyki). Podejmuje więc Kant próbę niejako pod-
niesienia newtonowskiej teorii grawitacji do rangi systemu filozoficznego. Zamie-
rzeniem Kanta stało się zastąpienie mechaniki Metafizycznych podstaw przyrodo-
znawstwa przez transcendentalną dynamikę (będącą „dynamiką” pojęć a priori,
a nie rzeczywistych sił przyrody). Ta nowa teoria nie pokrywa się już z Newto-
nowską fizyką, ale obejmuje całkowicie nowy obszar badań68. O ile w Metafizycz-
nych podstawach przyrodoznawstwa powstawanie wszelkiej materii zostało przed-
stawione jako konflikt pierwotnie poruszających sił (atrakcji i repulsji), a więc
z zamiarem kontynuowania klasycznej, newtonowskiej filozofii przyrody, to new-
tonowska fizyka (która jeszcze w roku 1786 była przez Kanta prezentowana jako
wzór przyrodoznawstwa) w Opus postumum została całkowicie odrzucona. Stało
się tak dlatego – jak próbuje wykazać Tuschling – że zasady mechanistyczne po-

63 Analogicznie jak najwyższe prawo imperatywu kategorycznego nie jest uzasadnione doświad-
czeniem, ale stanowi podstawę czynów, które mamy dokonywać jako istoty obdarzone rozumem.
W Polsce jedynie Andrzej Lisak podejmował tę tematykę: Transcendentalna dedukcja eteru.
Opus postumum Kanta a problem filozofii przyrody, w: Kant i kantyzmy. Szkice z filozofii kry-
tycznej, red. P. Parszutowicz, Gdańsk 2008, s. 81–95.
64 Zob. I. Kant, Opus postumum, XXII 190.
65 Tamże, XXII 512.
66 Zob. tamże, XXI 482.
67 Por. A. Lorenz, dz. cyt., s. 154.
68 Zob. B. Tuschling, Kants „Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft” und das
Opus postumum, w: Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln, Köln 1973.
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padają w sprzeczność z dynamicznymi właściwościami materii. U podstawy sta-
nowiska reprezentowanego przez Opus postumum leży całkowicie nowe pojęcie
materii jako kontinuum (eteru). W efekcie, drgania eteru (tj. materii ciepła) stają
się czynnikiem konstytutywnym materii w ogóle, a siły przyciągania i odpychania
pojedynczych ciał wydedukowane zostają z wibracji kontinuum69. Niepowodze-
nie projektu Metafizycznych podstaw przyrodoznawstwa co do kontekstu wskazuje
właśnie na Newtona, bowiem podjęta tam próba apriorycznego uzasadnienia me-
chaniki Newtona okazała się błędem; nie można jej było kontynuować, ponieważ
pod koniec XVIII wieku była ona już zamkniętym rozdziałem i stanowiła zaledwie
część przyrodoznawstwa, a nie jego wzór70. Głównymi zagadnieniami nauki stały
się od tej pory całkowicie inne problemy: palność, powstawanie kwasów, zmiany
stanu skupienia, elektryczność, magnetyzm a przede wszystkim zjawiska cieplne.
W rozwiązywaniu tych problemów kluczową pozycję uzyskało pojęcia „materii cie-
pła”. Do czasu ukazania się Metafizycznych podstaw przyrodoznawstwa nie ustały
jeszcze dyskusje i spory między zwolennikami a przeciwnikami flogistonu, zakoń-
czyła je dopiero publikacja nowej teorii chemicznej Lavoisiera (około roku 1793).
W Metafizycznych podstawach przyrodoznawstwa obecne one są zaledwie na mar-
ginesie, zaznaczone w sporadycznych uwagach, dlatego – twierdzi Tuschling –
że najbardziej „newtonowska” z książek Kanta, Metafizyczne podstawy przyrodo-
znawstwa, już w momencie swej publikacji co do koncepcji oraz w detalach była
wyprzedzana przez naukę71.

KANT AND NEWTON
(FROM THE PERSPECTIVE OF OPUS POSTUMUM)

Summary

Kant’s attitude towards Newton is ambiguous though he owes much to him. Al-
though Newton’s physics is a paradigm of science for Kant, he is fully aware that few
appearances occur accurately according to the way described by mechanics. When he
ties the principles of his philosophy with Newton’s mechanics, Kant makes a mistake,
for due to the development of knowledge it began losing its absolute position in science
in his day. In Opus postumum Kant recognizes the mistake and no longer refers to the
rules of Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft as the ultimate ones. Till
the beginning of his work on Opus postumum Newtonian mechanics was a paradigm of
science for Kant. It ceases to be so in Opus postumum, where Newton is present mainly
as the object of Kant’s polemics. The progress of science, new phenomena, new methods,
the development of chemistry. In Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft

69 Zob. B. Tuschling, Kants „Metaphysische Anfangsgründe..., wyd. cyt., s. 180 i n.
70 Zob. tamże, s. 195.
71 Zob. tamże, s. 182.
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chemistry was not referred to as science (since it was Newton’s mechanics that was the
paradigm of science), whereas in Metaphysik der Sitten (1797) Kant defines Lavoisier’s
chemistry as the only chemistry [AA VI 207]; in Anthropologie [AA VII 326] (1798)
he ranks Lavoisier as high as Archimedes and Newton. New main problems appeared
science which had to deal with: combustibility, origin of acids, the change of the state
of matter, electricity, magnetism and – first of all – theory of heat. The main notion of
the new theory of chemistry developed by Lavoisier (ether, the caloric) takes the central
position also in Kant’s theory of transition (Übergang).
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Fragmente 1869–1874), hrsg. von Giorgio Colli, Mazzino Montinari, München
1999.

Pollok K., Einleitung, w: I. Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft,
Hamburg 1997.

Speiser D., Newton’s ‘Principia’ – Werk und Wirkung, „Verhandlungen der Naturfor-
schenden Gesellschaft Basel”, LXXXIX.

Tuschling B., Kants „Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft” und das
Opus postumum, w: Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und Han-
deln, Köln 1973.
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVII/t.t. Białystok 2015

ZBIGNIEW PIETRZAK
(Wrocław)

PORZĄDEK PRZYRODY
A STATUS WIEDZY PRZYRODNICZEJ.

O EPISTEMOLOGICZNYCH KONSEKWENCJACH
XVII-WIECZNEJ WIZJI PRZYRODY OŻYWIONEJ

Wstęp

Ludzie od zawsze starali się uporządkować otaczający świat przyrody, za-
równo ożywionej jak i nieożywionej. Wynikało to zapewne z tego, że natura,
w swojej olbrzymiej różnorodności, mogła wydawać się chaotyczna, a tym sa-
mym nieprzewidywalna i zagrażająca ludzkiej egzystencji. Wprowadzając porzą-
dek do tego świata, człowiek mógł, we własnym przekonaniu, panować nad nim,
a przynajmniej nie stawał wobec niego bezradny. Owa potrzeba porządkowania
przyrody ujawniała się już w najstarszych mitach, będąc zarazem ich konstytu-
tywnym elementem. Leszek Kołakowski wyróżniając trzy najważniejsze funkcje
mitów, uznaje, iż porządkowanie natury jest jednym z najważniejszych celów. Po-
rządkowanie, które może przybierać formę nadającą zdarzeniom ciągłość: „świat
przemienia się mutacyjnie – pisze Kołakowski – w punktach krytycznych objawia
nieciągłość. (...) Mutacyjną przemianę pragniemy pojąć tedy jako akt wyboru,
który ustanawia ciągłość. (...) Pragnienie ciągłości nie jest tedy racją, która by
mit przeobrażała w tezę, ale motywem przeświadczenia”1. Tak więc porządkowa-
nie świata, nadawanie mu, choćby pozorów, ciągłości sprawiało, że stawał się on
przewidywalny, a w konsekwencji racjonalny. Nawet jeżeli irracjonalne były siły,
które rządziły ludzkimi losami, to przynajmniej świat przyrody poprzez swoją
cykliczność świadczył o jakimś porządku.

1 L. Kołakowski, Obecność mitu, Wrocław 1994, s. 10.
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Wizję świata jako ciągłego można było konstruować na różne sposoby – świat,
w którym nie ma luk, to świat o ustalonej chronologii i strukturze, czyli świat jako
dzieło stworzenia, trwające i nieprzemijające, pomimo empirycznych świadectw
destrukcji, oraz jako hierarchia bytów – stwórca i stworzenie. To świat, w którym
wszystkie byty są nazwane i poklasyfikowane; nadanie nazwy jest czynnością nie-
mal demiurgiczną – to, co nazwane, jest zdiagnozowane i oswojone; nazwa, imię
jest jak zaklęcie, jak talizman i nadaje cechy nazwanemu przedmiotowi2. Sklasy-
fikowany zaś świat ustala pokrewieństwo, porządek, a doświadczanej nieciągłości
nadaje tylko pewien pozór. Pokrewieństwo zakłada przecież więź, a tym samym
istnienie jakichś ogniw między bytami. A jeżeli ich nie można dostrzec, to tylko
dlatego że są one ukryte, a nie dlatego że ich nie ma.
Klasyfikacja świata ożywionego, będąc czynnością porządkującą jest tyleż

praktyczną, co i magiczną (racjonalną i metafizyczną). W każdym wymiarze kryje
się za nią jakieś dążenie, cel i, co może jest najmniej uchwytne, wiedza o przyro-
dzie. To ostatnie stwierdzenie może wydawać się paradoksalne – z jednej bowiem
strony dla współczesnego człowieka klasyfikacja (systematyka) przyrody ma oczy-
wisty związek z naukami przyrodniczymi, z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się
proponowanym układom organizmów żywych w przeszłości (co jest celem tego
artykułu) możemy zasadnie spytać o to, z jakiego typu wiedzą wiążą się minione
systematyki, i o to, co owa wiedza ma wspólnego z wiedzą przyrodniczą. Tym
bardziej, że w dużym stopniu współkształtowały ją wizja przyrody oraz wizja
człowieka – jego miejsce w uniwersum natury, to jaką miał odgrywać rolę w jej
dziejach3.
Innymi słowy, rodzi się pytanie o to, jaka wiedza, jaka nauka wpływała na

kształt proponowanego porządku świata przyrody ożywionej i jaki był jej status
– ontologiczny i epistemologiczny. Każda zatem klasyfikacja jest źródłem infor-
macji o stanie wiedzy, która towarzyszyła pewnemu modelowi układu świata oży-
wionego. W niniejszych rozważaniach chciałbym przedstawić, jak owe podziały
były konceptualizowane i uzasadniane, jak funkcjonowały, jak ewoluowały i jak
wyrażały się w nich epistemologiczne ograniczenia.

2 Nadawanie nazw jest przecież spełnieniem woli czy też nakazu Boga. Nie dziwi zatem fakt,
że ten motyw nadaje boską rangę człowiekowi i jest jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczyna-
jących dzieje człowieka; por. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wg Biblii Tysiąclecia,
Poznań–Warszawa 1980, Rdz 2, 19–20.
3 Wielu filozofów przyrody i ekologów podkreśla, iż taką kwintesencją stosunku człowieka
wobec przyrody jest biblijna opowieść o Raju, przy czym to Bóg nadaje człowiekowi te nad-
rzędną rolę gospodarza i pana. Ale równie wielu, dostrzegając destrukcyjny wpływ człowieka
na przyrodę, szczególnie z kręgu cywilizacji zachodniej, upatruje w tej opowieści źródło naszego
niszczycielskiego działania i jakieś niepowstrzymane dążenie do samozagłady.
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1. Pytanie o podstawy klasyfikacji

Każda klasyfikacja budowana jest zgodnie z jakimiś kryteriami. To one usta-
lają relacje między porządkowanymi obiektami, a także wyznaczają granice uży-
teczności budowanych struktur. Jednakże wszelkie kryteria formułowane są dzięki
funkcjonującej wiedzy o środowisku, mówią coś o jej źródłach. Czy proponowane
klasyfikacje odnoszące się do przyrody rzeczywiście odwzorowywały jakiś natu-
ralny stan wynikający choćby z pokrewieństwa, wspólnoty środowiskowej, czy były
tylko konstrukcją odpowiadającą na potrzeby jej twórców?Wydawać by się mogło,
że skoro mamy do czynienia z próbami uporządkowania realnego świata przyrody,
to powinno ono opierać się na funkcjonujących w naturze realnych związkach.
Tymczasem, na początku XIX wieku, Jean Baptista Lamarck (1744–1829) swoje
dzieło Filozofia zoologii rozpoczyna od rozważań dotyczących systematyki funk-
cjonującej we współczesnych mu naukach przyrodniczych. Diagnoza jest taka, iż
dotychczasowe nauki nie zawsze ów naturalny porządek uwzględniają. Dlatego
też postuluje, aby „w naukach przyrodniczych odróżnić to, co sztuczne, od tego,
co jest własnym dziełem przyrody”, a poszukiwanie owych naturalnych związków
„jest podstawą nauk przyrodniczych”4. Jak Lamarck postrzega dotychczasowe
próby porządkowania przyrody? Otóż, po pierwsze, stwierdza on, że czym innym
jest podział i klasyfikacja, a czym innym prawa i procesy występujące w przy-
rodzie. Rysuje się zatem ostry podział między „porządkiem przyrody” i „po-
działami systematycznymi”, a to w konsekwencji ujawnia sztuczność powstałych
klasyfikacji, systemów i metody, opartych na dowolnych przesłankach. Innymi
słowy, wyodrębnione jednostki taksonomiczne są sztucznym wytworem człowieka.
W tej sytuacji pojawia się oczywisty postulat, aby porządek ustalony przez przy-
rodę zastąpił podziały systematyczne skonstruowane przez człowieka w oderwaniu
od naturalnych powiązań. Co więcej, aby ów naturalny porządek przyrody odkryć
i zastosować w systematyce, należy studiować „metodę naturalną”, czyli „badanie
samej przyrody”5. Oczywiście należy zadać przy tym pytania, jaka była relacja
między owym porządkiem przyrody a sztuczną klasyfikacją oraz o to, na czym
polegała i jak powinna funkcjonować metoda naturalna; jak owo badanie przy-
rody odbywa się, jak przebiega, na czym się koncentruje się; jaki typ i model
wiedzy reprezentuje.
Sztuczność dotychczasowych podziałów, skutkowała tym, iż każdy mógł zmie-

niać je dowolnie, nie było bowiem żadnych stałych, uniwersalnych i obiektywnych
kryteriów, ponieważ nie stała za nimi obiektywna i realna wiedza przyrodnicza,
to znaczy taka, która odkrywałaby związki i zasady pozwalające na wyróżnienie

4 J.B. Lamarck, Filozofia zoologii, tłum. K. Zaćwilichowska, Warszawa 1960 s. 55.
5 Tamże, s. 55 i n.
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istotnych części oraz znalezienie niezmiennych kryteriów dla jakiegoś podziału, jak
na przykład, organizacja wewnętrzna6. Należy przy tym zaznaczyć, iż pomimo że
dzieło Lamarcka pochodzi z początków dziewiętnastego wieku, to próbuje roz-
wiązać problemy, których źródła tkwią w pracach uczonych szesnastego czy też
siedemnastego wieku, którzy byli przecież spadkobiercami filozofii przyrody wy-
pracowanej przez uczonych antycznych i średniowiecznych. Jednakże prace ta-
kich przyrodników jak Konrad Gesner, Pierre Belon, John Jonston, John Ray,
Francis Willughby, Georg Stahl i innych zaowocowały nowym spojrzeniem na
przyrodę i umożliwiły, w niedoskonałym jeszcze stopniu, wdrożenie owej „me-
tody naturalnej”.
Fundamentalne zadanie jakie towarzyszy każdej próbie zbudowania klasy-

fikacji świata przyrody polega na wskazaniu jakiejś „ jednostki” taksonomicznej,
będącej podstawą dla całej struktury i hierarchii budowanej klasyfikacji. Niezależ-
nie od tego, czy będzie nią gatunek, rodzaj, rodzina itd., to w odniesieniu do niej
doszukujemy się w przyrodzie różnych związków i to ona generuje sieć wzajem-
nych powiązań, zarówno wewnątrz samego pojęcia, jak i z jednostkami niższego
oraz wyższego rzędu. Dlatego też tak istotne było zdefiniowanie takiej jednostki.
Nie dziwi zatem fakt, że pojęcie gatunku stanowiące obecnie podstawę klasyfikacji
świata ożywionego było przedmiotem przyrodniczej i filozoficznej refleksji, choć
sama koncepcja gatunku pojawiła się już w starożytności7. Nie wdając się w szcze-
góły, należy podkreślić tylko to, iż wyodrębnienie jakiejś jednostki i sposobu okre-
ślenia przynależności do niej wymagało ustalenia kryteriów. Te z kolei zależały
w dużej mierze od naszej wiedzy o przyrodzie, ale także i od celów, którym kla-
syfikacje miały służyć. I to właśnie owa wiedza oraz cele decydowały o tym, czy
taka jednostka systematyczna przybliżała proponowane podziały do „porządku
przyrody” czy też je oddalała.

2. Dziedzictwo Arystotelesa8

Praktycznie do końca Średniowiecza podstawowym kryterium, wedle którego
dokonywano klasyfikacji zwierząt i roślin, było wskazanie jednej, jakiejś zasad-
niczej cechy, na przykład, jajorodności lub żyworodności, posiadania kolców lub
liści, wytwarzania owoców lub braku tej zdolności. To ona stanowiła podstawę
do umieszczenia organizmu w danej jednostce systematycznej. Najbardziej pod-

6 Tamże, s. 58 oraz s. 69–71.
7 C. Nowicki, L. Kuźnicki, O rozwoju pojęcia gatunku, Warszawa 1965.
8 T.H. White, The Book of Beasts, Being a Translation...”, Londyn 1992.
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stawowy podział zwierząt, jaki zaproponował Arystoteles, wiązał się ze sposobem
ich rozmnażania – wyróżniał on więc zwierzęta żyworodne i jajorodne9. Trzeba
przyznać, iż pomimo wielu braków, spowodowanych dość ograniczoną wiedzą przy-
rodniczą, ale także mimo uwikłania zjawisk przyrody w nieweryfikowane poglądy
o religijnym, mitycznym i baśniowym charakterze, kryterium to intuicyjnie wią-
zało ten podział z naturą. Dlatego też klasyfikacje te, do pewnego stopnia, „za-
korzeniały” się w przyrodzie.
Fakt ów, silnie może przemawiać, gdy przyjrzymy się klasyfikacjom, które

były konstruowane w wiekach średnich. Ujawniało się w nich zarówno dziedzictwo
starożytnych koncepcji porządku przyrody, jak i dziedzictwo biblijnej wizji świata.
Tego rodzaju kompilacje w efekcie sprawiały, że, z jednej strony, układ zwierząt
odwoływał się do podobieństw fizycznych, z drugiej podporządkowany był „lo-
gice” biblijnego stworzenia i uwzględniał jego chronologię. W książce A Medieval
Book of Beasts Willene Clark opisuje takie zmiany na przykładzie systematyki
Izydora z Sewilli oraz efekty wprowadzanych przez średniowiecznych uczonych
modyfikacji10. Jak stwierdza Clark, Izydor klasyfikował zwierzęta za rzymskimi
encyklopedystami, którzy grupowali je w pewne typy (czworonożne, wodne, ptaki
i owady), w zależności od sposobu życia (domowe i dzikie) oraz według ich roz-
miaru, uwzględniając także ich użyteczność11. Tymczasem wprowadzone później-
sze kompilacje nie tylko zmieniają podstawowy układ dodając „nowe” zwierzęta,
ale także nawiązują do biblijnej chronologii stworzenia. W efekcie zaś tak zmo-
dyfikowana systematyka tworzyła nowe związki oraz nową logikę, według której
pszczoły na przykład wiązano z ptakami, małże z rybami, a fantastyczne opowie-
ści traktowano jako zdarzenia z realnego życia. Wymieszanie wątków przyrodni-
czych z biblijnym rozumieniem dziejów natury oddalało badacza od „porządku

9 Arystoteles wyróżniał także głowonogi i inne mięczaki. Należy jednak zaznaczyć, iż pro-
ponowane klasyfikacje służyły raczej budowaniu i poszukiwaniu podobieństw (powinowactw)
między zwierzętami, a nie pokrewieństw w dzisiejszym rozumieniu. Trudno także mówić o jed-
noznacznym wyodrębnianiu gatunków, skoro – jak pisze Hall – przed 1550 rokiem nie było
żadnych zasad klasyfikacji i ich wyróżniania; por. A.R. Hall, Rewolucja naukowa 1500–1800,
tłum. T. Zembrzuski, Warszawa 1966, s. 331 i n.
10 Willene B. Clark, A Medieval Book of Beasts. The Second-family Bestiary: Commentary,
Art, Text and Translation, Woodbridge 2006, s. 37, 38; por. także V. Chansigaud, The History
of Ornithology, London 2009, s. 18.
11 Podział zwierząt według Izydora z Sewilli wyglądał następująco:
Ssaki: domowe, zwierzęta juczne, duże dzikie, małe dzikie; Węże; Robaki; Ryby; Ptaki; La-

tające owady; Rośliny.
Po zmianie zaś:
Ssaki: duże dzikie, średnie dzikie, domowe, zwierzęta juczne, małe dzikie; Ptaki; Węże; Ro-

baki/Owady; Ryby; Drzewa; Człowiek cielesny; Wieki Ludzi; Płonące kamienie.
Jak widać, dwie ostatnie pozycje cechują się odrębną logiką, odnoszą się do innego wymiaru,

innych zdarzeń, reprezentują inną perspektywę niż przyrodnicza. Nietrudno domyślić się, że na-
wiązują właśnie do biblijnej wersji stworzenia; por. Willene B. Clark, A Medieval..., wyd. cyt.,
s. 37 i n.
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przyrody” i jej empirycznej interpretacji, ale z drugiej strony „porządek biblijny”
był dla ówczesnych uczonych równie realny, a heurystycznie na pewno bardziej
wartościowy niż świadectwo zmysłów.
Nie dziwi zatem fakt, że renesansowy przewrót, jaki dokonał się w wielu

dziedzinach europejskiej kultury, za punkt wyjścia stawiał odcięcie się od śre-
dniowiecznego dziedzictwa i powrót do Antyku. Odkrycie dzieł Arystotelesa i ich
nowa recepcja, prowokowała do tego, by także w systematyce zwierząt sięgnąć do
dokonań Filozofa. Jego podział zwierząt był w dalszym ciągu na tyle przekonu-
jący i intuicyjnie poprawny oraz oczywisty, że w szesnastym wieku Konrad Ge-
sner (1516–1565), ułożył klasyfikację zwierząt zgodnie z kryteriami Arystotelesa.
Były więc zwierzęta jajorodne: żaby, jaszczurki, żółwie, ptaki12, oraz żyworodne.
Zajmując się także filologią, Gesner zdawał sobie sprawę, jak duże znaczenie dla
właściwej identyfikacji zwierząt oraz ich klasyfikacji ma nazewnictwo. Moglibyśmy
powiedzieć, że nazwa organizmu jest pewnego rodzaju kodem, szyfrem, w którym
zawarta jest jego pozycja i relacja w stosunku do pozostałych zwierząt. Aby ów
kod był czytelny i dostępny dla różnych nacji, a tym samym aby klasyfikacje mogły
być porównywalne, dla każdego gatunku stosował wiele nazw (korzystając także
z wcześniejszych dzieł), opisywał ich środowisko i anatomię13. Co więcej, dzieło
Gesnera było bogato ilustrowane wizerunkami zwierząt i, przynajmniej w odniesie-
niu do ptaków, sporządzano e, wykorzystując wypchane lub zmumifikowane okazy.
Ograniczało to rolę fantazji i pozwalało na weryfikowanie mitycznych wizji zwie-
rząt. Encyklopedyczny zaś układ nadawał pracy uporządkowanego, naukowego
charakteru, nawet we współczesnym rozumieniu (dziś przecież prace biologiczne
mają także charakter słownikowy). Pomimo tego, uczony ten nie wyzbył się do
końca starych nawyków, co przejawiało się w jego refleksjach nad duszą zwierząt,
ich przydatnością medyczną i konsumpcyjną, a wreszcie – mimo empirycznego,
naturalistycznego nastawienia – w uznaniu istnienia... gryfów14.
Wybór pewnej cechy wynikał z jej obserwacyjnej dostępności – im bardziej

była ona widoczna, tym częściej wykorzystywano ją jako podstawę klasyfikacji
i tym bardziej oczywistym wydawało się, iż to właśnie wedle niej powinno się

12 Gdy do Europy zaczęły docierać okazy zwierząt egzotycznych, także i je starano się „dopa-
sować” do układu Arystotelesa. Nikt wówczas w Europie nie wiedział, na przykład, ani o kol-
czatkach, ani o dziobakach. Gdy te zwierzęta „pojawiły” się w świadomości europejskich przy-
rodników, wywołały niedowierzanie i zmusiły nie tylko do zmian w klasyfikacjach zwierząt, ale
także do zmian pojęciowych; por. U. Eco, Kant a dziobak, tłum. B. Baran, Warszawa 2012.
13 Por. A.R. Hall, Rewolucja..., wyd. cyt., s. 331, 332. Ustalone, ujednolicone nazewnictwo
pozwalało nie tylko na w miarę jednoznaczną identyfikację, ale przede wszystkim umożliwiało
porównywanie gatunków w ramach różnych systematyk; por. tamże, s. 350. Na marginesie warto
wspomnieć, że możliwość porównywania cech ujawnia się dopiero po ich ilościowym (liczbowym)
ujęciu. Okazuje się, że semantyka może odgrywać równie pożyteczną rolę.
14 Zob. V. Chansigaud, The History of Ornithology, wyd. cyt., s. 29–31.
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porządkować przyrodę. Przekonanie jakie towarzyszyło tej systematyce wynikało
z konstatacji, że skoro owe cechy są poznawczo, empirycznie dostępne, to speł-
niają one również wymóg empiryczności systematyki porządkującej zmysłowo po-
znawaną przyrodę. Ta empiryczność miała zapewniać odwzorowanie „naturalnego
porządku” o jaki nawoływał kilka wieków później Lamarck. Jednakże można po-
stawić w tym miejscu zarzut, że uznanie za kryterium klasyfikacji najbardziej
widocznych, najłatwiej dostępnych obserwacji cech, świadczy o powierzchowno-
ści wiedzy. Nie zagłębiano się w biologiczne i fizjologiczne procesy, a choć za-
częto zwracać uwagę na związki między organizmami a środowiskiem, to i te
spostrzeżenia były powierzchowne oraz obarczone tradycyjnymi wierzeniami. Tak
rozumiana i praktykowana empiryczność wiedzy nie chroniła jej przed możliwo-
ścią istnienia „bestii”, „wilkołaków” itp. Pojedyncze obserwacje nie eliminowały
z przyrody „stworów” i ich nadprzyrodzonych możliwości, nie formułowały ogól-
nych zakazów, wykluczających istnienie pewnych bytów i zjawisk15. Wskutek tego
wiedza taka cechowała się jakimś „powinowactwem” z mitami, a w szczególności
z zoomitami, które przesycone przecież były empirycznymi elementami, świadczą-
cymi nieraz o głębokiej znajomości przyrody i trafności obserwacji. Przenikanie
się empirycznej wiedzy przyrodniczej i treści zoomitów możliwe było dzięki temu,
że ówczesna wizja przyrody odbiegała od tej, z którą mamy do czynienia od
czasów Lamarcka i Darwina. Antyczne i średniowieczne pojmowanie natury „ze-
zwalało” na to, by kierowała się ona swoją „logiką”, by mogła zrodzić „potwory”,
a transmutacje były zjawiskiem wpisującym się w postrzeganą przecież na co dzień
zdolność przyrody do przeobrażeń. Jednakże tak rozumiana empiryczność wiedzy
o przyrodzie, pełniąca niekiedy funkcję weryfikującą, nie mogła jednak stanowić
jedynego źródła prowadzącego do powstania naukowego obrazu natury16.

3. Odrębność wiedzy nowożytnej

Na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku pojawiają się w naukach
przyrodniczych nowe idee i nowe poglądy na przyrodę i wiedzę naukową. Nie-
wątpliwie największy wpływ na te przemiany mieli Galileusz i Kartezjusz, ale

15 W przeciwieństwie do nauk o przyrodzie ożywionej, fizyka – dzięki pracom Newtona – „ogra-
niczyła” możliwości przyrody. Na przykład, każde ciało obdarzone masą musiało oddziaływać
grawitacyjnie z innym fizycznym ciałem. Lewitacja nie była już możliwa. Oczywiście nie doty-
czyło to cudów.
16 Uznawano możliwość istnienia ptaków bez nóg (rajskie ptaki), dzieworództwo, ale odrzu-
cano fakt przeobrażeń w ontogenezie. Więcej na ten temat piszę w artykule Między zoomitem
a zoologią, czyli granice epistemologii, w: „Granice nauki” LECTIONES & ACROASES PHI-
LOSOPHICAE VI, 1 (2013).
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także i Franciszek Bacon, Kepler, Boyle i oczywiście Newton. Uczeni ci zaj-
mowali się jednak filozofią naturalną zawężoną głównie do badań przyrody nie-
ożywionej, a największe sukcesy jakie odniosła ówczesna nauka związane były
z dziełami Galileusza i Newtona w zakresie badań ruchu – ziemskiego oraz ciał
astronomicznych. Jedną z przyczyn tego bezprecedensowego sukcesu owych kilku
dziedzin fizyki była ich matematyzacja – Galileusz, Kepler i Newton nie tylko
wykorzystywali matematykę jako narzędzie do porządkowania i przekształcania
danych, ale przede wszystkim przeformułowywali podstawowe pojęcia, takie jak
ruch i siła, nadając im matematyczny, ilościowy charakter17. Zmieniało to sta-
tus tychże oraz status budowanej na nich wiedzy – ontologiczny, metodologiczny
i epistemologiczny. Fizyka, astronomia oraz powstające wówczas różne mecha-
niki stawały się dziedzinami matematycznymi już ze względu na matematyczny
status pojęć, którymi operowały, a nie tylko ze względu na przedmiot badań.
Tymczasem w naukach o przyrodzie ożywionej18 nie tylko proces matematyza-
cji przebiegał inaczej, ale i redefiniowanie podstawowych pojęć oraz ewolucja
środków badawczych (obserwacji, eksperymentów) wymagały odmiennych filo-
zoficznych i metodologicznych koncepcji. Miało to oczywiście także wpływ na
całościową wizję przyrody, a tym samym na kryteria i koncepcję porządku na-
tury. Nie wdając się w szczegóły, owa odmienność nauk biologicznych i fizyki
(w najszerszym rozumieniu tego słowa) wiązała się ze zjawiskiem życia, które
wiązano z pojęciem ruchu, siły a nawet duszy i ducha. Trudno zatem byłoby
wymagać, aby różniące się z tego powodu dziedziny ewoluowały i funkcjonowały
podobnie. Choć pojawiały się propozycje swojego rodzaju „redukcjonizmu”, po-
legającego na wyjaśnianiu zjawiska życia w kategoriach mechanicyzmu, była to
raczej filozoficzna wizja jedności przyrody niż możliwy do zrealizowania w prak-
tyce metodologiczny postulat19. Niezależnie od tego, że zmiany w fizyce, dzięki
jej powszechnej matematyzacji, zaowocowały wiedzą już na wskroś nowoczesną,
to w obrębie nauki o przyrodzie ożywionej także pojawiły się nowe idee, które
zmieniły status jej przedmiotu a tym samym jej funkcjonowanie. Paradoksalnie,
można byłoby powiedzieć, iż dyscyplina ta rozwijała się „dwutorowo”: z jednej
strony czysto spekulatywne, filozoficzne rozważania dotyczące życia i duszy spra-
wiały, iż metodologicznie oddalała się ona od współczesnej jej fizyki, z drugiej

17 Zob. Galileusz, Rozmowy i dowodzenia, tłum. F.K., Warszawa 1930, I. Newton, Matema-
tyczne zasady filozofii przyrody, tłum. J. Wawrzycki, Kraków 2011, „Definicje” i „Aksjomaty”.
18 Ale także w rodzącej się wówczas chemii, który to proces polegał między innymi na uwolnie-
niu się od, nieodzownej w alchemii, sfery ezoterycznej i na odejściu od alchemicznej koncepcji
tria prima.
19 Wpływ tych filozoficznych idei na rozwój biologii opisuje A. Bednarczyk, Filozofia biologii
europejskiego Oświecenia, Warszawa 1984.
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zaś strony obserwacje, badania terenowe i laboratoryjne, zbliżały ją do nauk
empirycznych i eksperymentalnych. Warto przy tym dodać, iż wiek siedemna-
sty to czasy, gdy do Europy zaczyna docierać coraz więcej informacji o przy-
rodzie odległych kontynentów, a i sami Europejczycy coraz częściej organizują
quasi badawcze wyprawy20. Zmiana perspektywy jaka dokonywała się w na-
ukach o przyrodzie ożywionej, dotyczyła między innymi wizji świata organicz-
nego jako powiązanego ze sobą nierozerwalnymi relacjami. Coraz częściej poszcze-
gólne organizmy (roślinne i zwierzęce) nie były już postrzegane jako niezależne
od otoczenia byty, ale jako elementy wielowymiarowej sieci oplatającej cały świat.
Co więcej, zaczęto zwracać uwagę także na związki między światem ożywionym
a nieożywionym21.
Poszukiwanie związków między organizmami żywymi, związków, dzięki któ-

rym można było wypracować nową systematykę trafniej odzwierciedlającą „porzą-
dek natury”, musiało opierać się na obserwacjach i doświadczeniach wykraczają-
cych poza dane dostarczane przez codzienne spostrzeżenia. Sprzyjały temu coraz
szerzej i częściej prowadzone badania porównawcze – anatomiczne i funkcjonalne.
W efekcie zarzucono, jako właśnie mało naturalną, koncepcję jednej cechy wska-
zującej przynależność do danej jednostki systematycznej. W praktyce spełnił ten
postulat John Ray (1627–1705)22, który zaproponował porównywanie wielu cech,
na przykład kształtu korzenia, liścia, kwiatu, owocu. Szczegółowe badania roślin
(Ray oprócz tego, że był doskonałym ornitologiem, był także botanikiem) pozwo-
liły mu na wyróżnienie roślin jedno- i dwuliściennych, który to podział funkcjonuje
do dzisiaj. Ale to, co w świetle obecnej wiedzy i metody było najefektywniejszym

20 W siedemnastym wieku Europejczycy nie odkryli jeszcze Australii i Antarktydy. Poza tym,
olbrzymie przestrzenie znanych już kontynentów nadal były nie eksplorowane i mogły stano-
wić miejsce zamieszkania mitycznych zwierząt. Tak naprawdę, tylko Europa była geograficznie
i przyrodniczo zbadana, choć nie zmienia to faktu, że niektóre miejsca dla uczonych francuskich
czy angielskich, jak Transylwania czy Podole, były równie egzotyczne, co daleka Azja.
21 Odróżnienie świata mineralnego (nieorganicznego) i organicznego pozornie wydaje się oczy-
wiste. Jednakże za tą intuicyjną dystynkcją operującą codziennymi obserwacjami nie stały żadne
koncepcje odwołujące się do mechanizmów czy zjawisk wykraczających poza powierzchowne róż-
nice. Ernst Stahl stwierdził, iż to, co odróżnia świat minerałów i metali od świata roślin i zwie-
rząt, to procesy związane ze spalaniem (w którym istotną rolę odgrywał flogiston). Otóż spalony,
przekształcony metal można było w odwrotnych procesach odzyskać w stanie wyjściowym, czego
nie można było zrobić w przypadku roślin i zwierząt. W świetle dzisiejszej wiedzy powody, dla
których zaczęto doszukiwać się ścisłych powiązań między światem nieorganicznym a organicz-
nym mogą wydawać się niedorzeczne. Wynikało to z faktu, iż takim łączącym elementem był
flogiston; por. Brok, Historia chemii, tłum. J. Kuryłowicz, Warszawa 1999, s. 64.
22 Główne dzieła Raya to: Methodus plantarum nova (1682), Synopsis methodica animalium
quadrupedum et serpentini generis (1693), Ornithologiae libri tres (1676) wraz z Francisem
Willughby oraz De differentis avium (1690). O tym, iż był to umysł bardzo nowoczesny i niedo-
gmatyczny, świadczy także fakt, że przyjął on możliwość płciowego rozmnażania roślin, odrzu-
cił możliwość samorzutnego rodzenia, uznał skamieliny za szczątki pradawnych zwierząt; por.
A.R. Hall, Rewolucja..., s. 333.
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elementem pracy Raya, to konsekwentne odwoływanie się do anatomii porównaw-
czej w poszukiwaniu wzajemnych powiązań między zwierzętami.
Idea porównywania budowy szkieletu różnych zwierząt, ich wybranych frag-

mentów, a także ich funkcji i znaczenia dla przeżycia, była w czasach Raya do-
brze znana. Jak już wspomniano, wykorzystywali ją Konrad Gesner, Pierre Belon
(1517–1564), Ulisses Aldrovandi (1522–1605), Volcher Coiter (1534–1576). Ale to,
co uczyniło z tej intuicji efektywną metodę, z punktu widzenia trafności pro-
ponowanych klasyfikacji, to wyniki badań anatomicznych w zoologii prowadzo-
nych przez Williama Harvey’a (1578–1657) oraz odpowiednich badań porównaw-
czych w botanice. (Nota bene, to botanika wyprzedziła w tym zakresie zoologię
i medycynę. W odniesieniu do tej ostatniej wydaje się to całkowicie zrozumiałe,
gdy uwzględnimy kościelne zakazy dotyczące sekcji zwłok, a także ograniczone
możliwości badań żywych ludzi.) Uwzględniając wszystkie osiągnięcia swoich po-
przedników, John Ray zaproponował szeroki wachlarz cech, ze względu na które
można było poszukiwać analogii między różnymi zwierzętami i które decydowały
o miejscu zwierzęcia w systematyce. I tak biorąc pod uwagę, na przykład, budowę
stóp wśród ssaków (które zalicza do żyworodnych), wyróżniał walenie, kopytno-
nogie i pazurzaste; porównując zaś zęby, dzielił je na przeżuwające i gryzonio-
wate23. Przy wszelkich ograniczeniach i niedoskonałościach tej klasyfikacji brzmi
ona bardzo współcześnie tak, jak zaproponowana klasyfikacja ptaków przedsta-
wiona w dziele Ornithologiae libri tres (1676) napisanym wspólnie z Francisem
Willughby’m (1635–1672)24. Podstawą dla ułożonej w tym dziele struktury świata
ptaków był ich wygląd. To, co sprawia, że dzieło obu uczonych uważane jest za
nowoczesne, to bardzo złożona sieć powiązań, jaką zaproponowali. Otóż pokrój
ptaka świadczył, zdaniem tych uczonych, o rodzaju pożywienia, które z kolei uza-
leżnili od sposobu jego zdobywania; rodzaj pokarmu zaś powiązali z biotopem;
a to wszystko decydowało o sposobie życia zwierzęcia. Tak więc, uwzględniając
biotop zostały wyróżnione ptaki wodne (terenów podmokłych, bagiennych – „bro-
dzące” oraz wód otwartych – pływające) i ziemne; ze względu na kształt dzioba

23 Odwołując się do współczesnych mu wyników badań anatomicznych, John Ray konstruuje
bardzo „naturalny” układ zwierząt:
Bezkręgowce;
Kręgowce:
– bez płuc (ryby);
– z płucami:
– – serce jednokomorowe;
– – serce dwukomorowe:
– – – jajorodne (ptaki);
– – – żyworodne (ssaki):
– – – – walenie, kopytne, pazurzaste;

por. A.R. Hall, Rewolucja..., wyd. cyt., s. 335.
24 Angielska wersja zatytułowana była The Ornithology. In Three Books i została wydana
w Londynie w 1678 roku. W niniejszej pracy korzystano z tego wydania.
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– ptaki roślinożerne i drapieżne (z zakrzywionymi dziobami – owocożerne, na
przykład papugi, a z zakrzywionymi dziobami i szponami – mięsożerne – dzienne
i nocne)25. Zwróćmy uwagę, iż w świetle tej klasyfikacji można już odpowiedzieć
na pytanie, dlaczego ptak ma zakrzywiony dziób – otóż jego kształt jest funkcją
sposobu zdobywania i pobierania pokarmu, a nie wynika z jakichś poza-przyrodni-
czych czynników. W konsekwencji klasyfikacja ta była dość klarowna, a biorąc pod
uwagę poprzednie zapewne najbliższa „porządkowi naturalnemu”. Jednakże wie-
dza towarzysząca tej systematyce nie prowokowała do zadania pytania – dlaczego
w ogóle ptaki mają dzioby.
Ornithologiae libri tres jest więc dziełem odnoszącym się do tradycji. Choć

polemika z poprzednikami nie jest „wynalazkiem” literatury naukowej siedem-
nastego wieku, to jednak wówczas staje się metodycznym obowiązkiem. Chcąc
budować własną wizję przyrody, trzeba było już odnieść się do osiągnięć (lub
błędów) innych autorów. Sprzyjają temu własne obserwacje – ich konfrontacja
z opisami innych przyrodników musi rodzić krytyczną reakcję, gdy pojawiają się
rozbieżności. Ray podkreśla, że opisywane ptaki były obiektem obserwacji26 któ-
regoś z autorów i były to albo żywe ptaki, albo – co wówczas było normą –
wypreparowane skórki. (Opis ptaka, a nawet ustalanie przynależności gatunko-
wej na podstawie wypreparowanych skórek, było na tyle efektywne i praktyczne,
że sposób ten stosowano jeszcze pod koniec XX wieku)27. Dokładne, własne ba-
dania uniezależniały od opinii innych, ale także nakazywały konfrontację – stąd
liczne odwołania do Gesnera, Aldovardiego, Jonstona, Baltnera, Harvey’a i innych.
Owocem takich dyskusji była nie tylko zmiana miejsca w systematyce niektórych
gatunków, ale także istotna metodologicznie refleksja: tylko krytyczna konfron-
tacja może zapobiec powielaniu błędów. Przy czym – odnosząc się krytycznie do

25 Układ systematyczny umieszczony jest w kilku miejscach dzieła. W Księdze I, gdy podany
jest katalog ptaków Anglii, opisywane ptaki są już pogrupowane – ptaki drapieżne dzienne, ptaki
drapieżne nocne, krukowate itd. Jak bardzo podział ten był bliski „porządkowi natury” i jak
bardzo kryterium to było trafne świadczy fakt, iż podział na ptaki drapieżne (dzienne i nocne)
był stosowany jeszcze do niedawna. Dopiero pod koniec dwudziestego wieku uwzględniono czyn-
nik, iż niemal wszystkie ptaki bywają drapieżnikami i aby wyróżnić „dotychczasowe drapieżniki”
spośród pozostałych ptaków, nazwano je „szponiaste” (!). Następnie, Księgę II i III poprzedzają
klarownie skonstruowane klasyfikacje, w pierwszym przypadku – ptaków lądowych, w drugim –
ptaków wodnych; por. The Ornithology. In Three Books, wyd. cyt., s. 21–28, 54, 272.
Schemat klasyfikacji ptaków Johna Raya i jego zmiany pod wpływem odkryć nowych gatun-

ków szczegółowo prezentuje i omawia N.J. Nersessian w książce Creaiting Scientific Concepts,
Combridge 2008, s. 188–189; por. także M. Sikora, Problem tworzenia pojęć naukowych, „Gra-
nice nauki”, LECTIONES & ACROASES PHILOSOPHICAE, VI, 1 (2013).
26 Por. F. Willugbhy, J. Ray, The Ornithology. In Three Books, „The Preface” (ta część dzieła
nie posiada numeracji stron).
27 Miało to także swoje złe strony. Na podstawie dostarczanych do Europy skórek ptaków,
które były pozbawione nóg, uznano, iż one nigdy nie siadają na ziemi ani na gałęziach i dlatego
nazwano je „rajskimi”.
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dokonań poprzedników – autorzy podkreślają, iż mają tę świadomość, że sami nie
odkryli wszystkiego28.
Nie bez znaczenia dla powstania dzieła były motywy religijne. We Wstępie

Ray pisze, że klasyfikowanie zwierząt ukazuje Bożą moc stwórczą i że dopiero wów-
czas, gdy uporządkujemy świat organizmów, to znaczy – gdy zestawimy je obok
siebie, ukaże się kompletny obraz natury. Innymi słowy, świat niesklasyfikowany
jest światem „rozproszonym” i nierozpoznanym, a poza owym porządkiem czło-
wiek nie jest w stanie ogarnąć jego bogactwa, a tym samym – bogactwa boskich
możliwości29. Ale systematyzując przyrodę odkrywamy także, iż wyłaniający się
porządek natury, musiał tkwić w boskim planie. Przyrodnik nie byłby w stanie
odkryć owego porządku, gdyby nie istniał on z woli Bożej, ponieważ człowiek nie
ma takich możliwości, by narzucić przyrodzie swoją strukturę. Nawet jeżeli nie
jest ona do końca adekwatna, to tworząc ją zawsze musi czerpać z natury jakieś
elementy30. Już sam fakt, iż można świat klasyfikować, świadczy o tym, iż ja-
kiś porządek musi być wpisany w istotę przyrody, musi więc być efektem Bożego
planu. Bóg zatem, jako Stwórca jest nie tylko „wielkim zegarmistrzem”, ale także
„wielkim taksonomem”.
Choć Ornithologiae libri tres może być świadectwem wiary swoich twórców,

jednak to, co czyni z niej nowożytne dzieło naukowe, to brak odwołań do reli-
gii i biblijnych treści w warstwie metodologicznej i epistemologicznej. Autorzy
prowadzą debatę z uczonymi, a nie z prorokami.
Przeświadczenie o sensowności badań porównawczych było możliwe dzięki

uwzględnieniu podobieństwa zewnętrznej i wewnętrznej struktury organizmów31

oraz podobieństwa funkcjonalnego. Jednakże badanie i poszukiwanie analogii

28 Zob. F. Willugbhy, J. Ray, The Ornithology. In Three Books, wyd. cyt., „The Preface”.
Świadomość luk we własnej wiedzy jest typowa dla przedstawicieli nauk przyrodniczych. W prze-
ciwieństwie do matematyków podkreślali oni hipotetyczny charakter wiedzy empirycznej oraz –
w pewnym sensie – nieusuwalną tymczasowość. Przyrodnicy mieli świadomość, że jej treść stale
będzie się zmieniać – dzięki nowym odkryciom, metodom itd.
29 Zob. tamże. Ray podkreśla także, iż tego rodzaju dzieło służy użyteczności filozofii i chwale
swojego narodu.
30 Uzmysławiamy to sobie, oglądając obrazy Hieronima Boscha – jego bestiarium jest przecież
tylko kompilacją elementów występujących w przyrodzie.
31 Na marginesie należy zauważyć, że dziś badania porównawcze wydają się czymś oczywi-
stym i naturalnym (szerzej piszę o tym w zakończeniu). W siedemnastym wieku porównywanie
szkieletów, zębów, stóp, układów krwionośnych itd. było przejawem olbrzymiej intelektualnej
kreatywności, odwagi i intuicji. W czasach bowiem, gdy wszystkie organizmy były oddzielone
od siebie nieprzekraczalną barierą gatunkową (chciałoby się powiedzieć – obdarzonych własnymi,
nieredukowalnymi ontologiami), takie porównania mogły już sugerować jakieś głębsze związki.
Mogły budzić niepokój, gdyż naruszały biblijny model świata przyrody ożywionej jako wewnętrz-
nie nieredukowalnej. Sugestia, iż świat przyrody ożywionej mógłby stanowić jakąś jedność na
poziomie wykraczającym poza substancjalny wymiar, mogłaby przypominać sytuację, w której
dokonano demontażu arystotelesowskiego dualizmu kosmosu (a więc dwoistości ontologicznej).
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w sferze behawioralnej, jak chociażby odmiennych sposobów jedzenia, odwoły-
wało się do czegoś, co dzisiaj nazwalibyśmy ekologią zwierzęcia. Ta perspektywa
wykraczała już poza „prostą” konstatację podobieństwa struktury (architektury)
organizmów, była krokiem w kierunku ustalania bardzo nieuchwytnych, subtel-
nych związków między budową zwierzęcia, a jego środowiskiem.
Wydawałoby się, iż osiągnięcie Raya i Willughby’ego, niewątpliwie oparte na

wiedzy empirycznej, ustali pewien uniwersalny mechanizm konstruowania syste-
matyki, dzięki któremu zostaną wyznaczone reguły pozwalające na umieszczenie
w proponowanej klasyfikacji tylko tych organizmów, które będą przez owe reguły
dopuszczone. Innymi słowy, tak wypracowany mechanizm będzie także pełnił we-
ryfikacyjną funkcję i do pewnego stopnia decydował o jej strukturze. Tym samym
zostałaby wypracowana pewna metodologia i ustalone epistemologiczne warunki
(granice) uznawania bądź odrzucania klasyfikowanych organizmów32. Tymcza-
sem empiria mogła „podsuwać” także fałszywe tropy. Wystarczyło bowiem, aby
– uwzględniając nawet czynniki anatomiczne – powrócić do idei jednej, domi-
nującej cechy, by na przykład do ptaków zaliczyć... nietoperze, a do ryb (co wy-
daje się akurat bardziej zrozumiałe) delfiny i wieloryby. Należy jednak podkreślić,
że – jak słusznie zwraca uwagę Valerie Chansigaud – nietoperze uznawano za
ptaki, bowiem terminem „ptak” oznaczano wszystkie latające zwierzęta (oczy-
wiście z wyłączeniem owadów), a terminem „ryba” wszystkie pływające33. Nie-
zależnie od tego, w jakim stopniu klasyfikacje zwierząt były problemem także
pojęciowym, semiotycznym, to faktem jest, że w siedemnastym wieku równolegle
do prac obu wymienionych wcześniej uczonych, pojawiały się prace, na przykład
Waltera Charletona (1619–1707), który uważał nietoperze za mięsożerne ptaki
lądowe, Nehemiaha Grew’a (1641–1712) twierdzącego, iż były one stworzeniami
pośrednimi między ssakami a ptakami34, lub Johna Jonstona (1603–1675) umiesz-
czającego obok znanych hipopotamów także gryfy. Jak widzimy podstawowym
kryterium w odniesieniu, na przykład, do nietoperzy była zdolność latania. Nie
uwzględniono przy tym braku piór, czy też jajorodności, na którą to cechę zwró-
cił uwagę Ray (analogicznie – można powiedzieć, iż w przypadku klasyfikacji ryb
pominięto ważną cechę posiadania łusek: ssaki wodne ich nie mają35). Pomija-

32 Struktura takiej systematyki w ogólnym zarysie przypominałaby już współczesną klasyfi-
kację.
33 Zmiany w strukturze systematyki implikują także zmiany w sferze pojęciowej, zmieniają się
bowiem ich desygnaty, a tym samym wewnętrzne relacje między pojęciami. O semantycznych
konsekwencjach piszą, wspomniani już N.J. Nersessian i U. Eco.
34 Zob. V. Chansigaud, The History of Ornithology, wyd. cyt., s. 48.
35 Z drugiej strony, uznanie posiadania łusek za własność pozwalającą na sklasyfikowanie zwie-
rzęcia jako ryby sprawiło, że ogon bobra (pokryty „łuskami”) uważano w średniowieczu za coś
w rodzaju „rybiego elementu” w ciele tego ssaka. Miało to praktyczne konsekwencje – otóż mięso
z ogona bobra można było jeść w okresie postu tak, jak mięso rybie.
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jąc jedną konfigurację własności, można było zastąpić ją inną, równie – według
danego przyrodnika – adekwatną i prawdziwą. Dlatego tak ważne było ustalenie,
jaki zestaw cech powinien obowiązywać w procedurach klasyfikacyjnych. Tym-
czasem, jak wspomina Hall, ówczesna biologia zrywająca z tradycją renesansową
była nadal przede wszystkim opisowa i brak w niej było ogólnych zasad. W prze-
ciwieństwie do ówczesnej fizyki była a-matematyczna, a jej treść nie dała ująć się,
choćby w kilku uniwersalnych, fundamentalnych prawach, jak mechanika New-
tona36. Świat przyrody ożywionej funkcjonował zupełnie inaczej niż przyrody
nieożywionej, choć w świetle mechanicyzmu także i materia organiczna musiała
funkcjonować wedle prawideł mechaniki. Innymi słowy proste potoczne obser-
wacje, opisy eksponatów, ich porównania, które stanowiły podstawową metodę
budowania wiedzy o przyrodzie ożywionej, nie musiały prowadzić do formuło-
wania praw rządzących nią; nie były też wynikiem matematycznych idei pozwa-
lających na matematyczne zdefiniowania, które w konsekwencji umożliwiałoby
ilościowe ujęcie. Brak takich uniwersalnych praw ograniczających interpretacyjną
i epistemologiczną dowolność powodował, że – choć wykorzystywano już w znacz-
nej mierze badania anatomiczne, porównawcze a także uwzględniano środowisko
życia, co na pewno wzbogacało i „naturalizowało” systematykę – nadal pano-
wała swoboda w wyborze jakiejś jednej zasadniczej cechy oraz nadal przyrodę
traktowano jako arenę pełną mitycznych, baśniowych stworzeń. Mówiąc inaczej
– prawa takie wyrażałyby ograniczenia przyrody w kreowaniu zwierząt i roślin,
gdy tymczasem ich brak, pozwalał na przypisywanie naturze (a raczej możliwości
Stwórcy) nieograniczonych możliwości kreacji. Jednakże dzięki pracom i metodo-
logiom Raya, Willughby’ego, a także eksperymentom Harvey’a, czy też znacznie
później Johna Huntera (1754–1809), klasyfikacje zwierząt przestały opierać się
tylko na gromadzonych obserwacjach i doświadczeniach. Przestały być po baco-
nowsku rozumianymi „historiami naturalnymi”, choć – jak świadczy o tym wiele
tytułów dzieł poświęconych przyrodzie – nadal używano takiej formuły. Obser-
wacje przestały być powierzchowne, natomiast ich wyniki a także coraz precy-
zyjniejsze opisy i nazewnictwo stały się porównywalne. Uwzględniając środowisko
zwierzęcia, jego ekologię, próbowano stworzyć (mniej lub bardziej świadomie) ca-
łościową wizję świata przyrody ożywionej, a nie tylko opisać oderwane od siebie
jej fragmenty ukazujące naturę w różnorodnych, ale niepowiązanych ze sobą ob-
razach. To także próby stworzenia ogólnego modelu, mechanizmu, a tym samym
obiektywnych zasad i reguł (owych praw przyrody) rządzących naturą, by tak, jak
w mechanice świata nieożywionego miały wyjaśniać wszystkie zjawiska i procesy

36 Zob. A.R. Hall, Rewolucja..., wyd. cyt., s. 350 i n. Poza tym Hall wspomina, że zasady
biologii nie kumulują się tak, jak zasady mechaniki.
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fizyczne świata ożywionego – począwszy od ruchu i struktury materii, po odpo-
wiedź na to, czym jest życie.
Wszystkie proponowane klasyfikacje pełniły różne funkcje i odzwierciedlały

różny stan wiedzy o przyrodzie – mogły opierać się na czystych fantazjach, od-
woływać się do mitów i religii, mogły też mieć praktyczny „gospodarczy” – jak
nazywał to Lamarck – charakter i cel. Tymczasem, jak wspomina ów uczony,
należy poszukiwać takich kryteriów, które uwolniłyby wiedzę o przyrodzie od
wypaczających ją pragmatycznych związków. Dlatego też nawołuje, by badanie
przyrody miało charakter filozoficzny, to znaczy taki, który „budzi w nas pra-
gnienie poznania samej przyrody w każdym z jej dzieł, aby dojrzeć jej drogę, jej
prawa i procesy...”, a co najważniejsze „zainteresowanie filozoficzne (...) zmusza
do odrzucenia tego wszystkiego, co jest sztuczne, od tego co jest własnością przy-
rody”37. Badanie przyrody dla niej samej, budowanie wiedzy „czystej”, opartej
na „metodzie naturalnej” gwarantowało, iż ta nauka nie będzie zbiorem speku-
lacji oderwanych od świata natury38. Dlatego też dzieło Lamarcka zatytułowane
zostało Filozofia zoologii, a nie – na przykład – Podręcznik do zoologii.

Zakończenie

Paradoksalnie, pojawienie się teorii ewolucji nie zrewolucjonizowało zasad-
niczego kryterium klasyfikacji odwołującego się do podobieństwa anatomicznego,
morfologicznego i ekologicznego. Zrewolucjonizowało natomiast uzasadnienie ta-
kiego wyboru, dało fundamentalnie nowe podstawy do tego, by nadal trwać przy
takim kryterium. W świetle bowiem teorii Darwina owe podobieństwa przestały
odwoływać się do powierzchownych, strukturalnych i funkcjonalnych, przyczyn,
ale zaczęto je tłumaczyć przyczynami genetycznymi. Pozwalała na to koncepcja
doboru naturalnego, a w konsekwencji idea pokrewieństwa i wspólnego przodka.
Podobieństwo zatem nie było już kwestią przypadku wynikającego, na przykład
z podobieństwa wspólnie zajmowanego środowiska39. Tym samym, zajmowane
miejsce w strukturze klasyfikacji stawało się mniej arbitralne, natomiast bardziej
oddawało „naturalny porządek”, tak postulowany przez Lamarcka. W każdym

37 J.B. Lamarck, Filozofia..., wyd. cyt., s. 55–56.
38 Mówiąc krótko, owa „metoda naturalna” to długotrwałe, drobiazgowe badania najmniej-
szych tworów przyrody; por. tamże, s. 45.
39 Niekiedy uwolnienie się spod wpływu wyraźnych i wieloaspektowych podobieństw uniemoż-
liwiało wręcz przejście do współczesnej klasyfikacji – opływowa budowa delfinów i wielorybów,
taka sama jak rekinów prowokowała wręcz do tego, by połączyć te zwierzęta w jedną grupę.



232 ZBIGNIEW PIETRZAK

razie zbliżało struktury klasyfikacji do struktur funkcjonujących w przyrodzie.
Idea pokrewieństwa filogenetycznego była nowym spojrzeniem na relacje w świe-
cie przyrody ożywionej i konstytuowała nowy typ wiedzy. Oczywiście nie zmienia
to faktu, iż problemem samym w sobie było odszukiwanie owych pokrewieństw
zarówno w aspekcie paleontologicznym, jak i biologicznym.
Współczesne pojęcie gatunku biologicznego, które zostało zaproponowane

w latach czterdziestych dwudziestego wieku przez Ernsta Mayra, a więc jeszcze
przed odkryciem genu, a tym bardziej przed pojawieniem się inżynierii genetycz-
nej, uwzględniało koncepcje doboru naturalnego, ale także generowało poważne
problemy. Badania terenowe, potwierdzone przez badania genetyczne, ujawniały
wiele wyjątków w kwestii pokrewieństw między zwierzętami, uzmysławiając tym
samym, iż w przyrodzie nadal istnieje jakiś odmienny porządek. Odwołując się
do świata ptaków, wielokrotnie stwierdzano, iż różne gatunki (aczkolwiek blisko
spokrewnione) żyjące swobodnie w stanie dzikim krzyżują się ze sobą, wydając
niekiedy płodne potomstwo40.
W ostatnich dekadach idea filogenetycznego pokrewieństwa została wzmoc-

niona badaniami genetycznymi. Poszukując jednak źródeł pokrewieństwa między
różnymi organizmami na poziomie genów, odchodzimy od tradycyjnych kryteriów,
jakimi było podobieństwo anatomiczne, morfologiczne itd. Empiryczne kryterium
poszukujące analogii strukturalnych i funkcjonalnych tak oczywiste i, z pozoru,
bliskie „porządkowi natury” straciło swoją heurystyczną wartość. W tym kontek-
ście pokrewieństwo, a tym samym bliskość taksonomiczną wyznacza nie kształt
dzioba, nóg, zębów, ani nawet nie podobieństwo ekologiczne i behawioralne, ale jak
największa zgodność genetyczna. W konsekwencji w ostatnich latach taksonomie
wielu rzędów i gromad zwierząt przeszły, jeżeli nie rewolucje, to na pewno zaska-
kujące zmiany41. Jednakże i w tym przypadku możemy zapytać czy klasyfikacja

40 Wspomina się o tym w wielu dziełach traktujących, nawet okazjonalnie, o systematyce.
G. Mauersberger jeszcze w latach sześćdziesiątych pisał, iż „ibisy i warzęchy są ze sobą bliżej
spokrewnione, niż można by sądzić po ich różnym wyglądzie. (...) Z drugiej strony takie ekspery-
menty [krzyżowanie się różnych gatunków – Z.P.] wykazują, że możliwość płodzenia żywotnych
potomków bynajmniej nie świadczy o przynależności gatunkowej ani nawet o najbliższym pokre-
wieństwie”, por. G. Mauersberger,Wielka Encyklopedia Przyrody – Ptaki, tłum. J. Desselberger,
A. Kruszewicz, Warszawa 1999, s. 92 i in. Co więcej, nawet współczesne pojęcie gatunku i sposób
rozumienia podobieństwa nie wprowadza jednoznacznych rozstrzygnięć w wyższych jednostkach
taksonomicznych takich, jak rzędy. Innymi słowy, umieszczając ptaki w jednym rzędzie, kieru-
jemy się tym, że różnice między ptakami umieszczonymi w tej grupie są mniejsze, niż między
nimi, a ptakami z innych grup; por. tamże, s. 157–158.
41 Jak wyglądają zmiany, dokonane dzięki badaniom genomów w dotychczasowej klasyfikacji
ptaków, można obejrzeć na diagramie zamieszczonym w „Świecie nauki” z maja 2015, s. 76.
Szczególny przypadek zmiany przynależności taksonomicznej pod wpływem badań anatomicz-
nych i genetycznych opisuje L. Nilsson w książce Krukowaty czy sikora, tłum. A. Sterno, Up-
psala 2014.
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oparta na genetycznych kryteriach jest bliższa „porządkowi naturalnemu” niż kla-
syfikacja oparta na kryterium doboru naturalnego sprzed „ery genetyki”. A jeżeli
tak, to dlaczego model wiedzy odwołujący się do badań genetycznych wierniej
oddaje naturalny podział przyrody i naturalne więzi. Nie wdając się w szczegóły,
zacznijmy od pytania – o jaki typ pokrewieństwa chodzi? Możemy stwierdzić, iż
pokrewieństwo, do którego odwołuje się teoria ewolucji, ma charakter rodowy,
czyli przypomina pokrewieństwo jakie zachodzi między rodzicami a dziećmi oraz
między rodzeństwem (ma więc charakter wertykalny i horyzontalny). Nie cho-
dzi więc o pokrewieństwo strukturalne i ekologiczne, które było nowatorskim
i ważnym kryterium w dziełach Raya i Willughsby’ego, spełniające swoje funk-
cje nadal jeszcze w dziewiętnastym wieku. Natomiast pokrewieństwo genetyczne
ma charakter więzi fizycznych, somatycznych, w które wpisany musi być jakiś
mechanizm dziedziczenia. A skoro jest to pokrewieństwo fizyczne, powinien ist-
nieć jakiś jego materialny nośnik42. Domniemania o istnieniu takiego material-
nego nośnika dziedziczności i pokrewieństwa nie były obce Darwinowi, a ich po-
szukiwania inspirowały Mendla. W dwudziestym wieku genetyka nie tylko od-
kryła ów mechanizm, ale także strukturę genów i sposób „zapisu” dziedziczno-
ści, a więc tym samym zbliżyła naszą wiedzę do fundamentalnych, biochemicz-
nych procesów na molekularnym poziomie i ujawniła najbardziej pierwotne pod-
łoże wszelkich biologicznych aspektów życia. Tym samym to genetyka i klasyfi-
kacje oparte na efektach jej badań oddają „prawdziwy”, „naturalny porządek”
organizmów żywych. W świetle dzisiejszej wiedzy takie pokrewieństwa są naj-
bardziej naturalne i najbardziej odpowiadają rzeczywistości. Jednakże kryje się
też za tym pewne niebezpieczeństwo – metodologiczne, ontologiczne i epistemo-
logiczne. Otóż, możliwość badań genetycznych na poziomie molekularnym spra-
wia, iż genetyka potrafi wskazać dotychczas niemożliwe do zdiagnozowania bar-
dzo subtelne różnice między osobnikami, populacjami, gatunkami itd. W prak-
tyce oznacza to, że rozmywają się granice oddzielające poszczególne taksony,
granice, które i tak są niekiedy podważane i uznawane jako sztuczne oraz ar-
bitralne. W przyrodzie przecież nie ma granic między gatunkami, zachowuje ona
ciągłość. Skutki dla funkcjonującej systematyki są poważne. Odejście od pewnej
arbitralności w kwestii uznania granic jakiegoś gatunku itd. powoduje „destabi-
lizację systematyki (...) ciągłe zmiany klasyfikacji”, a „systematyka stałaby się

42 Idea takiego materialnego nośnika, będącego zarazem „jednostką” dziedziczności, skłoniła
Richarda Dawkinsa do poszukiwania jakiegoś analogicznego nośnika i „jednostki” niematerial-
nych idei, czyli memów. Wizja wiedzy, niematerialnego dorobku, który można byłoby strukturali-
zować i klasyfikować dzięki dającym się porównać „jednostkom”, nadawałaby jej addytywności,
a różne jej odmiany mogłyby być porównywalne tak, jak cechy ilościowe można porównywać
dzięki liczbom. W praktyce nie jest to takie oczywiste, o czym świadczą problemy w zakresie
„teorii informacji”.
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niestabilna zarówno w okresie przejściowym, jak też i później”43. Oczywiście nie-
trudno domyśleć się, iż takie obawy i podejście do konsekwencji badań nauko-
wych sprowokowały zdecydowaną reakcję, bowiem – jak czytamy „systematyka
nie powinna być polem do popisu dla tworzenia systemu klasyfikacji, który jest
praktyczny dla nas ludzi, lecz próbą odkrycia podstawowej, prawdziwej struktury
przyrody”44. (Czyż nie pobrzmiewa w tym lamarck’owski postulat odkrywania
„naturalnego porządku”?)
Pomimo tych kontrowersji, wydaje się, że przy obecnym stanie wiedzy, to

właśnie genetyka, choć niekiedy burzy współczesny i intuicyjnie oczywisty porzą-
dek świata zwierząt i roślin oparty na biologicznej koncepcji gatunku, konstruuje
hierarchię, która odpowiada „porządkowi naturalnemu” oraz posługuje się „me-
todą naturalną”. Czy także dzięki genetyce spełnia się kolejny postulat dotyczący
tego, by badania i klasyfikacje były rzeczywiście filozoficzne, to znaczy niezależne
od praktycznych, gospodarczych, a nawet politycznych45 potrzeb, to już mate-
riał na odrębne rozważania. Sądzę jednak, iż nowatorskie efekty uzyskiwane przez
genetyków i kontrowersje, jakie one generują, są tak samo ważkie, jak siedemna-
stowieczne koncepcje burzące stary porządek, wprowadzające nowe metodologie,
za którymi stały nowe filozoficzne idee, choćby i ta oparta na poczuciu wspólnoty
świata przyrody, a szczególnie przyrody ożywionej46.

43 Oba cytaty pochodzą z: L. Nilsson, Krukowaty czy sikora, wyd. cyt., s. 37. Co prawda
autor ten porusza sygnalizowany problem w kontekście dyskusji między zwolennikami biologicz-
nej koncepcji gatunku a zwolennikami filogenetycznej koncepcji gatunku, jednakże u podłoża
kontrowersji leżą możliwości badań genetycznych.
44 Tamże, s. 37–38. Generalnie dyskusja na ten temat jest zasadniczym wątkiem cytowanej
książki.
45 Przynależność do jednego gatunku, podgatunku czy rasy zawsze mogło rodzić społeczne,
polityczne czy nawet religijne implikacje. Wystarczy wspomnieć, iż jeszcze w latach trzydziestych
funkcjonowało takie rozumienie gatunku, w ramach którego wyróżniano trzy gatunki ludzi, a nie
trzy rasy tak, jak dzisiaj.
46 Sukcesy badań genetycznych generują jednak swoiste problemy związane z redukcjonistycz-
nymi tendencjami. Otóż pojawia się pokusa, by wszystkie własności organizmów, ich behawior
oraz ekologię redukować do genomu. Tymczasem nawet jeżeli uznamy dominujący wpływ genów
na wszelkie aspekty funkcjonowania organizmu, to budzi sprzeciw redukowanie do nich takich
zjawisk, jak ludzka kultura, a ogólniej obszarów, które można ująć jako fenotypowe. Można przy
tym również zauważyć, iż ewolucja genetyczna jest typu darwinowskiego, ale ewolucja kultury
(i innych pozaludzkich jej odpowiedników) ma charakter lamarckowski.
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THE ORDER OF THE NATURE AND STATUS OF
NATURAL KNOWLEGDE.

ON EPISTEMOLOGICAL CONSEQUENCE OF
THE 17th CENTURY CONCEPTION OF FAUNA AND FLORA

Summary

J. B. Lamarck begins his opus The Philosophy of Zoology from considerations on
credibility of ways of making different classifications of living organisms pointing out the
reasons for their inadequacy. Although Lamarck’s work was written at the beginning of
the 19th century, it brought up the problems about the subject that had emerged in the
17th and 18th centuries as well. Every classification reflects the current state of knowledge
about nature – with all its false and true assessments. Thus by observing the changes in
animal systematics, such as those proposed by John Ray, one can discuss changes in the
knowledge of nature, the changes in its methods, terms and changes of Natural Science
status.
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HOBBESA KRYTYKA
METODY EKSPERYMENTALNEJ BOYLE’A

Wiek XVII. to czas głębokich przekształceń także w filozofii przyrody. Porzu-
cenie hylemorfizmu zmusiło nowożytnych filozofów do poszukiwania nowych dróg
zdobywania wiedzy o świecie natury i wyjaśniania zachodzących w niej zjawisk.
Zaowocowało to różnorodnymi koncepcjami dotyczącymi zarówno istoty samej
wiedzy, jaki i metod, którymi tę wiedzę można i należy osiągać. Niniejszy arty-
kuł poświęcony jest dość wąskiemu wycinkowi z niezmiernie bogatego spektrum
podejmowanych w tym kontekście zagadnień. Chodzi mianowicie o spór, jaki do-
tyczył stosukowo nowej wówczas, a paradygmatycznej dla nauki dzisiaj, metody
eksperymentalnej. Nie chodzi o to, że eksperymentów wcześniej nie wykonywano,
ale o rolę, jaką zaczęto tej metodzie przypisywać w XVII w. Jednym z głównych
jej orędowników był Robert Boyle, którego wkład w stworzenie podwalin nowo-
żytnej nauki jest powszechnie uznawany. Łatwo to powiedzieć dzisiaj, gdy historia
przyznała mu rację i znamy późniejsze dzieje Rewolucji Naukowej. Jednak w po-
łowie XVII wieku wcale nie było oczywiste, że droga proponowana przez Boyle’a
i jego towarzyszy z Royal Society jest właściwym sposobem zdobywania wiedzy
o przyrodzie.
Oczywistym przeciwnikiem eksperymentów byli oczywiście arystotelicy – ich

zdaniem nie można było przecież dowiedzieć się niczego wartościowego o działaniu
natury, jeśli się jej samej nie obserwowało. A eksperyment oznacza przecież z ko-
nieczności pogwałcenie natury, zmuszanie jej niejako do zachowań, no właśnie...,
nienaturalnych. Jednak metoda eksperymentalna znajdowała swych zagorzałych
przeciwników także w gronie przedstawicieli filozofii nowożytnej. Należał do nich
między innymi Thomas Hobbes. W jego przypadku wroga wobec eksperymentu
postawa wypływała z przyjęcia odmiennych niż Boyle, założeń dotyczących wiedzy
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i filozofii w ogóle. Właśnie dyskusji Hobbesa z boyle’owskim programem filozofii
eksperymentalnej poświęcony będzie niniejszy artykuł.
Choć to poglądy Roberta Boyle’a stały się zaczynem kontrowersji, główna

uwaga zostanie jednak poświęcona argumentom jego adwersarza. W nich bowiem
znajdują swe odbicie problemy epistemologiczne, z którymi musieli zmierzyć się
filozofowie przyrody XVII wieku. W tym przypadku chodzi głównie o samą kon-
cepcję filozofii i praktyczne oraz teoretyczne zagadnienia w łonie samej metody
eksperymentalnej. Uwypuklenie tych problemów pozwoliło zresztą na stopniowe
udoskonalanie tej metody, choć wydaje się, że niektóre z nich zachowują wciąż
swoją aktualność.

1. Poglądy Boyle’a na rolę eksperymentu w filozofii przyrody

Zasadność krytyki Hobbesa wobec eksperymentów Boyle’a będzie można traf-
niej ocenić, jeśli zostaną na początku przedstawione poglądy tego drugiego na
naturę i niektóre aspekty praktyczne tej metody. Otóż Boyle uważał, że stosowa-
nie metody eksperymentalnej może zaowocować nowym podejściem do problemu
wiedzy wartościowej. Chodzi mianowicie o zaakceptowanie sytuacji, w której dana
hipoteza uzasadniana jest na drodze swoistej kumulacji argumentów. Ich źródłem
ma być szereg eksperymentów, z których żaden nie jest i nie musi być rozstrzyga-
jący, ale ich rezultaty rozpatrywane wspólnie wskazują na „zbieżność prawdopo-
dobieństw”, jak określa to sam Boyle. Przykładem takiej procedury miała być na
przykład dyskusja dotycząca działania układu krwionośnego. To właśnie wyniki
kilku eksperymentów miały według Boyle’a rozstrzygnąć ją na korzyść W. Ha-
rveya, wykazując nietrafność koncepcji kartezjańskiej1.
Boyle często podkreślał jak bardzo złożona jest praktyka laboratoryjna. Po-

święcił wiele miejsca, by objaśnić czytelnikom na jak dużą ilość szczegółów trzeba
zwrócić uwagę, by eksperymenty rzeczywiście dostarczały wartościowych rezul-
tatów. Wskazywał na przykład na jakość i czystość używanych składników, ko-
nieczność notowania pory roku czy temperatury panującej podczas eksperymentu,
doradzał sprawdzanie jakości instrumentów (jako, że są one „dziełem rąk i na-
rzędzi ludzkich”). Ponadto wiele trudności może sprawiać właściwe określenie
przyczyn obserwowanych reakcji, był świadom, że niektóre wnioski trzeba bę-

1 Por. R.M. Sargent, Learning from experience: Boyle’s construction of an experimental phi-
losophy, w: Robert Boyle reconsidered, ed. M. Hunter, Cambridge University Press, Cambridge
1994, s. 64–66. Innym przykładem kumulacji eksperymentów miało być testowanie autentycz-
ności złota zawartego w monecie. Por. tamże, s. 68–69.
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dzie w przyszłości zweryfikować. Trudności te nie stanowiły jednak powodu, dla
którego należałoby porzucić eksperymenty, przecież lekarz „nie wyrzeka się swej
profesji dlatego, że niektórzy z pacjentów, których próbuje wyleczyć uwalniani są
od swych chorób nie przez leki, a przez śmierć”2.
Co więcej, nieudane eksperymenty mogą stać się zaczynem nowych odkryć,

zarówno wskazując nowe kierunki badań, jak i sposoby udoskonalania technik
eksperymentalnych. Można nawet powiedzieć, że nieudane eksperymenty były
dla Boyle’a źródłem cennej wiedzy. Na ich podstawie bowiem, wypracował stra-
tegię radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami i wątpliwościami. Pole-
gała ona na zastosowaniu dwóch zasad – różnorodności i powtarzania. W pierw-
szym przypadku chodzi oczywiście o to, że testy należy przeprowadzać w róż-
niących się od siebie warunkach (na przykład temperatura), które mogą decy-
dować o ich wyniku. Jednak dużo większą rolę przypisywał Boyle drugiej re-
gule – powtarzaniu. Jest ona związana z pierwszą i ma polegać na ponow-
nym przeprowadzaniu eksperymentów w zmienionych warunkach. Boyle wska-
zuje wprost, że chodzi tu o powtórzenie testu w innym czasie, z użyciem innej
próbki materiału i, o ile to możliwe, z wykorzystaniem innych narzędzi. Powta-
rzanie eksperymentów jest konieczne, jeśli chcemy upewnić się, że zdobyta wie-
dza nie jest wynikiem jednorazowego zbiegu okoliczności. Co więcej powtarza-
nie testów pozwala dokładniej zrozumieć przebieg poszczególnych etapów danego
eksperymentu, a co za tym idzie przyczynia się do głębszego zrozumienia bada-
nych procesów3.

2. Hobbesowska krytyka metody eksperymentalnej

Opisane powyżej cechy boyle’owskiego programu badań eksperymentalnych
wynikają oczywiście z przyjętych uprzednio założeń epistemologicznych. I one
właśnie stanowią zasadniczą oś sporu między Boylem i Hobbesem. Hobbes odrzu-
cał przede wszystkim wartość wiedzy osiąganej na drodze eksperymentu, gdyż po

2 Por. M.R. Sargent, Learning from experience, wyd. cyt., s. 69–71. Boyle pisze obszernie
o problemach związanych z praktyką eksperymentalną np. w Certain philosophical essays, przede
wszystkim w pierwszym – The unsuccessfulness of experiments oraz drugim Of unsucceeding of
experiments. Por. Boyle, Certain philosophical essays – http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/
text-idx?c=eebo;idno=A28944.0001.001 (dostęp sierpień 2015), przytoczony cytat, s. 113–114.
Szczegóły praktyki eksperymentalnej to zagadnienie zbyt obszerne, by je szerzej uwzględnić w ni-
niejszym artykule. Wiele informacji dotyczących organizacji pracy w laboratorium R. Boyle’a
zawiera np. artykuł S. Shapina, The Invisible Technician, „American Scientist”, 77 (1989) 6,
s. 554–563.
3 Por. M.R. Sergant, Learning from experience, wyd. cyt., s. 72–73.
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prostu nie uważał jej za wiedzę. Dlatego w jego sporze z Boylem znajduje swoje
odzwierciedlenie dużo szerszy problem, którego istotą jest pytanie o akceptowany
ideał wiedzy.
Poglądy Hobbesa dotyczące natury wyjaśniania naukowego kształtowały się

najprawdopodobniej pod wpływem myśli renesansowego arystotelika J. Zabarelli
(choć wskazuje się też na wpływ Kartezjusza). Ostatecznie miało się ono, według
Hobbesa, składać z trzech elementów – odkrycia przyczyny danego zjawiska, okre-
ślenia natury tej przyczyny i wskazania w jaki sposób owa przyczyna powoduje
zachodzenie badanego skutku. Hobbes odchodzi oczywiście od modelu arystotele-
sowskiego, akceptując działanie wyłącznie przyczyn sprawczych4. Trzeba dodać,
że za przyczynę, czy pełną przyczynę danej rzeczy Hobbes uważał sumę wszystkich
warunków koniecznych do zaistnienia takiej rzeczy. Wszystkich oznacza w tym
przypadku tych, które zachodzą zarówno po stronie przedmiotu działającego, jak
i po stronie przedmiotu, który przyjmuje to działanie (na przykład ogień może być
przedmiotem działającym, a ogrzewana ręka przedmiotem przyjmującym działa-
nie). Zdaniem Hobbesa, gdy obecna jest pełna przyczyna sprawcza, to z koniecz-
ności musi zajść skutek, wynika to z przyjętej definicji przyczynowości. Jeśli bo-
wiem skutek nie zachodzi, to przyczyna nie jest przyczyną pełną5. W tym miejscu
należy podkreślić, że zdaniem Hobbesa poszukiwanie przyczyn należy rozpocząć
od najbardziej ogólnych własności rzeczy, są nam one znane lepiej „z natury”,
gdyż wiedzę o nich zdobywa rozum. Należy więc rozpocząć od badania własności
wspólnych wszelkiej materii, te zaś określamy na drodze analizy. Zdaniem Hob-
besa prowadzi nas ona do wniosku, że powszechną przyczyną wszystkich własności
ogólnych jest ruch, odkrycie tej prawdy jest dziełem rozumu. Fizyka więc opierać
się musi na demonstratywnie wywiedzionych prawach ruchu6.
Wiedza zdobyta taką metodą miała mieć więc charakter konieczny i nie-

odwracalny, a tylko taka zasługiwała na miano scientia. Hobbes’owska krytyka
metody eksperymentalnej wynikała między innnymi z tego, że zgodnie z licznymi
deklaracjami samego Boyle’a, trzeba było na jej gruncie pogodzić się z rezygnacją
z pewności wiedzy na rzecz zaledwie prawdopodobieństwa. I rzeczywiście, miej
więcej w połowie XVII wieku ma swój początek zjawisko stopniowego wyłaniania
się probabilistycznej koncepcji nauki. Tradycyjny podział na „wiedzę” i „opinię”

4 Por. S. Duncan, Thomas Hobbes, w: Stanford Encyclopedia of Philosophy – http://plato.
stanford.edu/entries/hobbes/#4 (sekcja Method, dostęp sierpień 2015).
5 Por. F. Copleston, tłum. Jarosław Pasek, Joanna Pasek, P. Józefowicz, Historia filozofii,
IW PAX, Warszawa 1997, t. V, s. 28–29. T. Hobbes, O ciele I, 6,10; II, 9,5 w: tenże, Elementy
filozofii, tłum. Cz. Znamierowski, A. Teske, PWN, Kraków 1956, t. I, s. 91, 141; Hobbes dodaje:
„na tej samej podstawie można wykazać, że jakiekolwiek będą w przyszłości skutki, to będą
miały przyczynę konieczną”; tamże s. 142.
6 Por. T. Hobbes, O ciele I, 6,2–6, w: tenże, Elementy filozofii, wyd. cyt., s. 80–86.
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zaczyna tracić swą ostrość. W rezultacie modyfikacji ulega cel uprawiania filozofii
naturalnej. Nie jest nim już system wiedzy uzasadnionej demonstratywnie, budo-
wanej w oparciu o matematykę i logikę, a więc absolutnie pewnej i koniecznej.
Zwolennicy filozofii eksperymentalnej twierdzili wręcz, że taki ideał wiedzy należy
traktować jak nieudany projekt, przejaw dogmatyzmu postrzeganego jako niebez-
pieczeństwo dla prawdziwej wiedzy. Owa prawdziwa wiedza ograniczać się miała
tylko do tego, co faktycznie można poznać i w rezultacie cieszyć się odpowiednim
stopniem pewności, wynikającym z akceptacji tylko tych twierdzeń, które są rze-
czywiście uzasadnione. Zwolennicy eksperymentu stanęli jednak przed poważną
trudnością – jeśli podstawą nauki nie są demonstratywnie wykazywane związki
między zjawiskami natury to, co ma taką podstawę stanowić? Na czym oprzeć,
choćby niecałkowitą, pewność wiedzy? Boyle i inni zwolennicy metody ekspery-
mentalnej odpowiadali na pytanie to jednoznacznie – podstawą nauki ma być stan
rzeczy (matter of fact). Ustalone fakty mają różnić się tym od wszystkich innych
okoliczności towarzyszących uprawianiu nauki, że można je obdarzyć najwyższym
stopniem pewności, to znaczy pewnością moralną. Wyjaśniając czym owe fakty są,
odwoływano się do słynnej metafory zegara – nie ma wątpliwości przecież, że wi-
dzimy wskazówki pokazujące godzinę, temu nie można zaprzeczyć niezależnie od
tego, jaki mechanizm powoduje zachodzenie tego właśnie faktu. W ten sam sposób
mamy uprawiać filozofię naturalną. Przede wszystkim zbierać fakty, a potem po-
szukiwać ich przyczyn, to znaczy stojących za nimi naturalnych mechanizmów7.
Można więc powiedzieć, że celem Boyle’a było skonstruowanie takiego modelu filo-
zofii naturalnej, w którym byłoby miejsce dla braku powszechnej zgody dotyczącej
pewnych wysuwanych w niej tez. Chodzi mianowicie o twierdzenia wskazujące na
przyczyny badanych i obserwowanych zjawisk. Wiedza przyczynowa miała być
w tym modelu wyłączona z zakresu wiedzy pewnej, taką wiedzę możemy mieć
tylko o stanach rzeczy.
Dla Hobbesa taka koncepcja filozofii była całkowicie nie do przyjęcia. De-

finiował przecież filozofię jako wiedzę dotyczącą przyczyn, jeśli więc zachodziła
różnica zdań co do fizycznych przyczyn zjawisk, to trzeba było uznać, że nie za-
częto jeszcze w ogóle filozofować albo też przedmiot badań nie należy do zagadnień
filozoficznych. Innymi słowy, jeśli ktoś akceptuje odmienny status badania faktów
i przyczyn tych faktów, opuszcza teren badań filozoficznych. Zdaniem Hobbesa to
właśnie pewność zdobywanej wiedzy odróżniała filozofię od innych dziedzin. Filo-
zofia naturalna jest przecież czymś innym niż historia naturalna. Ta ostania opiera
się zaledwie na powiązanym tylko z pamięcią doświadczeniu, a nie na koniecznych

7 Por. S. Shapin i S. Schaffer, Leviathan and the air-pump. Hobbes, Boyle, and the experi-
mental life, Princeton University Press, Princeton and Guildford 1985, s. 23–24.



242 DARIUSZ KUCHARSKI

w filozofii pewnych wnioskowaniach8. Wiedza filozoficzna musiała więc posiadać
ten właśnie walor – pewność, której nikt nie mógł podważać. Podstawą takiej
wiedzy miała być geometria – dziedzina, w której odkrywamy powszechne prawa
ruchu. Odpowiadała ona najlepiej hobbesowskiej zasadzie, że wiedzę wolną od
fałszu możemy budować tam, gdzie konstrukcja przedmiotu leży w naszej mocy.
Definicje geometryczne spełniają ten warunek.
W tym właśnie kontekście Hobbes wskazał na poważne słabości metody eks-

perymentalnej. Przede wszystkim chodzi o zasadniczą sprawę ustalania tak zwa-
nych stanów rzeczy. Trafnie zauważa, że integralną częścią każdego eksperymentu
jest interpretacja zaobserwowanych zjawisk, a ona właśnie w dużym stopniu decy-
duje o tym, co uznaje się ostatecznie za owe poszukiwane stany rzeczy. W rezul-
tacie wywiązała się między Hobbesem i Boylem długotrwała dyskusja dotycząca
eksperymentów z użyciem pompy powietrznej, jakie ten drugi przeprowadził i opi-
sał w swych The New Experiments Physico-Mechanical, touching the Spring of
the Air wydanych w 1660 roku9. Warto zauważyć, że były to pionierskie ekspery-
menty tego typu, możliwe dzięki ogromnej pracy Roberta Hooke’a, który w latach
1658–59 zbudował pierwszą w historii tego rodzaju pompę. Jej przewaga nad na
przykład urządzeniem Ottona von Guericke polegała na tym, że można było wy-
korzystywać ją w warunkach laboratoryjnych ze względu na rozmiary oraz na to,
że opróżniana z powietrza część urządzenia zrobiona była ze szkła, co umożliwiało
obserwację zachodzących w niej zjawisk10.

8 Por. tamże, s. 107–109. Nie należy też zapominać, że jednym z głównych celów Hobbesa
było przywrócenie pokoju w nękanej wojną domową Anglii. Filozofia miała tu odgrywać istotną
rolę, dlatego poglądy epistemologiczne Hobbesa powiązane były z jego poglądami społecznymi.
Powszechna zgoda to jeden z warunków pokoju, stąd też brała się zdecydowana wrogość Hobbesa
wobec wszelkich teorii filozoficznych dopuszczających różnicę zdań, jako stan trwały, a nawet
pożądany.
9 Por. R. Boyle, The works of the Honourable Robert Boyle, ed. T. Birch, Printed for J. and
F. Rivington, L. Davis, W. Johnston, S. Crowder, T. Payne, G. Kearsley, J. Robson, B. With,
J. Becket and P. A. De Hondt, T. Davies, T. Cadell, Robinson and Roberts, Richardson and
Richardson, J. Knox, W. Woodfall, J. Johnson and T. Evans, London 1772, t. I, s. 1–118;
https://books.google.it/books?id=LqYrAQAAMAAJ&pg=PR3&hl=it&source=gbs selected
pages&cad=2#v=onepage&q&f=false (dostęp sierpień 2015).
10 Por. S. Shapin i S. Schaffer, Leviathan, dz. cyt., s. 26–28. Shapin i Schaffer w Leviathan
and the Air-pump koncentrują się na dwóch, z czterdziestu trzech eksperymentów opisanych
przez Boyle’a w New Experiments. Pierwszy polegał ma umieszczeniu w opróżnionej z powietrza
szklanej kuli tzw. barometru Torricellego. Jego budowa była bardzo prosta – w płaskim naczy-
niu wypełnionym rtęcią umieszczano zamkniętą z jednej strony szklaną rurkę, którą uprzednio
także wypełniano rtęcią. Zamknięty koniec był skierowany do góry. Torricelli zaobserwował, że
pod wpływem zwiększającego się lub zmniejszającego się ciśnienia atmosferycznego słupek rtęci
w rurce podnosi się lub opada. Doświadczenie to miało z jednej strony dowodzić, że powie-
trze ma ciężar (wywiera więc ciśnienie), a z drugiej było przykładem wytworzenia (w górnej
części rurki) czegoś, co mogło być interpretowane jako próżnia (rtęć opadała, a powietrze nie
miało tam dostępu). Boyle wychodził ze słusznego założenia, że jeśli w szklanym pojemniku
jego pompy rzeczywiście jest próżnia, to poziomy rtęci w naczyniu i rurce powinny się wyrów-
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Dyskusja Hobbesa z Boylem rozpoczęła się w roku 1661, wraz z opubliko-
waniem przez tego pierwszego dzieła Dialogus physicus de natura aeris11. Było
ono reakcją na wspomniane wyżej Boyle’a New Experiments Physico-Mechanical.
Ostrze swej krytyki Hobbes skierował w wielu różnych kierunkach, podważając
nie tylko wyniki poszczególnych eksperymentów, ale przede wszystkim wykazu-
jąc, że sam program filozofii eksperymentalnej opiera się na błędnych założeniach.
Co więcej, nawet w ramach przyjętych założeń filozofia eksperymentalna nie jest
w stanie osiągnąć celów sobie wyznaczanych. I tak zarzuty Hobbesa wobec tej
filozofii można sprowadzić do następujących punktów:
1. Eksperymenty nie mogą podlegać powszechnej weryfikacji. Przeprowa-

dzane są w wąskim gronie, nie jest więc prawdą, że mają charakter publiczny.
To tylko pusta deklaracja Boyle’a. W rzeczywistości dostęp do nich ma bardzo
ograniczone grono wybranych członków Royal Society (początkowo 50., a osta-
tecznie 115. członków). Jak można w takich warunkach wypracować wiarygodny
dla ogółu uczonych konsensus co do wyników eksperymentów?
2. Postulat Boyle’a o konieczności przeprowadzania serii eksperymentów przy

badaniu danego zjawiska jest niezrozumiały. Jaki to może mieć sens? Jeśli jeste-
śmy w stanie odróżniać przyczyny od naturalnych skutków, to jeden eksperyment
powinien w zupełności wystarczyć (jako potwierdzenie dedukcyjnego wniosku).
3. Nawet jeśli zgodzimy się, że eksperymenty dostarczają jakieś wiedzy, to

nie ma ona z pewnością charakteru filozoficznego. Filozofia polega przecież na
demonstratywnym wyprowadzaniu skutków z przyczyn albo też na wnioskowaniu
o przyczynach na podstawie skutków.

nać. Por. tamże, s. 40–46. Drugi z eksperymentów dotyczył zjawiska ścisłego przylegania do
siebie, po mocnym ich ściśnięciu, dwóch gładkich krążków marmuru, czy szkła. Boyle wyjaśniał
to zjawisko odwołując się do różnic w ciśnieniu powietrza wywieranego na powierzchnię niżej
położnego krążka. Jego górna powierzchnia, przylegająca do krążka położonego wyżej, miała
być wolna od wpływu ciśnienia atmosferycznego, podczas gdy dolna miała być przez nie pod-
trzymywana, co wyjaśniać miało fakt przylegania krążka dolnego do górnego. Umieszczenie tych
krążków w próżni, w której ciśnienie nie oddziałuje, spowodować miało zatem natychmiastowe
ich rozdzielenie. Obydwa eksperymenty okazały się trudne do przeprowadzenia, a ich wyniki do
pewnego stopnia rozczarowujące. Usunięcie powietrza ze szklanego pojemnika nie spowodowało
ani wyrównania się poziomów rtęci w rurce i pojemniku, ani rozdzielenia się krążków. W pierw-
szym przypadku odniesiono jednak pewien sukces – poziom rtęci w rurce nieco się obniżył.
Wyniki te otwierały szeroko bramę różnorodnym teoriom wyjaśniającym i wynikła później dys-
kusja w dużej mierze na nich właśnie się koncentrowała. Przeciągnęła się na wiele lat (opisują
ja dokładnie Shapin i Shaffer), objęła także inne eksperymenty, jednak jej szczegóły wykraczają
poza ramy niniejszego tekstu. Istotne wydaje się to, że obaj adwersarze opierając się na tych
samych obserwacjach (tu Hobbes ufa Boyle’owi ?), potrafią podać odmienne ich interpretacje.
Hobbes oczywiście przeczy istnieniu czegoś takiego jak próżnia i podaje wyjaśnienia odwołujące
się do szybkiego i okrężnego ruchu powietrza w szklanym pojemniku (np. gaszącego płomień
świecy, czy duszącego gołębia). Boyle stawia naturalnie hipotezy korpuskularne, choć nie upiera
się przy istnieniu (całkowitej) próżni.
11 Tłumaczenie angielskie tego dzieła zostało dodane jako Appendix do S. Shapin i S. Shaffer,
Leviathan, wyd. cyt., s. 346–391.
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4. Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że istnieje formalne rozgraniczenie
pomiędzy ustalaniem faktów w drodze obserwacji a określaniem ich fizycznych
przyczyn. Innymi słowy nie można oddzielić faktów od teorii.
5. Boyle’owskie hipotezy i tak zwane przypuszczenia dotyczące przyczyn zja-

wisk to w rzeczywistości twierdzenia odnoszące się do realnych przyczyn.
6. Dla każdej, dotyczącej przyczyn hipotezy formułowanej przez Boyle’a

można wskazać alternatywne, lepsze i już znane wyjaśnienie danego zjawiska.
W przypadku doświadczeń z pompą powietrzną chodziło głównie o to, że Boyle
uparcie odwoływał się do istnienia próżni, podczas gdy Hobbes był zwolennikiem
tak zwanego plenizmu i na tym gruncie poszukiwał przyczyn zjawisk.
7. Filozofia eksperymentalna obarczona jest w swej istocie takimi słabościami,

że wiedza zdobywana tą metodą nie może mieć dużej wartości. Chodzi tu przede
wszystkim o to, że analiza wszystkich eksperymentów zdradza obecność całego
szeregu teoretycznych założeń koniecznych dla ich przeprowadzenia. Widać to
chociażby w takiej a nie innej konstrukcji i działaniu przyrządów laboratoryj-
nych wykorzystywanych w eksperymentach. O słabości metody eksperymentalnej
stanowi to, że założenia takie zawsze można zakwestionować12.
Jak widać zarzuty te mają różnorodny charakter i siłę, oczywiście skłoniły też

Boyle’a do udzielenia na nie odpowiedzi. Zapoczątkowało to wieloletni spór mię-
dzy obydwoma filozofami, który objął szeroki zakres tematów zaznaczonych w wy-
żej wymienionych zarzutach Hobbesa13. Nie sposób odnieść się do nich wszystkich
w krótkim tekście, jednak wydaje się, że można wskazać na kwestie fundamen-
talne, które rozstrzygają o odrzuceniu przez Hobbesa filozofii eksperymentalnej
– jak zdobywa się wiedzę filozoficzną i jaka zachodzi relacja między obserwacją
zjawisk a teorią je wyjaśniającą.
Z pierwszym zagadnieniem wiąże się stanowisko Hobbesa wobec poznania

zmysłowego. Otóż jego zdaniem doświadczenie zmysłowe, choć stanowi począ-
tek wszelkie wiedzy, nie może być podstawą wiedzy filozoficznej. Jest ono do-
znaniem zbyt indywidualnym, by można na nim budować gmach nauki. Hob-
bes odwołuje się do słynnego przykładu odkrycia przez Harveya krążenia krwi.
Słynny fizjolog osiągnął to stosując odpowiednią metodę, a nie opierając się na
doświadczeniu zmysłowym. Nikt przecież nie czuje krążenia krwi we własnym or-
ganizmie, a jest ono faktem. Podobnie nie czujemy ruchu cząstek materialnych

12 Por. S. Shapin i S. Shaffer, Leviathan, wyd. cyt. s. 110–112.
13 Por. np. R. Boyle, En Examen of Mr. T. Hobbes’s “Dialogus Physicus de Natura Aeris”,
as far as it concerns Mr. Boyle’s Book of “New Experiments”, w: tenże, The Works, wyd. cyt.,
t. I, s. 186–242; R. Boyle, Remarks upon Mr. Hobbes’s Problems about a Vacuum, w: tenże,
The Philosophical Works of the Honourable Robert Boyle Esq., ed. P. Shaw, Printed for W. and
J. Innys at the West End of St. Paul’s; and J. Osborn, and T. Longman, in Pater-Noster-Row,
London 1725, t. II, s. 698–710.
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oddziałujących na wzrok i powodujących tym samym spostrzeganie słońca. Wie-
dzę o tym zdobywamy na drodze analiz filozoficznych (w tym przypadku ma-
terializmu Hobbesa). Metodę eksperymentalną można porównać do takich su-
biektywnych doznań – dostarcza ona jedynie indywidualnych doświadczeń zmy-
słowych. Mogą one być źródłem pewności jedynie dla osoby dokonującej eks-
perymentu, nie mogą być jednak źródłem pewności powszechnej, a takiej wła-
śnie wymaga wiedza filozoficzna. Uprawianie prawdziwej filozofii wymaga znacz-
nie szerszych kompetencji niż sprawne zmysły. Hobbes wyraża tę myśl w nieco
złośliwy sposób: „Nie każdy, kogo stać na zakup urządzeń potrzebnych do prze-
prowadzania eksperymentów, zasługuje na miano filozofa” i „ jeśli nauką nazwano
by eksperymenty przeprowadzane na przyrodzie, to najlepszymi lekarzami byli-
by znachorzy”14.
Hobbes poświęcił wiele miejsca polemice z boyle’owską hipotezą o sprężysto-

ści powietrza, mającą być mechanicznym wyjaśnieniem obserwowanychw ekspery-
mentach zjawisk. Jego zarzuty w tej kwestii są dobrą ilustracją przyjętej strategii.
Otóż zdaniem Hobbesa na gruncie filozofii naturalnej można oczywiście przyjmo-
wać hipotezy dotyczące przyczyn. Dziedzina ta różni się bowiem od geometrii tym,
że nie składa się jedynie ze skonstruowanych (a więc całkowicie znanych) defini-
cji, z których dedukuje się wiedzę pewną. Można więc przyjmować tu tymczasowe
hipotezy, które stają się podstawą (niedoskonałych) dedukcji. Z czasem wiedza ta
będzie zbliżała się do ideału wyznaczonego przez geometrię15. Obowiązuje tu jed-
nak pewne zastrzeżenie – zasadna hipoteza musi spełniać dwa warunki: musi być
zrozumiała (nie może być absurdalna) i jej przyjęcie musi ostatecznie prowadzić
do wywnioskowania koniecznej wiedzy o danym zjawisku. Hipoteza o sprężysto-
ści powietrza nie spełnia żadnego z nich. Jest absurdalna ponieważ zakłada, że
cząstki powietrza mogą poruszać się bez wpływu czynników zewnętrznych, po-
wracają do poprzedniej pozycji niejako same z siebie (a Boyle opowiadając się za
filozofią mechaniczną, zwalczał przecież koncepcję samoporuszającej się materii
jako „wulgarną”16). Poza tym filozofia eksperymentalna nie aspiruje nawet do
osiągania wiedzy pewnej, zadowalając się tymczasowymi przypuszczeniami. Jej
fundamentalny błąd polega na tym, że obiecuje postęp wiedzy o przyrodzie, nie
kładąc absolutnie zasadniczego fundamentu – uzasadnionej (matematycznej) teo-

14 Por. S. Shapin i S. Shaffer, Leviathan, wyd. cyt. s. 127–128. Cytat pochodzi z dzieła Hobbesa
Mathematicae hodiernae, s. 229 (tamże, s. 128).
15 Por. D. Jesseph, Hobbes and the method of natural science w: The Cambridge Companion
to Hobbes, ed. T. Sorell, Cambridge University Press, Cambridge 1996, s. 91–92.
16 Por. np. S. Shapin i S. Shaffer, Leviathan, wyd. cyt., s. 202–205. Warunki, jakie według
Hobbesa musi spełniać hipoteza – por. T. Hobbes, O ciele, IV, 30,14, w: tenże, Elementy filo-
zofii, wyd. cyt., s. 547. Boyle i Hobbes byli mechanicystami, jednak zarzucali sobie nawzajem
naruszanie zasad tej filozofii.
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rii powszechnego i abstrakcyjnego ruchu17. Tak więc zdaniem Hobbesa Boyle nie
tylko wyrzeka się filozofii, uprawiając de facto historię naturalną, gdzie pewność
wniosków nie jest wymagana, ale nie dostrzega nawet sprzeczności w formuło-
wanych hipotezach, w tym przypadku nazywając mechaniczną przyczynę, która
mechaniczną być nie może18.
Trzeba podkreślić, że jednym z podstawowych założeń dotyczących filozo-

fii naturalnej było dla Hobbesa odrzucenie możliwości istnienia próżni i przy-
jęcie plenizmu. Krytykując podawane przez Boyle’a wyjaśnienia eksperymen-
tów z pompą powietrzną, traktował swego adwersarza jak obrońcę tezy o ist-
nieniu próżni (sam Boyle bronił się przed przypisywaniem mu twierdzeń o cha-
rakterze metafizycznym). Dlatego starał się wykazać błędy w programie Boyle’a
wskazując na absurdalność przyjmowanych przez niego kategorii wyjaśniających.
I tak kiedy pojawia się koncepcja powietrza sprężającego i rozrzedzającego się
poprzez zbliżanie i oddalanie się od siebie cząstek w pustej przestrzeni, Hob-
bes zdecydowanie ją odrzuca. Przyjęcie jej bowiem prowadzi do sprzeczności.
Przecież ilość jakiegoś ciała jest równoważna materii jaką to ciało w sobie za-
wiera, jak więc można przyjmować, że to samo ciało może mieć więcej lub
mniej ilości? A to absurdalne założenie towarzyszy takim właśnie terminom jak
sprężanie i rozrzedzanie. Czy nie mamy tu do czynienia z nawrotem do pu-
stych i bezużytecznych scholastycznych rozróżnień, na przykład na ciało i na
jego ilość19?

Zakończenie

Można powiedzieć, że ostatecznym celem stosowania metody eksperymen-
talnej miało być to, że wszyscy zapoznający się z wynikami badań zgodzą się,
iż wyjaśnienie zjawisk badanych w laboratorium jest jednocześnie wyjaśnieniem
działania przyrody. Istotnym warunkiem osiągnięcia tego celu było wykazanie, że
zdobywana eksperymentalnie wiedza ma charakter obiektywny. Było to w tym
przypadku niezwykle ważne ze względu na odrzucenie demonstratywnego charak-
teru wiedzy o przyrodzie. I tak obiektywność eksperymentów miała być między

17 Poglądy Hobbesa na istotę filozofii przyrody można odnaleźć w jego Decameron physiologi-
cum, czyli 10 dialogów o filozofii naturalnej (tłum. K. Wawrzonkowski) w: Empiryczne podstawy
i obrzeża filozofii XVII wieku, red. A. Grzeliński i J. Żelazna, Toruń 2014, s. 93–136, szczególnie
rozdz. II, O zasadach i metodzie filozofii naturalnej.
18 Por. S. Shapin i S. Shaffer, Leviathan, wyd. cyt. s. 140–141.
19 Por. D. Jesseph, Hobbes and the method of natural science, wyd. cyt., s. 89–90.
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innymi efektem zastosowania odpowiednich narzędzi laboratoryjnych (na przy-
kład pompa powietrzna Boyle’a) – uzyskane wyniki miały być wolne od wpływu
czynnika ludzkiego, w razie wątpliwości można było zawsze powiedzieć „to prze-
cież nie ja mówię, tak mówi urządzenie”. Inną strategią było poszerzenie grona
świadków eksperymentów przez dokładne ich opisanie i publikację takich opisów
– umożliwiało to ewentualne powtórzenie testu i weryfikację rezultatu. Ważną
rolę odgrywała wreszcie sama wspólnota filozofów eksperymentatorów. Jej człon-
kowie mieli być gwarantem wiarygodności uzyskiwanej wiedzy na mocy swych
niekwestionowanych kompetencji. Jak widać ten model uprawiania nauki stawał
w opozycji zarazem do sekretnych badań alchemików, jak i dyktatu twierdzeń
formułowanych przez filozofów takich jak Kartezjusz czy Hobbes. Miał on jednak
poważne słabości – każdy z wymienionych powyżej sposobów obiektywizacji wie-
dzy zdradzał wyraźne cechy konwencji. Można było uznać, że wyniki eksperymen-
tów, a więc odkrywane stany rzeczy, odpowiadają strukturze zjawisk naturalnych
tylko wtedy, gdy owe konwencje zostały uprzednio zaakceptowane20. Wydaje się,
że Hobbes w wielu punktach trafnie wskazał na takie właśnie uwarunkowania
metody eksperymentalnej, a dalszy rozwój nauk empirycznych i filozofii nauki
doprowadził do powszechnego uznania tezy o teoretycznym uwarunkowaniu ba-
dań laboratoryjnych. Stany rzeczy (matters of fact) są nimi jedynie w określonym
kontekście teoretycznym.
Inną sprawą jest jego własne stanowisko filozoficzne, które z góry determino-

wało krytyczny stosunek do metody eksperymentalnej. W tym przypadku mamy
jednak do czynienia ze sporem dotyczącym samych principiów filozofii. Hobbes
przyjmował ideał wiedzy pewnej, opartej na zasadach geometrii. W przypadku
filozofii przyrody akceptował co prawda stawianie hipotez, ale wskazywał tu na
konieczne ograniczenia i nie godził się na permanentny brak pewności co do natury
przyczyn zjawisk („filozofia jest wiedzą o przyczynach naturalnych”21). Nie mógł
więc przyjąć probabilistycznych koncepcji Boyle’a. W tym przypadku jednak roz-
wój filozofii naturalnej (nauk empirycznych) pokazał, że koncepcja dedukcyjnego
jej uprawiania nie jest po prostu owocna. Indukcja, choć obarczona wieloma pro-
blemami teoretycznymi, przynosi o wiele bardziej obiecujące rezultaty. Opisany
powyżej spór był fragmentem długiego procesu wyłaniania się tego nowożytnego
ideału wiedzy.

20 Por. S. Shapin i S. Shaffer, Leviathan, wyd. cyt. s. 77–79.
21 T. Hobbes, Decameron, wyd. cyt., s. 93.
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HOBBES’S CRITIQUE OF BOYLE’S EXPERIMENTAL METHOD

Summary

The 17th century faced some deep changes within the scope of the philosophy of
nature. Having discarded hylemorphism, modern philosophers had to find new ways of
gaining knowledge of and explaining natural phenomena. One of the new currents was
the experimental philosophy that had a famous proponent – Robert Boyle. Nevertheless
the new method also had its opponents, Thomas Hobbes being one of the most promi-
nent of them. The present paper is an attempt to show the most fundamental reasons
why the two philosophers took radically opposite positions towards the experimental me-
thod. The discussion started with T. Hobbes’s work Dialogus physicus de natura aeris
which was a severe critique of Boyle’s New Experiments Physico-Mechanical, touching
the Spring of the Air. The paper is not any examination of the detailed discussion of the
two, rather it focuses on differences concerning the concepts of knowledge (philosophy)
accepted by them and some theoretical problems interwoven with the way of experiment.
It seems that Boyle accepted to some extent the probabilistic and temporal concept of
knowledge, whereas Hobbes defended the traditional ideal of universal and certain one,
and maintained that experiments cannot be any source of it. Hobbes was in favor of
the deductive concept of natural philosophy. What is more, Hobbes pointed out that
experimentalists’ attempts to secure some degree of certainty fail because they are built
on some conventional presumptions. According to Hobbes, any outcome of an experi-
ment must be strongly influenced by those assumed assumptions. Further development
of sciences and also the philosophy of sciences proved the deductive concept of natural
philosophy ineffective, on the other hand, however, Hobbes was right in pointing out the
inevitable theoretical context of any pursuit after ‘matters of fact’.
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVII/t.t. Białystok 2015

KRZYSZTOF WAWRZONKOWSKI
(Toruń)

O WIELOZNACZNOŚCI TERMINU „POJĘCIE”
W FILOZOFII HOBBESA

Niniejszy artykuł przedstawia niektóre wyniki prac nad przygotowaniem pol-
skiego przekładu Elements of law, natural and politic Tomasza Hobbesa. Dzieło
to napisane zostało w języku angielskim, zaś sam autor nazywał je My little Tre-
atise in English. Powstało w roku 1640 i od tamtej pory, najprawdopodobniej
bez zgody samego Hobbesa, krążyło w kilku odpisach wśród licznych zaprzyjaź-
nionych czytelników. Rozpowszechniane było wówczas w dwóch niezależnych czę-
ściach: Human Nature i De Corpore Politico1. Drugą z nich Hobbes rozbudował
i już w 1642 roku wydał w wersji łacińskiej pod znanym nam tytułem De Cive,
jej angielski przekład ujrzał światło dzienne w Paryżu w 1651 roku, a więc w tym
samym, w którym ukazał się Lewiatan, ten ostatni został przedłożony opinii pu-
blicznej w wersji angielskiej. Dla uzupełnienia dodam, że istotne z perspektywy
badań nad użyciem przez Hobbesa terminu conception, De Corpore, wyszło spod
prasy drukarskiej w 1655 roku, a jego angielski przekład rok później.
W artykule koncentruję się na wyjaśnieniu sposobu, w jaki Hobbes posłu-

guje się terminem conception w swej pierwszej poważnej rozprawie filozoficznej,
wskazuję przedstawione w niej rozróżnienia jego rodzajów, a także zdaję sprawę

1 Choć tytuł drugiej części sugeruje wersję łacińską, to De Corpore Politico, jako druga część
Elements of law, natural and politics, napisana była w języku angielskim. Nie należy mylić tej
pracy z De Corpore. Ostatecznie Elements of law zostało wydane bez wiedzy Hobbesa dopiero
w 1650 roku, i podobnie jak jego odpisy z 1640 roku, ukazało się ono w dwóch osobnych tomach:
Human nature or the fundamental elements of policy, being discovery of the faculties, acts and
passions of the soul of man from their original causes; according to such philosophical principles
as are not commonly known or asserted, oraz De corpore politico or the Elements of law moral
and politic.
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z tego, czy w kolejnych dziełach, tj. Lewiatanie i De Corpore, wyniki jego wcze-
śniejszych rozmyślań dotyczących wspomnianego terminu i jego rodzajów zostają
podtrzymane i wykorzystane do dalszych rozważań.
Jak już wspomniałem, Elements of law, natural and politics dopiero teraz

stały się przedmiotem prac translatorskich i, nie licząc kilku rozdziałów przełożo-
nych przez Romana Tokarczyka w jego Hobbesie2 w serii „Myśli i Ludzie”, dziełko
to nie doczekało się do tej pory żadnych innych przekładów na język polski. Poza
tym chcąc przybliżyć czytelnikowi omawianą tu problematykę, zmuszony jestem
przywołać niektóre fragmenty późniejszych prac: Lewiatana i De Corpore, czasem
jednak zmieniając nieco tłumaczenie Znamierowskiego, gdyż jak się okazuje, nie
w pełni odpowiada ono literze, a nawet duchowi myśli Hobbesa. To samo dotyczy
zresztą przekładu Tokarczyka. Z drugiej strony, by oddać sprawiedliwość Znamie-
rowskiemu, muszę przyznać, iż pewne poczynione przez niego rozstrzygnięcia co
do przekładu określonych terminów, ułatwiają nieco zadanie translatorskie.
W świetle rozważań zawartych w Elements of law Hobbes posługuje się con-

ception jako terminem technicznym, o bardzo szerokim zakresie znaczeniowym,
a nawet w pewnym sensie centralnym dla wyjaśnienia procesów poznawczych.
Odnajdujemy go również w późniejszych pracach, lecz nie jest on w nich czę-
sto przywoływany i poddany tak szczegółowym opisom. Jako wspólne określenie
dla kilku rodzajów treści umysłu, conception mogło nie być wystarczająco pre-
cyzyjnym terminem dla Hobbesa, który z obawy przed błędnym odczytaniem
swych poglądów przez czytelników wyraził je w odpowiednich miejscach poprzez
takie terminy jak: obrazy, idee, fantazmaty czy po prostu myśli. Problem jed-
nakże tkwi w tym, że problematyka związana z szeroko pojmowanymi treściami
poznawczymi, którą odnajdujemy w Lewiatanie a nawet w De Corpore, bez tych
obszernych analiz dotyczących conception traci nieco na wyrazistości i tylko w nie-
których miejscach można wskazać na intencje, dla których Hobbes posłużył się
tym pojęciem. Widać to z resztą bardzo dobrze we wspomnianym przekładzie
Tokarczyka, któremu, jak się wydaje, umyka właściwa perspektywa, w której na-
leżałoby tekst odczytać i przełożyć. Oznacza to, że bez dokładnego zapoznania
się z koncepcją treści umysłu, jaką Hobbes proponuje w swym Little Treatise,
właściwe odczytanie początkowych partii Lewiatana i kilku istotnych rozdziałów
De Corpore, głównie chodzi o rozdział XXV, jest co najmniej utrudnione, lecz
oczywiście nie niemożliwe.
W swym pierwszym poważnym dziele Hobbes bardzo często posługuje się

terminem conception, dla którego źródłosłowia należy szukać pośród takich łaciń-
skich wyrazów jak conceptio czy concipere, czyli pojmowanie, wyobrażanie i uj-
mowanie, ale także w capio, czyli chwytać, łapać, które wraz z przedrostkiem con,

2 Zob. R. Tokarczyk, Hobbes, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
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oznacza chwytanie, ujmowanie czegoś razem. Łacińska geneza Hobbesowskiego
conception doskonale oddaje intencję filozofa, który przez to słówko stara się od-
dać wszelkie treści umysłu.
Po raz pierwszy Hobbes precyzuje znaczenie terminu conception przy pró-

bie bliższego określenia władzy poznawczej umysłu: „Aby zrozumieć, co pojmuję
przez władzę poznawczą, musimy pamiętać i uznać, że w naszych umysłach stale
znajdują się pewne obrazy (images) czy pojęcia (conceptions) rzeczy zewnętrz-
nych, na tyle długo, że jeśli człowiek mógłby pozostać przy życiu, gdy cały świat
zostałby unicestwiony, to on pomimo tego, zachowałby obraz jego i wszystkich rze-
czy, które widział i postrzegał w nim wcześniej. Każdy człowiek wie dzięki swemu
doświadczeniu, że brak lub zniszczenie rzeczy, które już raz się wyobraziło, nie
sprawia braku czy zniszczenia samego wyobrażenia. To obrazowanie i reprezento-
wanie jakości rzeczy w stosunku do nas zewnętrznych, jest tym, co nazywamy po-
znaniem, wyobrażeniem, ideami, spostrzeżeniem, pojęciem (conception) lub wie-
dzą na jej temat. I zdolność, czy władza, dzięki której zdolni jesteśmy do zdobycia
takiej wiedzy jest tym, co nazwałem tu władzą poznawczą czy pojmującą, władzą
poznawania czy pojmowania”3.
Zestawienie pojęć (conceptions) z wyobrażeniami, ideami i spostrzeżeniami

nie powinno nas dziwić, gdyż dla Hobbesa większość pojęć ma charakter obra-
zowy, w końcu są one ujęciem tego, co zjawia się w umyśle: „Wszystkie nasze
pojęcia pierwotnie pochodzą z działań samej rzeczy, której są pojęciem. Poję-
cie powstające w chwili, gdy zachodzi owo działanie, nazywane jest WRAŻE-
NIEM ZMYSŁOWYM, a rzecz, przez której samo to działanie powstaje pojęcie,
PRZEDMIOTEM wrażenia zmysłowego. Dzięki naszym kilku organom [zmysło-
wym] mamy pojęcia kilku jakości przedmiotów, np. dzięki wzrokowi mamy pojęcie
czy obraz złożony z koloru czy kształtu, które całkowicie są spostrzeżeniem (no-
tice) i poznaniem przedmiotu przekazującymi nam jego właściwość poprzez wzrok.
Dzięki słuchowi zyskujemy pojęcie zwane dźwiękiem, które w całości płynie z po-
znania jakości przedmiotu przez słuch. I tak samo pozostałe wrażenia również są
pojęciami kilku jakości, czy własności ich przedmiotów”4.
Mamy zatem pierwsze rozumienie conception jako wrażenia zmysłowego, ob-

razu, choć musimy pamiętać o tym, że każdy ze zmysłów ma właściwe dla siebie
obrazy czy jak w De Corpore: idee i fantazmaty. Ujmując jednak je wszystkie pod
wspólnym mianem pojęć, łatwiej nam zrozumieć słynny fragment wspomnianego
właśnie dzieła, w którym zgodnie z przekładem Znamierowskiego, pada stwier-

3 T. Hobbes, The Elements of Law, Natural and Politic, edycja F. Tönnies, Elibron Classics,
London 2007, s. 2.
4 Tamże, s. 3.
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dzenie, że „nie wszelkie obrazy fantazji są obrazami «imaginacji»”5. Trzyma-
jąc się tekstu oryginalnego (non omnia phantasmata imagines sunt6), należałoby
fragment ten przełożyć jednak nieco inaczej, np.: „nie wszystkie fantazmaty są
obrazami”, czy „nie wszystkie idee są obrazami”, co jest całkiem oczywiste je-
śli zwrócimy uwagą na pojęcie, jakie wywołuje w nas zapach pączka, nie ma on
przecież charakteru wzrokowego.
Co jednak upoważnia Hobbesa do objęcia wszystkich tych klas postrzeżeń

jedną nazwą? Z jednej strony konstytuujący je wszystkie akt uchwycenia czy wy-
jęcia z reszty, całości, która od tej pory stanowi jedynie ich tło. Z drugiej zaś,
przyjęte założenie, zgodnie z którym wszelkie pojęcia sprowadzają się przecież
do oddziaływania rzeczy zewnętrznych na organy zmysłowe. W wyniku zderzenia
dwóch rodzajów przeciwstawiających się sobie ruchów powstaje konkretny ob-
raz czy konkretne pojęcie, w dodatku nieprzypominające niczego, co moglibyśmy
określić jako coś zewnętrznego: „ jakiekolwiek akcydensy czy jakości naszych do-
znań, które sprawiają, że myślimy, iż znajdują się w świecie, [w rzeczywistości]
w nim nie istnieją, inaczej niż jako jedynie pozory i zjawiska (apparitions). Rze-
czy, które naprawdę istnieją w świecie na zewnątrz nas, są tymi ruchami, dzięki
którym te pozory są wywoływane”7.
Drugim rodzajem pojęć (ceonceptions) są wyobrażenia (imaginations). Hob-

bes poświęca im osobny rozdział i szczegółowo analizuje ich rodzaje. Proces po-
wstawania wyobrażeń tłumaczy, wychodząc od znanej metafory kamienia wrzuco-
nego do wody, który wzbudza na jej powierzchni koncentrycznie rozchodzące się
fale, których ruch przez jakiś czas jeszcze możemy obserwować, mimo że on się-
gnął już dna. Jego zdaniem skutek, który wywołują w mózgu przedmioty wrażenia
zmysłowego, obrazy, nadal się utrzymuje, choć nieustannie bledną one z powodu
napływu nowych postrzeżeń. Te mętne pojęcia, które zostają po usunięciu przed-
miotu sprzed organów zmysłowych, określa mianem fantazji lub wyobrażeń. To
z kolei prowadzi do tego, że należałoby zastanowić się, czy przekład Znamierow-
skiego dotyczący fragmentów określających wyobraźnię jako zanikające wrażenie8,
jest w ogóle uprawniony, i czy przypadkiem nie wypacza on intencji Hobbesa.

5 T. Hobbes, Elementy filozofii, tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Kraków 1956, t. I, s. 411.
6 Tenże, Elementorum Philosophiae I: De Corpore, w: Thomae Hobbes Malmesburiensis
Opera Philosophica quae Latina Scripsit, Studio et labore Gulielmi Molesworth, Londyn
1839–1845, t. I, s. 322.
7 Tenże, The Elements of Law, Natural and Politic, wyd. cyt., s. 7.
8 Por. następujący fragment: „Tak więc wyobraźnia (imaginatio), czyli imaginacja [wy-
różnienie moje – K. W.] nie jest na prawdę niczym innym niż doznaniem słabnącym czy też
przyćmionym z powodu usunięcia przedmiotu”; T. Hobbes, O ciele, w: tegoż, Elementy filo-
zofii, wyd. cyt., t. I, s. 411. (Wyróżnionych wyrazów brak w łacińskim oryginale.). A także:
„Wyobraźnia (imagination) więc nie jest niczym innym niż wrażeniem, które zanika (decaying
sense)”; T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego,
tłum. Cz. Znamierowski, Aletheia, Warszawa 2009, s. 92.
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Zdaniem autora Lewiatana z wyobrażeniami mamy do czynienia również
w czasie snu, z tą jednak różnicą, że wówczas pojęcia nie bledną, gdyż brak tego,
co przysłaniało je i osłabiało, mianowicie doznań zmysłowych. Nie oznacza to,
że zanikł ruch, który miałby w jego opinii stanowić przyczynę zarówno wrażeń
jak i wyobrażeń. Pozostaje on w narządach wewnętrznych i działa na mózg. Temu
procesowi zaś towarzyszą skutki wywołane przez różne ilości płynów ustrojowych,
np. flegmy, które sprawiają, że śnią się nam określone pojęcia. Nie są one jednak
w żaden określony sposób powiązane ze sobą i spójne jak poucza nas o tym do-
świadczanie: „Inną oznaką tego, że sny są wywołane działaniami wewnętrznych
części [ciała] jest bezład i przypadkowe powiązanie przyczynowe jednego pojęcia
(conception) czy obrazu z innym. Albowiem, kiedy czuwamy, poprzednia myśl czy
pojęcie wprowadzają późniejsze i są ich przyczyną, jak woda podążająca za ludz-
kim palcem na suchym i równym stole. Ale w snach zwyczajnie brak wszelkiej
spójności (a jeśli występuje to przez przypadek), co musi prowadzić do tego, że
mózg w czasie snów nie jest sprowadzony do swego ruchu jednakowo w każdej
części, przez co dochodzi do tego, że nasze myśli zjawiają się jak gwiazdy pomię-
dzy chmurami sunącymi po niebie, jednakże nie według porządku, który człowiek
miałby sobie obrać by je obserwować, lecz jako dopuszczona nieokreślona wę-
drówka rozdartych chmur”9.
Kolejny rodzaj wyobrażeń można by określić jako wyobrażenia złożone. Po-

wstają one bowiem z pojęć, które zjawiały się zmysłowi pojedynczo. Jest to naj-
częściej opisywane złożenie pojęć przez wyobraźnię, na przykład złotej góry, tego
typu kompozycje Hobbes określa mianem fikcji (fiction) umysłu i odróżnia je od
powidoków czy urojeń mających swe źródło przykładowo w długim wpatrywa-
niu się w słońce.
Dużo ciekawiej prezentują się uwagi Hobbesa na temat przypominania, które

jest według niego wyobrażaniem sobie rzeczy minionych i samym sposobem po-
strzegania minionych pojęć10. Opisując go, filozof przywołuje określenie wyobra-
żeń jako zanikających wrażeń. Dzięki temu może odróżnić postrzeżenia od tego,
co pozostaje jedynie przedmiotem pamięci: „To mętne pojęcie jest tym, co repre-
zentuje (represent) cały przedmiot (object) w sposób całościowy, ale żadna z [jego]
mniejszych części nie robi tego samodzielnie; i w zależności od tego, czy mniej lub

9 T. Hobbes, The Elements of Law, Natural and Politic, wyd. cyt., s. 9–10.
10 Stąd pomysł Hobbesa, że wyobraźnia i pamięć to jedna i ta sama zdolność, choć ujmowana
z różnych punktów widzenia. Por. następującą uwagę: „Lecz gdy chcemy oznaczyć samo słab-
nięcie wrażenia i wskazać na to, że wrażenie blednie, starzeje się i należy do przeszłości, to
nazywamy je obrazem pamięci (memory) albo przypomnieniem [wyróżnienie moje – K. W.].
Tak więc wyobraźnia i pamięć (memory), to po prostu jedna rzecz, która w różnych rozwa-
żaniach ma różne nazwy”; T. Hobbes, Lewiatan..., wyd. cyt., s. 93. (Wyróżnionych słów brak
w angielskim oryginale.)
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więcej części jest reprezentowanych, o pojęciu czy przedstawieniu mówi się wów-
czas, że jest mniej lub bardziej wyraźne. Widząc więc, że pojęcie, które gdy po
raz pierwszy zrodziło się z wrażenia (sense) było wyraźne i reprezentowało części
przedmiotu w sposób jasny (distinctly), a gdy przychodzi ponownie jest mętne,
odnajdujemy coś brakującego, [coś] czego się spodziewaliśmy, a dzięki czemu osą-
dzamy to [mętne pojęcie] jako minione i zanikające”11.
Rozróżnienie to jest o tyle ważne, że pojęcia rzeczy minionych, będące prze-

cież słabnącymi wrażeniami, w swoim czasie zjawiały się w określonym porządku
chronologicznym. Oznacza to, że ich odbiorca mógł wyróżnić pośród nich to, co
było poprzednikiem, co następnikiem, a co współwystępowało. Zdaniem Hobbesa,
przypominanie sobie takiej kolejności jest doświadczeniem (experiment), zaś na-
gromadzenie tego typu doświadczeń: doświadczeniem życiowym (experience), co
bliskie jest intuicjom współczesnego języka potocznego, w którym posługujemy
się np. wyrażeniem „mieć duże doświadczenie”12. To dzięki niemu możliwe są
wszelkiego rodzaju oczekiwania czy domniemania w stosunku do przyszłości, jak
i domysły dotyczące przeszłości. Wszystkie one zaś nie są niczym innym jak ro-
zumowaniami (discursions).
Przez rozumowanie zaś Hobbes pojmuje uporządkowane następstwo pojęć

w umyśle. Owo uporządkowanie nie oznacza jednak jedynie odtworzenia cią-
gów pojęć uzyskanych na drodze zmysłowej. I choć jest to źródło pierwotnego
połączenia określonych pojęć, to jednak bogactwo doświadczenia redukuje po-
trzebę takiego prostego odwzorowania i jednocześnie umożliwia dowolne snucie
rozważań, niezdeterminowane pod tym względem w żaden sposób. Prowadzi to
Hobbesa do przekonania, że wszystko może być połączone ze wszystkim. Oczy-
wiście nieco inaczej ma się sprawa z różnymi omawianymi przezeń rodzajami
rozumowań, wszak część z nich może być ukierunkowana na realizację określo-
nego celu, zaspokojenie pewnej potrzeby czy podporządkowana przewodniczą-
cemu im uczuciu.
I tak, rozumowania dotyczące poszukiwania czegoś, przy czym obojętne, czy

człowiek poszukuje zgubionych kluczy, czy też zwierzę tropu, który wcześniej pod-
jęło, należy rozpocząć od pojęcia miejsca, w którym dana rzecz wciąż była w na-
szym posiadaniu. Gdy zaś rozumowanie ma swój początek w pożądaniu czegoś, na
przykład bogactwa, wówczas musi ono przebiegać po kolejnych pojęciach środków
służących do realizacji postawionego sobie celu. W ten sposób, zdaniem Hobbesa,

11 T. Hobbes, The Elements of Law, Natural and Politic, wyd. cyt., s. 11.
12 Por. następujący fragment: „Doświadczenie jest obfitością obrazów powstałą z doznawania
zmysłowego wielu rzeczy”; T. Hobbes, Elementy filozofii, wyd. cyt., t. I, s. 413. Dodam tylko,
że na obecnym etapie prowadzonych prac translatorskich przekład pary pojęć experiment –
experience jako „doświadczenie” i „doświadczenie życiowe” jest czysto roboczy, nie przesądzam
w tej chwili o jego ostatecznym kształcie.
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posuwając się krok po kroku, od pojęcia do pojęcia, prześledzimy całą drogę, którą
przyjdzie nam pokonać, by cel ten osiągnąć.
W tym miejscu swych rozważań filozof dokonuje istotnego przejścia, wpro-

wadza on bowiem termin „znak”, czy „oznaka”, który ma stanowić pierwszy krok
do tego, by móc porozumieć się z innymi ludźmi. Wszak do tej pory omawiali-
śmy rozumowania będące wewnętrzną mową umysłu (discourse of mind), nie zaś
tokiem słów (discourse of tongue). Aby przejść do tego ostatniego musimy naj-
pierw zrozumieć, czym są znaki i nazwy, a także w jakim stosunku pozostają one
względem siebie.
Doświadczenie to, jak już powiedziałem, zdolność przypominania sobie naj-

różniejszych pojęć i porządku, w jakim się zjawiały. Poprzedniki i następniki,
które w tym następstwie „odkrywaliśmy”13, i które stale występowały w naszym
doświadczeniu w pewnym związku, stają się swymi wzajemnymi znakami czy
oznakami: tak jak chmury są oznaką przyszłego deszczu a kałuże znakiem minio-
nej ulewy. „To czerpanie znaków z doświadczenia [życiowego] – pisze Hobbes –
jest tym przez, co ludzie zazwyczaj myślą”14. Oczywiście należy pamiętać o jego
uwadze, że z doświadczenia nie można wyprowadzić żadnych wniosków powszech-
nie obowiązujących, a jedynie wykazać prawdopodobieństwo zajścia określonych
wydarzeń15.
Ale znaki to nie tylko kolejne pojęcia czy obrazy. Zgodnie z tym, co możemy

przeczytać w Human Nature, znak ma ze swej istoty charakter relacyjny: „ZNAK
jest zmysłowym przedmiotem, który człowiek tworzy dla siebie w sposób dobro-
wolny, po to, by dzięki niemu przypomnieć sobie coś przeszłego, kiedy [tylko] to
samo ponownie zostanie ujęte we wrażeniu. (...) Pośród tych znaków znajdują
się te ludzkie głosy (które nazywamy nazwami lub określeniami rzeczy) odczu-
walne zmysłem słuchu, dzięki którym przywołujemy na myśl pewne pojęcia rzeczy,

13 W zasadzie można byłoby mówić o ich konstytuowaniu, czy lepiej uchwyceniu i wyabstra-
howaniu z pewnej całości doświadczania zmysłowego.
14 T. Hobbes, The Elements of Law, Natural and Politic, wyd. cyt., s. 16.
15 Por. następującą uwagę Hobbesa: „Różnica między [ludźmi] leży w wiedzy, przez którą zwy-
kle rozumieją oni całość ludzkich umiejętności lub zdolność poznawania (power cognitive). To
jednak jest błąd, gdyż znaki te są jedynie prawdopodobne i w zależności od tego, jak często czy
rzadko zawodzą, taka też jest ich pewność, większa bądź mniejsza, nigdy jednak całkowita i nie-
podważalna. I choćby człowiek zawsze widywał jak dzień i noc następowały po sobie, to jednak
nie może on wnioskować z tego, że powinny tak [właśnie] robić, lub że zmiana ta będzie zacho-
dzić wiecznie. Z doświadczenia nie da się wyprowadzić niczego powszechnie [obowiązującego].
Jeśli oznaki sprawdziły się dwudziestokrotnie i [tylko] raz zawiodły, człowiek może założyć się,
że [prawdopodobieństwo] zajścia wydarzenia wynosi dwadzieścia do jednego, ale nie może tego
wniosku brać za prawdę. Niemniej, dzięki temu jasne jest, że najtrafniejszy domysł będą mieli ci,
którzy dysponują największym doświadczeniem. Mają najwięcej oznak, po których mogą snuć
domysły, co z kolei sprawia, że starzy ludzie są bardziej roztropni, czyli, że lepiej się domyślają,
caeteris paribus, niż młodzi”; T. Hobbes, The Elements of Law, Natural and Politic, wyd. cyt.,
s. 16.
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którym nadajemy te nazwy czy określenia. (...) NAZWA czy OKREŚLENIE jest
więc głosem człowieka, dowolnie narzuconym rzeczy jako znak, po to aby przy-
wieść na myśl pojęcie tej rzeczy”16.
W ten sposób zyskujemy możliwość łatwiejszego przypominania sobie wła-

snych pojęć, komunikowania się z innymi ludźmi, gromadzenia wiedzy i przeka-
zywania jej, uprawiania nauki i jej szerzenia. A wszystko to dzięki ustanowieniu
nazw jako znaków dla pojęć, będących materią naszej mowy wewnętrznej. Zmienia
się ona dzięki temu w tok słów i tym samym przestaje być prywatnym językiem
rozumowań umysłu i staje się częścią języka publicznego, pod znaki którego każdy
człowiek i tak podciąga swoje własne pojęcia. To jednak jest nieuniknione.
Aby uzasadnić wcześniejsze przekonanie dotyczące aktualności poglądów

Hobbesa zawartych w Human Nature dla treści Lewiatana i De Corpore, porów-
najmy kilka kluczowych zagadnień, które odnajdujemy we wszystkich trzech pra-
cach. Chodzi przede wszystkim o trzy rodzaje treści umysłu, które Hobbes określił
wspólnym mianem pojęć, a więc wrażenia zmysłowe, wyobrażenia i to, co wła-
ściwie nie posiada żadnej nazwy – chyba, że przyjmiemy, iż jest to równoznaczne
z posiadaniem pojęcia o czymś lub pojęcia czegoś17 – a co zjawia się w umyśle
wówczas, gdy coś jest dla nas zrozumiałe. Musimy jednak pamiętać, że zagadnie-
nia, z którymi łączą się tak określone pojęcia, nie zawsze ujęte są przez filozofa
we wszystkich trzech pracach przy pomocy tych samych terminów, a i nacisk, jaki
kładzie on na poszczególne aspekty omawianego zagadnienia, dla podkreślenia
jego specyfiki, różnie jest rozłożony18.
Zacznijmy od określeń myśli i wrażeń oraz stosunku, jaki między nimi zacho-

dzi, które Hobbes przedstawia w Lewiatanie. Jako pierwsze rzuca się w oczy to,
że nie tylko wskazuje on na metodę, jaką chce przyjąć w badaniach nad treściami
umysły – myślami, ale także to, że od razu przedstawia je jako reprezentacje (re-
presentation), obrazy bądź wyglądy (appearances) ciał lub ich jakości zdobywane
na drodze zmysłowego doświadczenia: „Co się tyczy myśli człowieka, chcę je roz-
ważać najpierw pojedynczo, a następnie w ciągach, czyli w zależności jednych od
drugich. Pojedynczo każda z nich jest przedstawieniem (representation) lub obra-
zem (appearance) jakiejś jakości czy też rzeczy innej cechy ciała poza nami, które
zazwyczaj nazywa się przedmiotem. Ten przedmiot działa na uszy, oczy i inne
części ludzkiego ciała i działając różnorako, wywołuje różnorakie obrazy. Pierwo-

16 T. Hobbes, The Elements of Law, Natural and Politic, wyd. cyt., s. 18.
17 Przykładowo, każdy czytelnik tego tekstu wie, czym jest karmnik, wie, bo jakiś kiedyś wi-
dział, a teraz może go sobie wyobrazić. A nie mógłby tego zrobić, gdyby nie miał pojęcia
karmnika, które zdobył dzięki wrażeniu zmysłowemu. Zrozumieć zdanie: „Ptak dziobie ziarno
w karmniku” może tylko ten, kto wie, do czego odnosi się znak, nazwa „karmnik”. A zatem
rozumieć to tyle, co mieć czegoś pojęcie, mieć pojęcie o czymś.
18 Dodać również należy, że Hobbes starał się bardzo precyzyjnie posługiwać stosowaną termi-
nologią i dobierać ją stosownie do czytelników, do których prace swe kierował.
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wzorem ich wszystkich jest to, co nazywamy WRAŻENIEM ZMYSŁOWYM
(sense). (Nie ma bowiem w ludzkim umyśle pojęcia «conception», które by pier-
wotnie, całkowicie lub częściowo, nie zrodziło się organach zmysłowych). Wszystko
inne jest pochodne od tego pierwowzoru”19.
Jak widać, już na wstępie pierwszego rozdziału pojawia się interesujący nas

termin conception. Zauważmy, że od samego początku określany jest on w sposób
zmysłowy, tj. jako obrazowe20 przedstawienie czegoś, co w stosunku do wyciąga-
jącego owe pojęcie z reszty, z tła, z całości danego w danej chwili doświadczenia
zmysłowego, jawić się ma jako „zewnętrzne”. Jednocześnie Hobbes podkreśla, że
wszelkie nasze myśli mają źródło w tego typu materiale21.
Oznacza to, że właściwie nie powinniśmy mieć w ogóle możliwości wykrocze-

nia poza pojęcia i sprawdzenia, czy faktycznie w czymś „zewnętrznym” mają one
swą przyczynę. Przecież i w Lewiatanie Hobbes opisuje powstawanie obrazów jako
wynik zderzenia i przeciwstawienia się sobie dwóch rodzajów ruchu, ruchu z ze-
wnątrz i oporu, jaki powstaje w narządach wewnętrznych ciała, jawiącego się jako
ruch na zewnątrz. Stąd przecież, zdaniem filozofa, lokowanie22 przez nas przed-
miotów doświadczenia zmysłowego w przestrzeni, dodajmy, w przestrzeni jedynie
wyobrażonej: „Wszystkie te jakości, które są nazywane jakościami zmysłowymi,
są w przedmiocie, który je wywołuje; lecz różne są te liczne ruchy materii, którymi
ten przedmiot wywiera różny nacisk na nasze organy. I w nas, którzy podlegamy

19 T. Hobbes, Lewiatan, wyd. cyt., s. 87. Z pewnością warto dodatkowo przywołać tu uwagę
Hobbes dotyczącą umysłu: „Poza zmysłami (sense) [wyróżnienie moje – K. W.] bowiem, my-
ślami i tokiem myśli umysł człowieka nie ma żadnego innego ruchu; niemniej za pomocą mowy
i metody te same władze umysłu mogą być udoskonalone tak dalece, że odróżniają ludzi od
wszelkich innych istot żywych”; T. Hobbes, Lewiatan, wyd. cyt., s. 104. Proponuję by w cyto-
wanym fragmencie zastąpić wyróżnione „zmysły” „wrażeniami”. Trudno mi bowiem zrozumieć,
co miałoby oznaczać stwierdzenie, iż zmysły są władzami umysłu, choć zdaję sobie sprawę z tego,
że wg Hobbesa zachodzi w nich ruch. Wydaje się jednak, że jego intencją było wskazanie na
treści umysłu, dla których co prawda wskazuje on źródło w doświadczeniu zmysłowym, ale to,
co ma zjawiać się w umyśle, to pojęcia bez przesądzania, jakiego są one rodzaju.
20 Jak pamiętamy, Hobbes stosuje termin „obraz” do wszelkich treści zdobywanych na drodze
zmysłowej. Tym samym nie zawęża on tego pojęcia jedynie do zmysłu wzroku.
21 Konsekwencją takiego ujęcia jest m. in. to, że „żaden więc człowiek nie może przedstawić
sobie pojęciowo (conceive) jakiejś rzeczy, nie przedstawiając jej sobie z konieczności w jakimś
określonym miejscu, jako obdarzonej pewną określoną wielkością i podzielnej na części”; T. Hob-
bes, Lewiatan, wyd. cyt., s. 105. Zwrot „przedstawić sobie pojęciowo” może być nieco mylący,
oryginalne conceive można by więc oddać przez ujmowanie, choć nadal powinniśmy pamiętać,
że chodzi o conceptions a nie nazwy.
22 Por. następujący fragment: „Usiłowanie to, ponieważ jest skierowane na zewnątrz, wydaje
się być czymś leżącym na zewnątrz (matter outward). I właśnie to coś, co się wydaje (seeming),
ten zjawiający się obraz (fancy), jest tym, co ludzie nazywają wrażeniem zmysłowym (sense)”;
T. Hobbes, Lewiatan, wyd. cyt., s. 88 i n. Wydaje się, że warto zastanowić się nad zwrotem
„ludzie nazywają”. Czy Hobbes również tak to nazywa? A może tylko posługuje się takim
językiem, który jest zrozumiały dla tych, którzy go w ten sposób używają i przy jego pomocy
opisują to, co im się zjawia?
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naciskowi, nie są one niczym innym niż różnymi ruchami (albowiem ruch nie wy-
wołuje niczego innego niż ruch). Ale to, co się zjawia przed nami jako obraz,
jest pozorem [wyróżnienie moje – K. W.], który jest taki sam w stanie czuwania,
jak we śnie. (...) przedmiot jest jedną rzeczą, obraz zaś czy pozór (fancy) czymś
innym. Tak więc wrażenie zmysłowe we wszystkich przypadkach nie jest niczym
innym niż pierwotnym obrazem (fancy) wywołanym (jak już powiedziałem) przez
nacisk, to znaczy przez ruch rzeczy zewnętrznych skierowany na nasze oczy, uszy
i inne organy do tego przeznaczone”23.
Cóż zatem powinniśmy począć z takimi pojęciami jak organy wewnętrzne,

poszczególne zmysły, ciało, że nie wspomnę o samym pojęciu umysłu? Trudno
uwierzyć, by Hobbes nie był świadom tego, że chcąc być konsekwentnym w swych
rozważaniach i precyzyjnie się wyrażać, powinien również i dopiero co wymienione
części ciała człowieka potraktować jako obrazy, pojęcia, „pozory”, które miałyby
być wyglądami czegoś „zewnętrznego”, a czego w żaden sposób nie przypominają
i przypominać nie mogą. Tym bardziej przekonuje mnie to do uznania, że Hobbes
celowo posługuje się słowami (znakami) w taki właśnie sposób, by w ogóle móc
przekazać swe myśli (conceptions) odbiorcy, który – jeśli chcemy pozostać konse-
kwentni – również dany mu jest jedynie przez pojęcia. Bez naturalnego języka,
którego przebieg procesu powstawania Hobbes przecież również nam przedkłada,
nie mógłby tego zrobić: wszak w tym celu mieli ludzie ustanowić znaki, czyli
słowa, by reprezentowały ich myśli. Sprawa przedstawia się więc tak samo jak
w Elementach prawa naturalnego i polityki. Aktualne doznanie zmysłowe jest po-
jęciem (conception), które Hobbes próbuje określić przy pomocy, z jednej strony,
bodźca zewnętrznego, z drugiej zaś, przez reakcję organizmu.
O wyobrażeniu – drugim z trzech rodzajów pojęć – jako zanikającym wraże-

niu wspominałem już wcześniej. Dodajmy tylko, że jego charakterystyka przedsta-
wiona w Lewiatanie odpowiada tej z Elementów prawa..., a więc ponownie pojawia
się zestawienie wyobraźni z pamięcią, wyobrażeń ze wspomnieniami, ciągi myśli24,

23 T. Hobbes, Lewiatan, wyd. cyt., s. 89 i n. Wyróżniony fragment w oryginale brzmi: „But
their appearance to us is fancy...”; T. Hobbes, The Leviathan, w: tegoż, The English Works of
Thomas Hobbes of Malmesbury; Now First Collected and Edited by Sir William Molesworth,
Bart, Londyn 1839, t. III, s. 2. Co właściwie można oddać przez: „Nam zjawiają się one [ruchy
– przyp. moje] jako obrazy”. Nie ma sensu pisanie o pozorze, rozumiemy, że powstałe obrazy
nie są adekwatnym odwzorowaniem czegokolwiek „na zewnątrz”.
24 W Lewiatanie zgodnie zresztą z zapowiedzią pierwszego rozdziału, Hobbes koncentruje się
nie tylko na pojedynczych myślach, ale również na całych ich ciągach. Jak wiadomo, ciągi te
stanowią treść mowy wewnętrznej (mental discourse) nie zaś wyrażonej w słowach. Następowanie
po sobie myśli dzieli na niekierowane (unguided) i ukierunkowane (regulated), odpowiadają one
różnym rodzajom rozumowań omówionych przeze mnie wcześniej, więc nie będę już tego wątku
rozwijał. Tym bardziej, że nie pojawiają się tu już w zmianki o pojęciach, choć nie dlatego,
że nie odgrywają tu one żadnej roli. Lecz z tego powodu, że Hobbes już na wstępie Lewiatana
wyjaśnił, że wszelkie myśli mają swe źródło we wrażeniach zmysłowych, obrazach, pojęciach.
Nie musi tego stale powtarzać.
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odniesienie do marzeń sennych, zjaw, a także do rozumienia: „Wyobraźnia, którą
w człowieku (lub jakiejś istocie obdarzonej zdolnością wyobrażania) budzą słowa
lub jakieś inne rozmyślnie podawane znaki, jest tym, co powszechnie nazywa się
rozumieniem (...) To rozumienie, swoiste człowiekowi, jest rozumieniem jego pojęć
(conceptions) i myśli na podstawie następstwa i kontekstu nazw rzeczy układanych
w twierdzenia, zaprzeczenia i inne formy mowy”25.
O ileż bardziej zrozumiałe stałoby się to określenie, gdyby uznać, że nie

chodzi tu wcale o wyobraźnię, lecz o wyobrażenie. Przykładowo w Elementach
prawa..., w których próżno szukać precyzyjnego określenia rozumienia, Hobbes
stwierdza jedynie, że człowiek „dysponuje wielką zdolnością, do tego, by poza
słowami, kontekstem i innymi okolicznościami związanymi z językiem, uwolnić
się od wieloznaczności i odnaleźć prawdziwe znaczenie tego, co zostało powie-
dziane. To nazywamy ROZUMIENIEM (understanding)”26. A zatem, rozumie-
nie wcale nie musi odnosić się do słów, choć i tak przecież bywa. Wówczas
jednak i tak tok słów, ciąg znaków, stosuje się do pojęć. Z tego zaś wynika,
że aby rozumieć sens słów, musimy dysponować pojęciami, którym arbitralnie
przypisano nazwy. W ten sposób dochodzimy do trzeciego sposobu, w jaki po
postrzeżeniach i wyobrażeniach Hobbes pojmuje pojęcia, są one tym, co zja-
wia się w umyśle, kiedy jest coś dla nas zrozumiałe i czego brak, gdy czegoś
nie rozumiemy27.
Takie określenie rozumienia ściśle odpowiada temu z Lewiatana; czytamy

w nim bowiem miedzy innymi, że: „Gdy ktoś, słysząc jakieś powiedzenie, ma te
myśli, które wyrazy tego powiedzenia i ich powiązanie miało właśnie oznaczać,
wówczas mówi się, że ten człowieka rozumie to powiedzenie – rozumienie bowiem
nie jest niczym innym niż pojęciem wywołanym przez mowę”28. I dalej: „Gdy
człowiek rozumuje, to nie czyni nic innego, tylko ujmuje pojęciowo (conceive) cał-
kowitą sumę, dodając składniki, albo też przedstawia sobie pojęciowo (conceive)
resztę, odejmując jedną sumę od drugiej. Jeżeli jest to wykonywane na słowach,
to jest to przedstawieniem sobie pojęciowym (conceive) szeregu nazw wszystkich
składników i łączeniem ich w nazwę całości; albo też przejściem od nazw całości
i jednego składnika do nazwy innego składnika”29.
Takie pojmowanie rozumienia prowadzi Hobbesa do uznania rozumu za nic

innego jak tylko liczenie, czy rachowanie, o którym mowa w De Corpore. W obu

25 T. Hobbes, Lewiatan, wyd. cyt., s. 98.
26 Tenże, The Elements of Law, Natural and Politic, wyd. cyt., s. 21.
27 Por. przypis z przykładem karmnika.
28 T. Hobbes, Lewiatan, wyd. cyt., s. 116.
29 Tamże, s. 118. Dodać należy, że jeśli nie odbywa się to na słowach, to i tak cały proces jest
przedstawianiem sobie pojęć tak, jak na to wskazuje poprzedni cytat.
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przypadkach chodzi jednak o operacje dokonywane na wszelkich danych postrze-
żeniowych, które tylko dadzą się dodawać i odejmować. Nie mówimy tu więc je-
dynie o liczbach, lecz również o liniach, figurach, kątach, proporcjach, odcinkach
czasu, stopniach szybkości, siły, mocy, a także wielkościach, ciałach, jakościach,
ruchu, pojęciach, nazwach, mowach i całych wypowiedziach30. Rozum (ratio) li-
czy, rachuje, ale jak się okazuje, nie musi tego dokonywać jedynie na nazwach,
jak mogłaby to sugerować podana przez Hobbesa definicja rozumu jako władzy
umysłu (mind): „ROZUM bowiem w tym znaczeniu nie jest niczym innym niż
tylko liczeniem (to znaczy dodawaniem i odejmowaniem) ciągów nazw ogólnych,
które zostały uznane w tym celu, by zarejestrować i oznaczyć nasze myśli”31.
I faktycznie, inne partie tekstu zdają się to potwierdzać; ratio stwierdza, prze-
czy, rozumuje i dokonuje tego wszystkiego na nazwach, ale jeśli tylko nie są one
oderwane od konkretnych obrazów, jeśli nie są nazwami ogólnymi czy abstrak-
cyjnymi, to wyobraźnia zawsze skojarzy je ze swymi przedmiotami. Wówczas ro-
zum już bez nazw liczy to, co mu wyobraźnia przedkłada: większe, mniejsze,
bliżej, dalej, wolne, szybkie, itd. Ale też na tych stwierdzeniach czy porówna-
niach jego praca się nie kończy. Rozumowania bowiem – jeśli dotyczą myśli,
a nie nazw – mogą dotyczyć najróżniejszych przewidywań, przypuszczeń i do-
mniemań. Dokładnie w ten sam sposób, jak opisywał to Hobbes w Elements
of law, z chwilą jednak, gdy rozumowanie zaczyna operować nazwami, kiedy
ma swój początek w definicji, a każdy kolejny jego krok jest równie pewny jak
przyjęta definicja, wówczas rozumowanie nie prowadzi już jedynie do przekona-
nia, lecz może zyskać właściwe uzasadnienie i zakończyć się konkluzją – zdoby-
ciem wiedzy32.
Tak ma się sprawa z występowaniem w Lewiatanie podstawowych założeń do-

tyczących pojęć, wprowadzonych w Elements of law, natural and politics. Widać,
że Hobbes konsekwentnie się ich tu trzyma i nie odstępuje od nich; sprawdźmy
więc teraz, czy i w De Corpore pozostaje im wierny.
Zacznijmy od doznań zmysłowych. Hobbes zauważa, że „spośród ciał, jakie

są w przyrodzie, jedne mają w sobie odbicie wszystkich niemal innych rzeczy, inne
zaś nie mają żadnych takich odbić”33. Owe odbicia to obrazy, które zjawiają się
wraz z doznaniem zmysłowym. Jako ich przyczyna wskazywane jest, podobnie jak
w poprzednio omawianych dziełach Hobbesa, zderzenie dwóch rodzajów ruchu.
Zależy ona zatem z jednej strony od ruchu właściwego temu, co odbijane, jak
i tego przynależącego temu, co odbija. Rzecz jasna, nie jest to przeciwstawienie

30 Por. tamże, s. 114–119, oraz Tegoż, Elementy filozofii, wyd. cyt., t. I, s. 15.
31 T. Hobbes, Lewiatan, wyd. cyt., s. 119.
32 Por. tamże, s. 142–144.
33 T. Hobbes, Elementy filozofii, wyd. cyt., t. I, s. 402.
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przedmiot – podmiot, gdyż tylko drugi człon tej pary odpowiada czemuś realnemu
– doznającemu ciału. To zaś, co doznawane, jest jedynie obrazem czy zjawiskiem
czegoś w stosunku do niego „zewnętrznego”, ciała, ale nie przedmiotu34. Pytanie
tylko, czy taki obraz określany jest przez Hobbesa mianem pojęcia?
Odpowiedź jest twierdząca. W pierwszej części De Corpore, zatytułowanej:

Rachowanie, czyli logika, filozof zdaje sprawę m. in. z metody badań, jaką przyjął
w przedkładanej czytelnikom pracy. Sama metoda oczywiście nie jest przedmio-
tem niniejszego artykułu, dlatego też chcę odnieść się jedynie do pewnej uwagi
Hobbesa na temat badania przyczyn, a dokładniej, do pewnego, być może ma-
chinalnie poczynionego, wyjaśnienia: „Gdy zaś mamy badać przyczynę jakiegoś
danego skutku, to przede wszystkim należy sobie przedstawić i ująć w umyśle po-
jęcie (conception), czyli ideę doskonałą tej rzeczy, którą nazywa się przyczyną”35.
A zatem mamy do czynienia z pewnym zrównaniem obu terminów: pojęcie, czyli
idea; w ten sposób Hobbes wprowadza nową terminologię do swych rozważań.
Wcześniej nie posługiwał się terminem idea, podobnie jak rzadko używał terminu
zjawisko. W De Corpore to się zmienia, choć nie oznacza to, że Hobbes rezygnuje
z przyjętej wcześniej terminologii.
Okazuje się, że terminy: obraz (częściej phantasm niż image czy fancy), idea

i zjawisko, wykorzystuje on najczęściej do opisuj powstawania doznań zmysło-
wych, przeobrażania się ich w obrazy pamięci i wyobraźni, a także wyjaśnienia
następstwa myśli36. Nie ma tu niczego nowego, w stosunku do tego, o czym Hob-
bes pisał był wcześniej. Zyskujemy jednak pewność, że i w tej pracy, przynajmniej
jeśli chodzi o dziedzinę fizyki, czyli zjawisk natury, aktualne są jego początkowe
określenia z Elements of law, choć pojawia się nowa terminologia.
Przy próbach wyjaśniania przez Hobbesa tego, co rozumie przez rozumowa-

nie, pojawia się znane z Lewiatana określenie rachowania. Podobnie, jak i w tamtej
pracy, rachować możemy najróżniejsze jakości, wielkości, ciała, ruchy, itd., pod
warunkiem jednak, że wcześniej zdobędziemy ich pojęcia na drodze zmysłowej.
Te zaś są albo ideami aktualnie wywoływanymi w umyśle, albo przywołanymi

34 Por. następującą uwagę Hobbesa: „Podmiotem doznania zmysłowego jest sama istota do-
znająca, a mianowicie zwierzę; i słuszniej jest mówić, że widzi zwierzę, niż że widzi oko. Przed-
miotem jest to, czego doznajemy zmysłowo. Tak więc dokładniej jest mówić, że widzimy słońce,
niż że widzimy światło; światło bowiem, barwa, ciepło, dźwięk i inne jakości, które zazwyczaj
nazywamy zmysłowymi, nie są przedmiotami, lecz obrazami (phantasms), jakie mają istoty
doznające wrażeń. Obraz bowiem jest aktem doznawania zmysłowego”; T. Hobbes, Elementy
filozofii, wyd. cyt., t. I, s. 405–406.
35 Tamże, tom I, s. 90.
36 Por. następującą uwagę: „Powstawanie stałe obrazów, zarówno gdy doznajemy wrażeń, jak
gdy myślimy (imagination), jest właśnie tym, co zazwyczaj nazywa się biegiem myśli i co jest
wspólne ludziom i zwierzętom; albowiem ten, kto myśli, porównuje przesuwające się obrazy, to
znaczy: dostrzega podobieństwo czy też brak podobieństwa między nimi”; tamże, t. I, s. 413–114.
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pod nieobecność doznania zmysłowego. Jedne i drugie okazują się niezbędne przy
wszelkich rodzajach rozumowań, w tym tych nieopartych na znakach. Dopiero jed-
nak o ich połączeniu z nazwami jako oznakami pojęć możemy mówić jako o trzecim
rodzaju pojęć na gruncie filozofii Hobbesa, mianowicie pojęć związanych z kontek-
stem wypowiedzi, z rozumieniem ich znaczenia: „Ponieważ nazwy, jak to zostało
zdefiniowane, ułożone w wypowiedzi są oznakami pojęć, przeto oczywiste jest, że
nie są oznakami samych rzeczy; w jakim bowiem znaczeniu można zrozumieć, że
dźwięk słowa kamień jest oznaką kamienia, jeśli nie w tym, że ten, kto usłyszał
słowo, wyprowadzi wniosek, iż mówiący myślał o kamieniu?”37. I dalej: „...zwie-
rzę, skała i tak dalej, są nazwami ogólnymi, to znaczy: nazwami wspólnymi dla
wielu rzeczy, i że odpowiadające tym nazwom pojęcia w umyśle są obrazami po-
szczególnych zwierząt czy też innych rzeczy. Toteż do zrozumienia nazwy ogólnej,
czyli powszechnika, nie potrzeba żadnej innej zdolności niż zdolność wyobrażania
sobie, dzięki której przypominamy sobie, że tego rodzaju słowa budziły w umyśle
już to obraz jednej, już to innej rzeczy”38.
Mamy więc do czynienia z istotnym sprzęgnięciem poszczególnych pojęć (my-

śli, wrażeń, wyobrażeń) z ich znakami, słowami. Bez tego powiązania nie możemy
ani komunikować się z innymi, ani też rejestrować własnych myśli w uporządko-
wany sposób39. Owo sprzęgnięcie umożliwia przejście od mowy wewnętrznej do
toku słów, od naszego prywatnego wewnętrznego języka pojęć do „publicznego”
zewnętrznego języka słów.
Wskazana zgodność prac Hobbesa dotycząca określeń doznań zmysłowych,

wyobrażeń, ciągów myśli i samego rozumienia, świadczy o jednolitości jego fi-
lozofii pod względem używania przezeń podstawowych terminów. I choć termin
conception nie jest przez filozofa w późniejszych pracach szczególnie eksponowany,
filozof nadal się nim posługuje. Pierwotny zamysł, aby conception utożsamić z po-
strzeżeniem, wyobrażeniem i tym, co zjawia się w umyśle, gdy coś rozumiemy, nie
zostaje więc zarzucony40. Zmienia się nieco terminologia, ale tok rozumowania

37 Tamże, t. I, s. 27.
38 Tamże, t. I, s. 31.
39 W De Homine Hobbes przedstawia następujące określenie mowy: „Mową, czyli wypowiedzią
jest zestawienie słów, które zostały utworzone wolą człowieka na to, by oznaczał szereg pojęć
tych rzeczy, o których myślimy. Tak więc, czym jest słowo dla idei czy pojęcia jakiejś jednej
rzeczy, tym jest mowa dla toku myśli”; T. Hobbes, O człowieku, w: tegoż, Elementy filozofii,
wyd. cyt., t. II, s. 115–116.
40 Wydaje się wręcz jeszcze wzmocniony, jeśli uwzględnimy uwagę Hobbesa, która pojawiał
się w dyskusji z Johnem Bramhallem biskupem Derry. Owa dyskusja, m.in. nad zagadnieniem
wolnej woli, została opublikowana w roku 1656 (a więc rok po publikacji De Corpore) jako reprint
Of Libertie and Necessitie (1654), z tym, że uwzględniający już odpowiedzi biskupa i kolejne
samego Hobbesa. Czytamy tu, że: „W tym miejscu biskup odkrył podstawę wszystkich swoich
błędów w filozofii. Było nią to, że gdy myśli, powtarza w myślach słowa jakiegoś twierdzenia,
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w kolejnych dziełach pozostaje ten sam. Niestety, nie zawsze jest to wystarcza-
jąco czytelne.

ON THE AMBIGUITY OF THE TERM “CONCEPTION”
IN HOBBES’S PHILOSOPHY

Summary

The article presents some results of preparing a Polish translation of Thomas Hob-
bes’s first important work, Elements of law, natural and politic. I focus on explaining
various meanings of the term “conception” as it is used by Hobbes in this writing.
In his philosophy Hobbes uses the term in three different ways. The first of them

refers to sense (or sensation) and image arising on sense organs as a result of the move-
ment of external bodies mechanically affecting them. In its second meaning “conception”
is understood as imagination, described also as a decaying sense. According to the third
use of the term, “conception” is a state of understanding of something, or possessing
a conception caused by speech (complex imagination). Such an undertaking makes it
possible to reconstruct the development of the meaning of the term within the philoso-
phy of Hobbes and the relation between his early and later writings, namely Elements
of Law, Leviathan and De Corpore.
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TOMASZA HOBBESA KONCEPCJA PRAWA
AWSPÓŁCZESNY „MIĘKKI” POZYTYWIZMPRAWNICZY

Tomasz Hobbes to myśliciel, którego społeczno-polityczna filozofia oceniana
jest dziś, podobnie zresztą jak trzysta lat temu, biegunowo skrajnie – angiel-
ski twórca bywa nazywany „sługą Lewiatana” czy „apologetą totalitaryzmu”,
bywa też przedstawiany jako pionier liberalizmu, kiedy podkreślane są jego za-
sługi w formułowaniu kanonu niezbywalnych praw jednostki1. Hobbes jest filo-
zofem przypisywanym do dwóch różnych prawnych nurtów – niektórzy nadają
mu miano prekursora pozytywizmu prawniczego, inni wiążą jego koncepcje z nur-
tem prawnonaturalnym2, hobbesowskie idee są różnie klasyfikowane; uznawany
jest za zwolennika jusnaturalizmu bądź pozytywistę w zależności od tego, którym
wątkom jego twórczości klasyfikujący baczniej się przygląda i które szczególnie
eksponuje3.
Pozytywizm prawniczy i jusnaturalizm to teorie fundamentalnie różne, dzieli

je przede wszystkim sposób rozumienia prawa oraz podstawy uznawania mocy
obowiązującej norm prawnych. Według pozytywistów prawniczych normy prawne
to takie, które zostały ustanowione przez państwo, zdaniem wyznawców prawa
natury pewne normy mają status norm prawnych niezależnie od tego, czy zostały
usankcjonowane przez organizację państwową4. Doktryny pozytywistyczne w róż-

1 Zob. L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, tłum. T. Górski, PAX, Warszawa 1969.
2 Por. tamże oraz N. Bobbio, Thomas Hobbes and the Natural Law Tradition, The University
of Chicago Press, Chicago 1993.
3 Zob. Z. Ziembiński, O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa natury, Ośrodek Wydawnictw
Naukowych, Poznań 1993, s. 7.
4 Zob. tamże, s. 62.



268 KATARZYNA DOLIWA

nych wersjach cechuje programowe nastawienie antymetafizyczne; najpoważniej-
szym zarzutem, jaki stawiają zwolennicy pozytywizmu prawniczego koncepcjom
prawno naturalnym, jest ich filozoficzny fundament. Pozytywiści przyjmują, że
prawo nie powinno faworyzować żadnej z filozoficznych doktryn, w przeciwnym
wypadku istniałoby ryzyko, że ci, którzy nie podzielają wspieranego przez państwo
światopoglądu, będą traktowani przez jego organy inaczej, staną się obywatelami
drugiej kategorii5.
Punktem wyjścia do rozważań na temat prawa państwowego uczynił Hob-

bes zagadnienie praw natury, które definiuje jako niezmienne i wieczne nakazy
rozumu. Wypowiadając się o ich istocie, stwierdza, że prawem naturalnym jest
reguła ogólna, którą wskazuje rozum, i która zabrania człowiekowi czynić rzeczy
sprzeczne z instynktem samozachowawczym. Pierwsza i najważniejsza z tych reguł
nakazuje dążyć do pokoju i utrzymywać go. Prawa natury narzucają się rozumowi
w sposób oczywisty, są znane wszystkim i wspólne dla wszystkich społeczności6.
Są prawa natury wpisane w ludzką kondycję, w ujęciu Hobbesa ich poznanie jest
efektem introspekcji, samobadania, „poznania samego siebie”7.
Twórcy filozofii prawa przed Hobbesem uznawali prawo natury za reguły

o wyjątkowej wadze, warunkujące uznanie prawa państwowego i mające pierw-
szeństwo w przypadku konfliktu z normami prawa pozytywnego. Hobbes pojmuje
je inaczej: prawa natury, choć oczywiste, dla swojego działania, to jest faktycznego
obowiązywania, wymagają włączenia ich przez suwerena do porządku prawnego8.
Istotne, że według Hobbesa – nominalisty, prawo natury nie jest odrębnym by-
tem, którego „odpryskiem” czy refleksem miałyby być prawa państwowe; prawo
natury jest zdolnością rozumu polegającą na umiejętności rozpoznawania tych
zasad, które dla przetrwania jednostki mają kluczowe znaczenie.
Prawo państwowe, z kolei, to dla poddanego te reguły postępowania, które

zostały narzucone przez suwerena rozkazem9. Dzięki nim poddany ma możliwość
odróżniania dobra od zła, tego co słuszne, od tego, co niesłuszne. Obowiązują
one dopiero od chwili ogłoszenia, a do ich zrozumienia konieczna jest interpreta-
cja dokonana przez samego suwerena. Konieczne jest, by były one jasne, wyraźne

5 Zob. M. Zirk-Sadowski, Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu
poznania, w: Studia z filozofii prawa, red. J. Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2001, s. 84.
6 Zob. T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego,
tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954, s. 139.
7 Zob. tamże, s. 6–7.
8 Zob. T. Hobbes, Elementy filozofii, tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1956, t. 2,
s. 271–279.
9 Zob. T. Hobbes, Lewiatan, wyd. cyt., s. 234.
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i zrozumiałe10. Prawa natury i prawo państwowe to dwa rodzaje praw wyróżnione
przez Hobbesa; nie są to dwa odrębne czy też sprzeczne porządki prawne, tylko
dwie części prawa11. Prawa natury po włączeniu do porządku prawnego pań-
stwa stają się prawem państwowym, państwo nadaje im moc prawną. Rola prawa
państwowego jest więc w filozofii hobbesowskiej nie do przecenienia. Prawa na-
tury, czyli „prawa” podyktowane człowiekowi przez rozum, nakazy rozumu przyro-
dzonego, aktualne są zarówno w poprzedzającym stan państwowy stanie natury,
jak i w sztucznie przez człowieka stworzonym stanie państwowym, jednak do-
piero ukonstytuowanie państwa i włączenie ich do systemu prawa pozwala na to,
by były przestrzegane, by stały się prawem sensu stricto; działają faktycznie do-
piero w państwie.
Prawa natury bez funkcjonującego organizmu państwowego wydają się –

w ujęciu Hobbesa – pustymi, ogólnymi formułkami, które znaczenie uzyskują
dopiero wówczas, gdy władza państwowa nada im konkretną treść. W pracy
O obywatelu pisze Hobbes obrazowo, że wprawdzie prawa natury zakazują czynów
bezprawnych, na przykład morderstwa, cudzołóstwa czy kradzieży, ale to prawo
państwowe wyjaśnia, co terminy: „morderstwo”, „cudzołóstwo” „kradzież”, czy
wreszcie „czyn bezprawny” oznaczają. Nie każdy zabór mienia jest kradzieżą, jest
nią zabranie rzeczy cudzej, a o tym, co jest cudze, decyduje prawo pozytywne;
prawa starożytnej Sparty zakładały na przykład, że nie będzie karany ten, kto
zabrał rzecz innemu w ten sposób, że nie został przy tym schwytany. Nie każdy
akt pozbawienia kogoś życia może być uznany za morderstwo – morderstwem jest
zabójstwo tego, kogo życie chroni prawo państwowe (nie będzie nim na przykład
zabicie wroga w czasie wojny, podobnie jak zabójstwo w samoobronie). Nie bę-
dzie cudzołóstwem każde „płciowe obcowanie”, ale tylko takie które zakazane jest
przez państwo; w konsekwencji to, co w jednym państwie uchodzi za małżeństwo,
w innym może być uważane właśnie za cudzołóstwo i odwrotnie. Wybrane jed-
nostki mogą mocą określonej umowy zawrzeć małżeństwo, inne zaś pozbawione
są tego uprawnienia, nawet jeśli są obywatelami tego samego państwa12.
Prawa natury w stanie natury według Hobbesa wprawdzie istnieją13, ale nie

obowiązują, są nieefektywne; są tak ogólne, że nie sposób ich stosować, potrzebują

10 Zob. T. Hobbes, Elementy filozofii, wyd. cyt., t. 2, s. 287.
11 Zob. T. Hobbes, Lewiatan, wyd. cyt., s. 236–237.
12 Zob. T. Hobbes, Elementy filozofii, wyd. cyt., t. 2, s. 297–298.
13 Prawa natury bywają stosowane w stanie natury, ale przez niektórych i nie zawsze; sto-
sowane są wówczas, gdy ich aplikacja się opłaca, gdy za ich spełnieniem przemawia w danej
chwili racjonalna kalkulacja. Stan natury nie jest stanem całkowicie aspołecznym, funkcjonują
tam zalążki współpracy i kooperacji. Zob. M. Kuniński, Problem stanu natury i stanu politycz-
nego w teorii umowy społecznej Thomasa Hobbesa, w: Umowa społeczna i jej krytycy w myśli
politycznej i prawnej, red. Z. Rau, M. Chmieliński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2010, s. 123.
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do swego działania interpretacji suwerena, realizują się w państwie. Są tu prawa
natury pozbawione realnej, pozwalającej na ich aplikację, treści. Hobbes może być,
wobec powyższego, uważany za wczesnego prekursora pozytywizmu prawniczego,
systemu, który pełny swój kształt osiągnął dopiero w dziewiętnastym stuleciu.
Dla klasycznych dziewiętnastowiecznych pozytywistów prawniczych, w ro-

dzaju Johna Austina, uważanego za twórcę doktryny, prawo jest przedmiotem
poznania dzięki zaistnieniu pewnego faktu społecznego – wyłonieniu się suwerena,
wobec którego członkowie danej społeczności zachowują posłuszeństwo. Tym,
co pozwala na wyróżnienie prawa, zewnętrznego przedmiotu poznania, jest ob-
serwacja, w jaki sposób owo posłuszeństwo podwładnych się uzewnętrznia; jak
kształtują się reakcje społeczne na rozkazy suwerena. Prawo jako przedmiot pozna-
nia odsłania przed prawnikiem-teoretykiem swoją pojęciową strukturę w podobny
sposób jak świat naturalny, badany i opisywany przez przyrodników14. Możliwe,
a nawet pożądane jest zachowanie poznawczego dystansu; badacz czy obserwator
nie jest zaangażowany emocjonalnie w proces poznawania, jest obiektywny i nie-
zależny. Nie ma w teorii Austina problemu komunikacji między członkami danej
społeczności, między rozkazodawcą a jego podwładnymi, nieobecna jest też tutaj
kwestia interpretacji językowej analizy rozkazów suwerena.
Prawo w koncepcji Austina jest gotowym przedmiotem, danym przez suwe-

rena i czekającym na badawczy opis, dla którego punktem odniesienia jest cało-
kształt doktryny politycznej władcy. Austinowski model poznawania prawa nie
został nigdy w obrębie pozytywizmu prawniczego odrzucony, choć dzięki działal-
ności przedstawicieli filozofii analitycznej uległ on modyfikacjom – główna zmiana
polegała tutaj na podkreśleniu wagi i roli języka. Austin nie przewidział miejsca
dla języka jako samodzielnego medium, bo język nie pełni według niego żadnych
funkcji poznawczych; znaczenie i sens prawa są w omawianej koncepcji tożsame
z rozkazem płynącym od suwerena15. Hobbes, antycypując austinowską rozka-
zową teorię prawa, nadał jednak językowi – tworowi ufundowanemu, podobnie
jak prawo, na konwencji – ważne funkcje, widział w nim, podobnie jak dzisiejsi
pozytywiści prawniczy, warunek konieczny powstania państwa i prawa16.
Twierdzenie, że jest Hobbes pionierem rozkazowej teorii prawa ma silne pod-

stawy. Dojrzały pozytywizm był jednak w pełni samowystarczalny, nie szukał uza-
sadnienia poza sobą samym, a ewentualne luki w prawie nakazywał rozwiązywać
w oparciu o analogię i odwołanie do zasad wyższego rzędu. Pozytywizm klasyczny

14 Zob. M. Zirk-Sadowski, Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu
poznania, wyd. cyt., s. 84–85.
15 Zob. M. Zirk-Sadowski, Prawo a uczestniczenie w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 1998, s. 19.
16 Zob. K. Doliwa, Tomasz Hobbes o poznawczej i społecznej funkcji języka, „Idea”, nr 16/2004.
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nie zakładał sytuacji, w której decyzja sędziego będzie niezdeterminowana17. Kla-
syczny pozytywista w rodzaju Austina czy Hansa Kelsena18 konsekwentnie bronił
tezy o całkowitym rozdziale prawa i systemów moralnych, moralność nie stano-
wiła dla prawa uzasadnienia. Radykalni pozytywiści formułowali niejednokrotnie
„zakazy interpretowania kodeksów”, nakazując traktować przepisy prawa jako jed-
noznaczne językowo wyrażenia dyrektywalne19.
U Hobbesa było inaczej – jego koncepcja prawa wyrasta z prawa natury,

praw rozumu przyrodzonego, prawo pozytywne jest uzasadniane przez prawa na-
tury i z praw natury wypływa, potrzebne jest do tego, by prawa natury były
respektowane. Prawo natury stanowi swoisty fundament, na gruncie którego wzno-
szony jest system prawa pozytywnego. Po drugie, u Hobbesa, inaczej niż w ujęciu
klasycznych pozytywistów, prawo natury działa wszędzie tam, gdzie brak sto-
sownej regulacji prawa pozytywnego; „(...) nie ma państwa na świecie, w któ-
rym byłaby ustanowiona dostateczna ilość reguł kierujących wszelkimi działa-
niami i słowami ludzi (jako że to jest rzecz niemożliwa), przeto z konieczności
rzeczy we wszystkich rodzajach działania, o których nie wspominają prawa, lu-
dzie mają wolność czynienia, co im poddaje własny ich rozum jako rzecz dla nich
najkorzystniejszą”20.
Gdy ukonstytuowane twórczym wysiłkiem człowieka prawo pozytywne za-

wodzi, okazuje się niewystarczające, sędzia rozstrzygający w nietypowej sprawie
może – zdaniem Hobbesa – odwołać się do praw natury. Angielski filozof nie miał
najmniejszych wątpliwości, że takie odwołanie jest uzasadnione, wszak prawa na-
tury istniały według niego zanim pojawił się porządek prawa stanowionego; wiążą
zatem w tych sprawach, w których milczy prawo pozytywne21. Rzecz można zilu-
strować następująco: jednym z praw natury wskazanym przez Hobbesa jest zakaz

17 Zob. M. Zirk-Sadowski, Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu
poznania, wyd. cyt., s. 85.
18 Zob. Z. Ziembiński zauważa, że żadna teoria prawna nie może proponować wyłącznie nor-
matywnego ujmowania prawa; musi w jakiś sposób nawiązywać do rzeczywistości społecznej,
nawet „super-normatywista” Hans Kelsen nie był w tej kwestii konsekwentny, zob. Z. Ziembiń-
ski, O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa natury, wyd. cyt., s. 70.
19 Zob. tamże, s. 63–64. Postulat taki był niewykonalny – przepisy prawa formułowane w języku
naturalnym obciążone są, jak wszystkie inne wypowiedzi, wieloznacznością.
20 T. Hobbes, Lewiatan, wyd. cyt., s. 187.
21 Zob. N. Bobbio, Thomas Hobbes and the Natural Law Tradition, wyd. cyt., s. 134–136. Za-
uważa jednak Bobbio fakt znamienny – wedle Hobbesa prawa natury zanim zostaną zastosowane
w konkretnej nieregulowanej przez prawo pozytywne sprawie, muszą być zinterpretowane przez
sędziego. Właśnie sędzia, który jest urzędnikiem państwa, podlega suwerenowi i go reprezentuje,
dokonuje wyboru reguły prawa naturalnego, która w danym wypadku może wchodzić w grę, do-
konuje też jej jednoznacznej wykładni. Hobbes nie dopuszcza sytuacji w której sędzia odwołuje
się przy wydawaniu wyroku do dzieł z zakresu filozofii moralnej, choćby dlatego, że są one, jego
zdaniem, w większości ze sobą sprzeczne.
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znieważania otaczających człowieka bliźnich, niezależnie od tego, czy obowiązu-
jący porządek prawa stanowionego przewiduje kary za obrażanie sąsiadów, powi-
nien on powstrzymywać się od obrażania innych22.
System hobbesowski, różniąc się wyraźnie od pozytywizmu klasycznego, wy-

kazuje powinowactwo z jedną ze współczesnych jego wersji – wersją „miękką”, do-
puszczającą istnienie pewnych istotnych związków między prawem a systemami
moralności. Szczególnie bliski jest ujęciu H. L. A. Harta, autora koncepcji „mini-
mum treści prawa natury”, sformułowanej w oparciu o dogłębną analizę ludzkiej
natury i miejsca człowieka w społeczeństwie. Zarówno system prawny Hobbesa,
jak i koncepcja Harta wyrastają z tych samych, głęboko utylitarnych i racjonal-
nych przesłanek.
U źródeł współczesnego pozytywizmu prawniczego leżą dwie tezy: pierwsza

z nich to „teza o źródłach”, która zakłada, że o tym, co w danej społeczności
jest prawem, decyduje konwencja, empirycznie stwierdzalny fakt społeczny. Zgod-
nie z powyższym twierdzeniem źródłem prawa nie jest metafizycznie pojmowana
„natura” wyznaczająca jego „konieczną” treść; prawo jest tworzone przez czło-
wieka, jest jego wytworem – o tym, co jest prawem, rozstrzyga określone, takie,
a nie inne, zachowanie się jednostek. O istnieniu i formie prawa przesądza ist-
nienie powszechnej praktyki rozpoznawania i przyjmowania pewnych norm jako
norm prawnych. Druga kanoniczna teza dzisiejszego pozytywizmu prawniczego
mówi, że nie istnieje konieczny, immanentny związek między prawem a moral-
nością, i choć pozytywiści dostrzegają rozmaite interakcje norm obu tych sys-
temów, konsekwentnie utrzymują, że związki te mają charakter przygodny, fak-
tyczny a nie konieczny. Moralność nie jest konstytutywnym elementem defini-
cji pojęcia prawa, dla swego istnienia nie potrzebuje ono ugruntowania w mo-
ralności, jest prawo systemem autonomicznym; obowiązywanie prawa nie za-
leży od moralnej oceny jego treści23. Można założyć, choć rzecz nie jest jed-
noznacznie przez teoretyków rozstrzygnięta, że te dwie tezy są sprzężone i po-
zytywistą jest dziś ten, kto przyjmuje obie i do żadnej nie zgłasza istotnych
zastrzeżeń24.
Współczesny, wyznaczony przez powyższe tezy, pozytywizm prawniczy wy-

kształcił dwa stanowiska – swoją „miękką” i „twardą” wersję. Stanowisko pierwsze
przyjmuje, że funkcjonujące realnie systemy prawne przejmują wartości moralne,
które stają się kryteriami obowiązywania prawa, „twardy” pozytywizm konse-

22 Zob. tamże, s. 135.
23 Można zakładać, że pod każdą z tych tez podpisałby się Tomasz Hobbes.
24 Zob. T. Pietrzykowski, „Miękki” pozytywizm i spór o regułę uznania, w: Studia z filozofii
prawa, red. J. Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków s. 99–100.
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kwentnie promuje tezę o całkowitej niezależności systemów prawa i moralności25.
Dwie wersje, czy odmiany pozytywizmu sformułowane zostały w reakcji na
głośne wystąpienie Ronalda Dworkina, zdeklarowanego „antypozytywisty”. Dwor-
kin zauważył, że sądy w tak zwanych „trudnych sprawach” często wydają wyroki
w oparciu o „zasady prawne”26, różne od zwykłych reguł prawnych, niepocho-
dzące od żadnego organu prawotwórczego, niezapisane wprost w obowiązujących
aktach prawnych; sędziowie powołują się na owe zasady nie z uwagi na ich po-
chodzenie, lecz ze względu na to, że prowadzą do słusznego rozstrzygnięcia da-
nej sprawy, uznają je z uwagi na ich treść. Zasady te (principles), funkcjonujące
w oparciu o społeczne struktury normatywne są swoistymi standardami postę-
powania, dla respektowania których podstawą są wartości moralne, na przykład
sprawiedliwość, słuszność, czy uczciwość. Zarówno zasady, jaki i reguły (rules) są
normami postępowania, mają jednak różny charakter; reguły są kompletne i ści-
słe, zasady natomiast są z natury swej bardziej pojemne i niedookreślone, z jednej
zasady da się wywieść kilka różnych reguł, pochodzących z różnych gałęzi prawa.
Ogólne zasady pochodzą spoza obszaru ścisłych regulacji prawnych, nie odnoszą
się wprost do decyzji organu stosującego prawo, różnią się także „mocą” i w kon-
kretnej sprawie tworzą hierarchię – da się do niej zastosować kilka zasad o różnej
„mocy” i różnej wadze27. Zasada uznawana powszechnie za nieobowiązującą, nie
wypada z systemu prawnego, ulega swoistej „erozji” albo ewoluuje wraz z ca-
łym systemem28.
Sądy, zwłaszcza w „trudnych sprawach” orzekają w oparciu o wspomniane

zasady, kierując się ich treścią, a nie faktem ich formalnego „umocowania” w sys-
temie prawnym, oraz tym, że pozwalają rozstrzygnąć w sposób „słuszny”. Za-
sady prawne często nie znajdują bezpośredniego uzasadnienia w przepisach, za-
równo gdy chodzi o common law, jak i o systemy prawa stanowionego, a mimo
to „działają” jak tradycyjne reguły prawne usankcjonowane wprost w obowią-
zującym prawie; sędziowie uznają powyższe reguły za wiążące29. Dowód na to,

25 Zob. tamże, s. 97–99.
26 Dworkin podawał tu przykład zasady głoszącej, że nie można odnosić korzyści z działań
sprzecznych z prawem; w głośnej sprawie Riggs vs. Palmer (tzw. „sprawa Elmera”) sąd odwołał
się do niej rozstrzygając na niekorzyść spadkobiercy, który w obawie przed zmianą zapisu te-
stamentowego, dokonał zabójstwa spadkodawcy (swego dziadka). Sąd (niejednogłośnie, dwóch
sędziów zgłosiło zdanie odrębne, powołując się na wyrażone wprost zapisy ustawy testamen-
towej) odsunął winnego zabójstwa od spadku mimo, iż amerykańskie prawo nie przewidywało
wtedy wyłączenia spadkobrania w przypadku zabójstwa spadkodawcy przez spadkobiercę. Zob.
T. Pietrzykowski, „Miękki” pozytywizm i spór o regułę uznania, wyd. cyt., s. 101.
27 Zob. M. Zirk-Sadowski, Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu
poznania, wyd. cyt., s. 89–90.
28 Zob. T. Pietrzykowski, „Miękki” pozytywizm i spór o regułę uznania, wyd. cyt., s. 94–95.
29 Zob. tamże, s. 100.
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że dana zasada jest zasadą prawną odnaleźć można właśnie w jej „instytucjonal-
nym poparciu”, objawiającym się na przykład wskazywaniem na nią przez sądy
jako na podstawę rozstrzygnięć. Dworkin podkreśla, że istnienie zasad prawnych
uderza w regułę uznania i związane z nią kryterium pochodzenia norm praw-
nych; nie zostały wysłowione w przepisach, a mimo to funkcjonują jak zwykłe re-
guły prawne30. Nie sprawdza się także, wedle Dworkina, teza dotycząca rozdziału
prawa i moralności; obala ją funkcjonowanie zasad prawnych i rola „instytucjo-
nalnego poparcia”.
Założeniem uchylającym krytykę Dworkina jest przyjęcie, że mająca charak-

ter konwencjonalny, społeczny reguła uznania31 może w sposób dowolny ustana-
wiać kryteria obowiązywania norm prawnych; mogą to być, ale wcale nie mu-
szą, kryteria pochodzenia przepisów, innym możliwym kryterium jest ich treść.
Sednem koncepcji „miękkiego pozytywizmu” jest twierdzenie, że samo wskaza-
nie kryteriów obowiązywania prawa jest kwestią konwencji obowiązującej w danej
społeczności, zaś same kryteria, ich natura, nie są sprawą o charakterze pierwszo-
rzędnym, gdy chodzi o definiowanie pojęcia prawa. Istota przyjętych kryteriów
jest wypadkową rozmaitych okoliczności historycznych i społecznych.
Na gruncie omawianej koncepcji przyjmuje się różnorodność kryteriów uzna-

wania norm za prawo; jako reguły prawne można uznać normy pochodzące od da-
nego autorytetu, normy czyniące zadość wymogom treściowym – tam, gdzie takie
kryterium przyjęto – a także normy, które są przyjmowane na mocy reguły uzna-
nia zakładającej oba wyżej wymienione rodzaje kryteriów (warunkiem uznania
jest zgodność z przyjętą wcześniej w danej społeczności konwencją). W istnieją-
cych współcześnie systemach prawnych reguła uznania odwołuje się w większości
wypadków zarówno do kryterium pochodzenia, jak i kryterium treści; prawem
jest norma pochodząca od upoważnionego organu normotwórczego, o ile tylko nie
stoi w sprzeczności z pewnymi wymogami treściowymi – sprawiedliwością spo-
łeczną czy zasadami współżycia społecznego32. Istotnym miejscem argumentacji
„miękkich” pozytywistów jest pokazanie, że przydanie wartościom moralnym sta-
tusu możliwego kryterium reguły uznania nie stoi w sprzeczności z drugą konsty-
tutywną tezą pozytywizmu prawniczego, dotyczącą rozdziału pomiędzy prawem
a moralnością; wartości moralne mogą stanowić kryterium reguły uznania, ale
nie występuje tu związek o charakterze koniecznym33. „Twardy” pozytywizm do-
wodzi, że warunkiem sine qua non istnienia systemu prawnego jest brak jego wa-

30 Zob. tamże, s. 102.
31 Samo istnienie reguły uznania jest faktem społecznym, ma charakter obiektywny i w pełni
weryfikowalny; fakt ów rozpoznać można na przykład na podstawie zgodnej praktyki sądów.
32 Zob. T. Pietrzykowski, „Miękki” pozytywizm i spór o regułę uznania, wyd. cyt., s. 101–109.
33 Zob. H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, tłum. J. Woleński, PWN, Warszawa 1998, s. 359.



TOMASZA HOBBESA KONCEPCJA PRAWA A WSPÓŁCZESNY „MIĘKKI”... 275

lidacyjnej zależności względem norm moralnych, „miękki” – przyjmuje, że mogą
istnieć systemy, w których taka zależność nie występuje.
Pozytywiści, w zdecydowanej większości, dokonali w ten sposób ponownego

oglądu relacji „normy moralne – normy prawne” i swoistego zredefiniowania re-
guły uznania. Podkreślili wyraźnie, że chcą ją rozumieć inaczej niż ich główny
antagonista, Dworkin, który zakładał, że dla pozytywisty prawem może być wy-
łącznie reguła mająca odpowiedni rodowód – pochodząca z odpowiednich źródeł,
spełniająca kryteria pochodzenia34. Dla „miękkich” pozytywistów pochodzenie
norm jest tylko jednym (choć z pewnością najczęściej spotykanym) z możliwych
kryteriów ich uznawania. Istotnym założeniem współczesnych pozytywistów jest
też przyjęcie, że normy prawne jako wyrażenia języka niosą „otwartą tekstowość”,
zawierają wyrażenia nieostre, ocenne, czy klauzule generalne, znaczenie normy
prawnej zależy też od kontekstu, w jakim jest ona rozważana. W konsekwencji
nie we wszystkich konkretnych sprawach system prawny wyznacza jedno, słuszne
rozwiązanie, sędzia jest interpretatorem i tym, który wybiera jedno – jego zdaniem
najwłaściwsze – z wielu możliwych rozstrzygnięć.
Zwolennicy „twardej” wersji pozytywizmu dowodzą, że jego „miękka” wer-

sja, która dopuszcza uzależnienie akceptacji norm od ich oceny moralnej, pozo-
staje w sprzeczności z istotną tezą pozytywizmu prawniczego, głoszącą że prawo
jest instytucją władczą: norma prawna żąda od jej adresata powinnego zachowa-
nia się, unieważniając tym samym wszystkie inne racje, dla których mógłby on
tak postąpić35. Obrońcy „miękkiego” pozytywizmu zarzuty te znoszą, twierdząc,
że uznanie władczego charakteru prawa nie musi wcale wyłączać działania innych
racji skłaniających do konkretnego działania czy zaniechania36.
„Miękki” pozytywizm, mający zdecydowanie więcej zwolenników niż pozy-

tywizm „twardy”, wywodzi się z koncepcji Harta, zwłaszcza z zasady „minimum
treści prawa natury”37 – ponieważ prawo i moralność dotyczą tego samego ob-
szaru ludzkiej aktywności i mają wspólne cele, każdy istniejący realnie system
prawny musi respektować uwarunkowania wynikające z natury ludzkiej. Wszel-
kie stanowione przez człowieka prawo powinno uwzględniać zasady dotyczące
ochrony ludzkiego życia i zdrowia oraz poszanowania własności38. Za Hobbe-

34 Zob. R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, PWN, Warszawa 1998, s. 47.
35 Poglądy takie głosi zwłaszcza Joseph Raz, izraelski filozof prawa, profesor Oxfordu, sukcesor
H. L. A. Harta.
36 Zob. T. Pietrzykowski, „Miękki” pozytywizm i spór o regułę uznania, wyd. cyt., s. 112.
37 H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, wyd. cyt., s. 233.
38 Zob. tamże, s. 261–269. Według Harta katalog wartości, które winien chronić każdy porzą-
dek prawny, jest zdeterminowany przez uwarunkowania biologiczno-przyrodnicze; gdyby ciała
ludzi, jak koralowców czy niektórych gadów, były osłonięte, nie potrzebny byłby zakaz zabija-
nia innych, z kolei, gdyby potrzebne człowiekowi dobra były dostępne każdej jednostce w nie-
ograniczonej ilości, zbędne były przepisy o ochronie własności.



276 KATARZYNA DOLIWA

sem powtarzał Hart, że przetrwanie biologiczne jest główną wytyczną kierującą
działaniami człowieka. W celu ochrony życia, zdrowia i własności akcentował
konieczność zrzeczenia się przez jednostki na rzecz sprawujących władzę, czę-
ści swoich uprawnień. Istotne jest tu, że biologiczne przetrwanie, jako wartość
liczy się dlatego, że cenią je ludzie, że jest podstawowym celem, uznanym za taki
przez samych ludzi, a nie danym na przykład od Boga i przez to koniecznym,
celem a priori39.
Podobną postawę reprezentował przed Hartem Jeremy Bentham, Hobbes jest

w tej mierze jego poprzednikiem. Głównym celem Benthama było zbudowanie
modelu doskonałego systemu prawnego; doskonałego, czyli respektującego zasady
użyteczności. Jedynym i nieograniczonym prawodawcą – czuwającym nad prze-
strzeganiem owej zasady jest w tej koncepcji suweren. Suweren, tak jak u Hobbesa,
jest według Benthama wyposażony w atrybut mocy, dysponuje siłą, dzięki której
zdolny jest egzekwować prawo i stać na straży rzeczonej zasady. Ponieważ za-
sada maksymalizacji ludzkiego szczęścia nie dyktuje rozstrzygnięć słusznych raz
na zawsze, prawo, emanacja woli suwerena, musi być zmienne i elastyczne, zdolne
do dopasowywania się do ciągle się zmieniających warunków ludzkiej egzysten-
cji. Nie mógł zatem Bentham, utylitarysta, odwoływać się tu do praw natury –
niezmiennych i obowiązujących wszystkich w każdym miejscu i czasie, niezależnie
od kontekstu społecznego i kulturowego. Walka filozofa z ideą prawa natury była
zaciekła – nazywał je „widmem”, „strasznym niebytem”, a jego reguły – „dźwię-
kami bez treści”40. Uznaje Bentham prawo natury za byt symboliczny, dający
wyraz pierwotnym ludzkim skłonnościom.
Jest znamienne dla myśli Benthama, że nie stawia on zasady użyteczności

w miejscu prawa natury, nie utożsamia pojęcia prawa z zasadą użyteczności – ta
ostatnia daje jedynie wskazówki, jak winne być formułowane rozkazy suwerena41.
Prawo jest w jego ujęciu, podobnie jak w teorii Hobbesa, konwencją: „prawo
może być definiowane jako zgromadzenie znaków deklaratywnych poczętych albo
adoptowanych przez suwerena w państwie, które są w pewnym przypadku prze-
strzegane przez pewną osobę lub grupę osób, które w omawianym przypadku
podlegają lub domniemywa się, że podlegają potędze jego władzy”42.

39 Zob. P. Kamela, Prawo i moralność w koncepcjach H. L. A. Harta, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008, s. 143.
40 T. Tulejski, Od zasady użyteczności do demokracji. Filozofia polityczna Jeremy Benthama,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 109–110.
41 Zob. tamże, s. 119.
42 J. Bentham, The Limits of the Jurisprudence Defined, Columbia University Press, New York
1945, s. 88, cyt. za: T. Tulejski, dz. cyt., s. 120.
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Już jedno z pierwszych sformułowań hartowskiej koncepcji „minimalnej treści
prawa natury”43 zawarte w eseju Pozytywizm i oddzielenie prawa od moralności
podkreśla, w duchu Benthama, związek niektórych niezmiennych własności ludzi
i rzeczywistości z podstawowymi normami społecznymi; niezwykłe, że własności
te znajdują swój wyraz zarówno w języku, jak i w katalogu podstawowych, apro-
bowanych przez człowieka wartości. W Pojęciu prawa Hart dowodzi, że o ran-
dze wartości, jaką jest przetrwanie, świadczy sposób, za pomocą którego o nim
mówimy; jest ono zakorzenione w naszych pojęciach bardzo głęboko44. Wyrugo-
wanie przetrwania z pierwszego miejsca katalogu ludzkich wartości spowodowa-
łoby naruszenie przyległych pól semantycznych; założenie, że samozachowanie nie
jest podstawowym ludzkim celem, zmieniłoby zasadniczo znaczenie takich ter-
minów jak „zagrożenie” i „bezpieczeństwo”, „strata” i „korzyść”, czy „choroba”
i „lekarstwo”45.
Hobbes, tak jak Hart i inni współcześni pozytywiści prawniczy, dostrzega

i podkreśla rolę konwencji w powstawaniu zjawisk prawnych; stwierdza, że o tym,
co jest prawem, decydują w istocie fakty społeczne. Z całości myśli Hobbesa wy-
nika, że przyjmuje on wyznawaną przez dzisiejszych pozytywistów tezę, że prawo
ma proweniencję całkowicie ludzką; o jego istnieniu i ostatecznym kształcie decy-
dują jednostki.
Podobnie jak zwolennicy „miękkiego” pozytywizmu akcentuje Hobbes zwią-

zki między prawem a moralnością; także w ujęciu Hobbesa nie mają one charak-
teru absolutnego, koniecznego czy immanentnego, suweren wciela prawa natury
do systemu prawa państwowego i czyni z nich prawa państwowe, powodowany
racjonalnością takiego działania, a nie jego koniecznością. Odrębną kwestię sta-
nowi to, że tylko inkorporacja praw natury do systemu prawa pozytywnego gwa-
rantuje bezpieczne trwanie organizmu państwowego i pozwala suwerenowi pozo-
stawać suwerenem.
Na zakończenie zauważyć można, że prowadzone dzisiaj spory o samą istotę

pojęcia „prawo”, tracą powoli na znaczeniu, gdyż po sformułowaniu przez Harta
zasady „minimum treści prawa natury”, bliskiej hobbesowskiemu ujęciu problemu
prawa natury, siła podstawowej tutaj dystynkcji „pozytywizm prawniczy – prawo

43 H.L.A. Hart, Eseje z filozofii prawa, tłum. J. Woleński, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
2001, s. 49–87.
44 Zob. P. Kamela, Prawo i moralność w koncepcjach H. L. A. Harta, wyd. cyt., s. 136.
45 Zob. Tamże, s. 142–143. Sam Hart, pisząc o genezie tego fragmentu swojej idei prawa,
przyznaje się do lektury prac Hobbesa i wpływu na nią Hobbesa koncepcji praw natury, czyli
nakazów rozumu, którego głównym celem jest dążenie do samozachowania, biologicznego prze-
trwania. Katalog praw natury sformułowany przez Harta jest uboższy od listy Hobbesa – Hart
wymienia pięć praw natury, podczas gdy Hobbes aż dziewiętnaście, wydaje się, że są one u Harta
mocniej skorelowane z najcenniejszymi ludzkimi wartościami.
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naturalne” uległa znacznemu osłabieniu. Krytyka pozytywizmu, rozumianego jako
nurt definiujący prawo jako zbiór norm prawnych uznanych czy ustanowionych
przez upoważniony organ państwowy, staje się dziś do pewnego stopnia bezprzed-
miotowa, ignoruje bowiem fakt, że współcześnie nie istnieje rozwinięte państwo,
w którym prawo stanowiłyby rozkazy suwerena. Warto dodać, że współczesna
dyskusja dotycząca różnych wersji pozytywizmu prawniczego nie tylko uwzględ-
nia w duchu Hobbesa zjawiska o charakterze językowym, ale wskazuje je jako
szczególnie istotne; prawa nie da się zredukować do języka, ale jest ono feno-
menem językowym, którego pełne zrozumienie jest do posługiwania się prawem
niezbędne.

THOMAS HOBBES’S CONCEPT OF LAW
AND MODERN “SOFT” LEGAL POSITIVISM

Summary

Thomas Hobbes is an early precursor of legal positivism, a system which achieved
full shape only in the nineteenth century. Mature positivism was fully self-sufficient, not
looking for justification other than itself, and any gaps in the law were resolved on the
basis of analogy and references to the principles of a higher order. A classical positivist
consistently defended the thesis of a clear separation of law and moral systems. Unlike
his orthodox nineteenth-century successors, Hobbes sought reasons for the positive law
in the laws of reason, which he called laws of nature. When formed by a creative human
effort, positive law fails, in an unusual case the judge can, according to Hobbes, refer to
laws of nature. The political-legal system of Hobbes differed markedly from the classical
positivism. It has an affinity with one of his today’s version, called “soft” positivism,
which admits that there are certain significant relationships between law and morality
systems. Especially close to Hobbesian theory is Hart’s concept concerning “minimum
content of natural law”, formulated by analyzing human nature and man’s place in
society. The legal system of Hobbes and Hart’s ideas arise from the same deep utilitarian
grounds.

Bibliografia

Bentham J., The Limits of the Jurisprudence Defined, Columbia University Press, New
York 1945.

Bentham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tłum. B. Nawroczyń-
ski, PWN, Warszawa 1958.

Bobbio N., Thomas Hobbes and the Natural Law Tradition, The University of Chicago
Press, Chicago 1993.

Doliwa K., Tomasz Hobbes o poznawczej i społecznej funkcji języka, „Idea”, nr 16/2004

Dyrda A., Konwencja u podstaw prawa. Kontrowersje pozytywizmu prawniczego, Wolters
Kluwer, Warszawa 2013.



TOMASZA HOBBESA KONCEPCJA PRAWA A WSPÓŁCZESNY „MIĘKKI”... 279

Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, PWN, Warszawa 1998.

Hart H.L.A., Eseje z filozofii prawa, tłum. J. Woleński, Dom Wydawniczy ABC, War-
szawa 2001.

Hart H.L.A., Pojęcie prawa, tłum. J. Woleński, PWN, Warszawa 1998.

Hobbes T., Elementy filozofii, tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1956.

Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego,
tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954.

Kamela P., Prawo i moralność w koncepcjach H. L. A. Harta, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008.

Kuniński M., Problem stanu natury i stanu politycznego w teorii umowy społecznej Tho-
masa Hobbesa, w: Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej,
red. Z. Rau, M. Chmieliński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Pietrzykowski T., „Miękki” pozytywizm i spór o regułę uznania, w: Studia z filozofii
prawa, red. J. Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2001.

Smolak M., Prawo, fakt, instytucja. Koncepcje teoretycznoprawne Prawniczego Pozyty-
wizmu Instytucjonalnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998.

Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 1999.

Strauss L., Prawo naturalne w świetle historii, tłum. T. Górski, PAX, Warszawa 1969.

Tuck R., Natural rights theories. Their origin and development, Cambridge University
Press, Cambridge 1979.

Tulejski T., Od zasady użyteczności do demokracji. Filozofia polityczna Jeremy Ben-
thama, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

Ziembiński Z., Logiczne podstawy prawoznawstwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
1966.

Ziembiński Z., O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa natury, Ośrodek Wydawnictw
Naukowych, Poznań 1993.

Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestniczenie w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź 1998.

Zirk-Sadowski M., Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu
poznania, w: Studia z filozofii prawa, red. J. Stelmach, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.





IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVII/t.t. Białystok 2015
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(Toruń)

GDYBY NIE GROCJUSZ I PUFENDORF.
ECHA XVII-WIECZNEJ DEBATY O PRAWIE NATURY

W BIERNYM POSŁUSZEŃSTWIE (1712)
GEORGE’A BERKELEYA1

Rozprawa pt. Bierne posłuszeństwo (Passive Obedience) George’a Berkeleya
(1685–1753) jest jedną z podstawowych prac dla rekonstrukcji wczesnej myśli mo-
ralnej irlandzkiego filozofa. Została ona opublikowana po raz pierwszy w 1712 roku
w Dublinie i stanowi zbiór trzech kazań, które 27-letni filozof wygłosił do studen-
tów w kaplicy uniwersyteckiej Trinity College w Dublinie. Kazania zostały przy-
gotowane do druku w pośpiechu, o czym można wnioskować między innymi na
podstawie wielu wykreśleń, dopisków i zmian, jakie znalazły się w manuskryp-
cie pracy2. Nie jest to zaskakujące, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że celem
publikacji było odparcie fałszywych przekonań na temat obowiązku biernego po-
słuszeństwa wobec władcy oraz domniemanych sympatii jakobickich Berkeleya3.
Podzielając je, wykładowca Trinity College w Dublinie pozostawałby bowiem
w sprzeczności z interesem tzw. dominacji protestanckiej w Irlandii (Berkeley
należał do niej jako duchowny anglikański), która wspierała panowanie władzy
dynastii Hanowerskiej na tronie brytyjskim.

1 Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ra-
mach finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer
DEC–2014/12/S/HS1/00153.
2 T. E. Jessop, Editor’s introduction to G. Berkeley, ‘Passive Obedience’, w: The Works of
George Berkeley, ed. A. A. Luce and T. E. Jessop, Thomas Nelson, London, Edinburgh, Paris,
Melbourne, Toronto, New York 1948–57, t. VI, s. 3.
3 Szerzej na ten temat: D. Berman, The Jacobitism of Berkeley’s ‘Passive Obedience’, „Jo-
urnal of the History of Ideas”, t. 47, Nr 2 (Apr.-Jun., 1986), s. 309–319; S. Breuninger, Reco-
vering Bishop Berkeley: Virtue and Society in the Anglo-Irish Context, Palgrave Macmillan,
New York, 2010, s. 16; I. C. Ross, Was Berkeley a Jacobite? ‘Passive Obedience’ Revisited,
„Eighteenth-Century Ireland / Iris an dá chultúr”, t. 20 (2005), s. 17–30.
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Zgodnie ze słowami wstępu rozprawy intencją Berkeleya, kiedy zwracał się
do studentów Trinity College, było przygotowanie ich do „pójścia w świat”4. Fi-
lozof chciał wpoić im słuszne zasady, przez co rozumiał „każdą dziedzinę prawa
natury, czyli cnót i obowiązków, w jednakowym stopniu wiążących ludzi w każ-
dym królestwie i społeczeństwie na ziemi”5. Tak określony cel rozważań Biernego
posłuszeństwa, pozbawiony odniesień politycznych, we właściwy sposób, jak się
wydaje, odczytał anonimowy autor ośmiostronicowego manuskryptu zatytułowa-
nego The Sense of Dean Berkeley, upon the Foundations of Moral Good, extracted
from his „Discourse of Passive Obedience” (Sens rozważań Dziekana Berkeleya
o podstawach dobra moralnego, wyciąg z jego „Rozprawy o biernym posłuszeń-
stwie”), który znalazł się na ostatnich stronach kopii Berkeleyowskiej rozprawki
De Motu (1721), należącej do amerykańskiego duchownego Samuela Johnsona
(1696–177)6. Rękopis, według opisu dokonanego przez Bertila Belfrage w 1981
roku na łamach „Berkeley Newsletter”7, został sporządzony najprawdopodobniej
w czerwcu 1730 roku i stanowi pozbawioną aluzji politycznych, skróconą wersję
traktatu filozofa z 1712 roku, dotyczącą zagadnienia podstaw dobra moralnego8.
Problematyka niniejszego artykułu koncentruje się na zagadnieniu prawa na-

turalnego, jako podstawowej kategorii w Berkeleyowskiej wizji słusznego postę-
powania człowieka w świecie. W koncepcji młodego duchownego i filozofa, którą

4 Por.: G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, Do czytelnika, w: G. Berkeley, Próba stworze-
nia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne, Translatorium z filozofii angielskiej studium
doktoranckiego IF UMK w Toruniu pod kierunkiem A. Grzelińskiego, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 186.
5 Tamże, §1, s. 187.
6 Johnson był uczniem Berkeleya i propagatorem jego filozofii na kontynencie amerykańskim.
Obaj duchowni spotkali się w trakcie pobytu Berkeleya w Newport, Rhode Island, i korespondo-
wali ze sobą w związku z poglądami Berkeleya z Próby stworzenia nowej teorii widzenia (1709),
Traktatu o zasadach poznania ludzkiego (1710) czy Trzech dialogów między Hylasem a Filono-
usem (1713), czego dowodem są zachowane cztery listy z lat 1729–1730. (Polskie tłumaczenie:
Korespondencja filozoficzna z Samuelem Johnsonem, w: G. Berkeley, Próba stworzenia nowej
teorii widzenia i inne eseje filozoficzne, wyd. cyt., s. 227–257. Według Richarda Popkina odwoła-
nia Johnsona do immaterializmu Berkeleya były zawsze osadzone w kontekście obecnych w Nowej
Anglii sporów teologicznych między arminianami a kalwinistami. Johnson przyjmował Berke-
leyowską doktrynę o duchach, obawiał się jednak jej negatywnych konsekwencji dla problemu
wolności woli. Cytowany przez Popkina Herbert W. Schneider stwierdził, że choć Johnsonowski
immaterializm miał być wierny stanowisku immaterialistycznemu Berkeleya, „(...) dziedzictwo
purytańskiego było w nim jednak na tyle silne, że jego immaterializm łączył powierzchownie jego
stary platonizm i nowy anglikanizm”. Por.: R. H. Popkin, Berkeley’s Influence on American Phi-
losophy, „Hermathena”, Nr 82, Homage to George Berkeley (1685–1753): A Commemorative
Issue, November 1953, s. 132.
7 Zob. B. Belfrage, The Newport extract of Berkeley’s ‘Passive Obedience’, „Berkeley New-
sletter”, Nr 5, 1981, s. 6–9.
8 Tekst rękopisu składa się z trzynastu paragrafów, z których pierwsze jedenaście odpowiada
paragrafom 5–15 publikowanego wydania Biernego posłuszeństwa, ostatnie dwa natomiast ko-
respondują z paragrafami 27 i 28.
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zawarł w swoich kazaniach, odgrywa ono pierwszorzędną rolę w ludzkim dzia-
łaniu w świecie. Podążając za nim, człowiek zmierza do celu swego istnienia –
indywidualnego szczęścia wiecznego, a więc boskiego celu dla stworzenia. Według
Daniela E. Flage9 analiza Biernego posłuszeństwa pozwala na zaklasyfikowanie
Berkeleyowskiego ujęcia problemów moralnych bardziej jako przykładu podej-
ścia naturalno-prawnego aniżeli utylitarystycznego10. Cytowany badacz dowodzi
w swej interpretacji, że choć celem działania zarówno w przypadku przedstawi-
ciela podejścia prawno-naturalnego jak i utylitarysty jest dobro ogółu, to jednak
pierwszy z nich będzie je rozumiał w sposób dystrybutywny (co wyrażają inten-
cje Berkeleya z Biernego posłuszeństwa), a nie kolektywny, jak chciałby zwolennik
utylitaryzmu11.
Celem artykułu jest analiza ujęcia prawa natury przez Berkeleya w kon-

tekście tradycji XVII-wiecznej szkoły prawa natury. Berkeleyowskie rozumienie
tego prawa, jego charakterystyka i znaczenie dla ludzkiego dążenia do samozacho-
wania oraz naturalnej skłonności do życia w społeczeństwie zostaną porównane
z poglądami jej dwóch wpływowych przedstawicieli, mianowicie Hugo Grocjusza
(1583–1645) i Samuela Pufendorfa (1632–1694). Berkeley odwołał się wprost do
stanowisk obu autorów w §51 Biernego posłuszeństwa, gdzie poddał je krytyce
przy okazji rozważań dotyczących obowiązku posłuszeństwa wobec władcy. Do
analizy porównawczej posłużą Grocjusza O prawie wojny i pokoju (1625)12 oraz
Pufendorfa Dwie księgi o obowiązkach człowieka i obywatela według prawa natury
(De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo; 1673)13, to jest kom-

9 Zob. D.E. Flage, Berkeley, Polity Press, Cambridge 2014. W literaturze światowej, poświę-
conej Berkeleyowi monografia ta stanowi jedno z najnowszych całościowych opracowań jego
filozofii, uwzględniających odwołania do myśl moralnej i ekonomicznej.
10 Szerzej o tradycji ujmowania poglądów moralnych Berkeleya jako przykładu stanowiska
utylitarystycznego patrz: D. E. Flage, Berkeley, wyd. cyt., s. 137, 187.
11 Zob. tamże, s. 141–142.
12 H. Grocjusz, O prawie wojny i pokoju: trzy księgi w których znajdują wyjaśnienie prawo
natury i prawo narodów, a także główne zasady prawa publicznego, z jęz. łac. przeł., wstępem
i przypisami opatrzył R. Bierzanek, PWN, Warszawa 1957. Tłumaczenie oparte na wydaniu
z 1646 roku. O prawie wojny i pokoju było książką o wyjątkowej poczytności oraz sile i zasięgu
oddziaływania, jak podkreślił we Wstępie do przekładu R. Bierzanek, wspierając swoje przeko-
nanie na argumencie z ilości wydań, która w latach 1625–1775 była mniejsza jedynie od liczby
wydań Biblii. Od momentu pierwszej publikacji dzieła do 1775 roku, tj. 49 edycji łacińskich
oraz 30 tłumaczeń na różne języki. Por. R. Bierzanek, Wstęp, w: H. Grocjusz, O prawie wojny
i pokoju, wyd. cyt., s. 5–6.
13 S. Pufendorf, On the Duty of Man and Citizen According to Natural Law, ed. by J. Tully,
transl. by M. Silverthorne, Cambridge University Press, Cambridge 1991 (tłumaczenia przyta-
czanych fragmentów dzieł własne, MSL). Od lat 80-tych XX wieku myśl prawno-naturalna Pu-
fendorfa zyskuje coraz większą uwagę badaczy, którzy wskazują odmienność jego rozstrzygnięć
w zakresie prawa natury w stosunku do wcześniejszych poglądów Grocjusza. Por. np.: K. Sa-
astamoinen, The Morality of the Fallen Man. Samuel Pufendorf on Natural Law, SHS, Helsinki
1995, s. 11–15; T. Irwin, The Development of Ethics. A Historical and Critical Study, t. II:
From Suarez to Rousseau, Oxford University Press, New York 2008.
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pendium jego wcześniejszego, ośmiotomowego dzieła O prawie natury i prawie
narodów (1672), które w przekonaniu samego Johna Locke’a było, oprócz Dwóch
traktatów o rządzie oraz Ecclesiastical Polity Richarda Hookera, źródłem wszelkiej
potrzebnej wiedzy z zakresu polityki14.

* * *

Pojęcie prawa naturalnego miało fundamentalne znaczenie w przemyśleniach
Berkeleya dotyczących właściwego postępowania moralnego człowieka w świecie.
Według irlandzkiego filozofa, który odwoływał się w tym względzie do klasycznego
dzieła O naturze bogów Cycerona, a dokładniej do słów Balbusa, zwolennika na-
uczania stoickiego, człowiek, pozostając w sferze działania moralnego i realizując
swe powołanie do dążenia do dobra własnego w dobru wspólnym, miał kontemplo-
wać i naśladować harmonię, która istniała w świecie natury, stanowiącej ciąg wol-
nych działań podejmowanych przez Boga. W §14 Biernego posłuszeństwa filozof
wskazuje, że „doprawdy najszlachetniejszym wzorcem, wedle którego wolne i ro-
zumne istoty mogą kształtować swe działania musi być właśnie natura, która nie
jest niczym innym jak ciągiem wolnych działań podejmowanych przez najlepszą
i najmądrzejszą Istotę”15. Naśladowanie porządku naturalnego dawało jednostce
gwarancję mądrego wyboru, który z perspektywy chwilowej przyjemności mógł
wydawać się absurdalny. Środkiem do osiągnięcia dobra było zatem podążanie
za prawami natury, to znaczy „przestrzeganie pewnych określonych i uznanych
praw, które jeśli są powszechnie respektowane, z natury rzeczy sprzyjają pomyśl-
ności ludzi”16.
Powyższy podział na naturalny świat fizyczny, gdzie rządzi wola boska, oraz

ludzki świat moralny, oparty na fundamencie ludzkiej woli wiązał się z podwój-
nym rozumieniem kategorii prawa natury przez Berkeleya. Był on znaczący, jeżeli
chodzi o genezę ludzkich obowiązków o charakterze moralnym w ramach działania
w świecie. W §33 Biernego posłuszeństwa filozof wyraźnie podkreślił, że „słowa te
[tj. prawo natury] albo oznaczają zasadę lub nakaz ukierunkowujący świadome
działanie istot rozumnych, i w tym sensie implikują obowiązek, albo są używane
do oznaczenia jakiejkolwiek, niezależnej od woli ludzkiej ogólnej zasady, którą
obserwujemy w działaniach natury. To ostatnie znaczenie nie pociąga za sobą

14 Por.: J. Locke, Some thoughts Concerning Reading and Study for a Gentleman, London
1703, cyt. za: J. Moore, From the divine forum to the invisible hand: or natural law and political
education from Samuel Pufendorf to Adam Smith, A paper prepared for the 23rd World Congress
of the International Political Science Association, Montreal, July, 19–24, 2014, s. 5–6. Referat
dostępny pod adresem: http://paperroom.ipsa.org/papers/paper 40918.pdf (09.09.2015).
15 G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, wyd. cyt., §14, s. 196.
16 Tamże, §8, 9, s. 193, 194.
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żadnego obowiązku”17. Podwójne znaczenie prawa natury, choć bez wskazania
konsekwencji, jakie z niego wynikają dla ludzkich zobowiązań, zawarł także Gro-
cjusz w pierwszej księdze dzieła O prawie wojny i pokoju pisząc, że „(...) prawo
naturalne zajmuje się nie tylko rzeczami, które istnieją niezależnie od woli ludz-
kiej, lecz także wielu innymi, które są następstwem działania woli ludzkiej”18.
Berkeleyowska charakterystyka prawa naturalnego w rozumieniu wiecznych,

niezmiennych i racjonalnych reguł postępowania moralnego nawiązywała do tej,
którą zaproponowali XVII-wieczni przedstawiciele szkoły prawa naturalnego. Po-
wołując się na autorytet św. Pawła19, Berkeley, podobnie jak wcześniej Pufen-
dorf20, podkreślał, że prawa natury zostały odciśnięte w umyśle człowieka, wyryte
w jego sercu, zasugerowane i wpojone poprzez sumienie21. Obaj myśliciele pozo-
stawali także zgodni co do tego, że prawa natury rozumiane jako prawa moralne
nie były w związku z tym automatycznie powszechnie znane ludziom, czy, co wię-
cej, powszechnie przez nich przestrzegane22. Wcześniej musiały zostać poznane
dzięki rozumowi. Podobnie jak XVII-wieczni przedstawiciele szkoły prawa natu-
ralnego, Berkeley uważał, że człowiek mógł wywieść prawo natury z posiadanego
przezeń światła natury23, był zdolny je także wykazać przy użyciu rozumu przez
co, odwołując się do tej możliwości, filozof określał je także mianem „wiecznych
praw rozumu”24. Przy pomocy rozumu człowiek mógł odkryć niezmienne prawa
natury, za którymi winien był podążać w swych wyborach moralnych w docze-
snym życiu. Zmierzanie człowieka do przeznaczonego mu celu, tj. do powszechnej
pomyślności, dobrobytu, poprzez respektowanie praw naturalnych w rozumieniu
nakazów moralnych, wiązało się, zdaniem Berkeleya jak też i Pufendorfa, ze stop-
niowym procesem poznawania świata i odkrywania przejawów wieczności w tym,
co doczesne25. Według Pufendorfa z powszechnej wśród ludzi znajomości prawa
nie wynikało, że ludzki umysł od urodzenia zawierał wyraźne zasady postępo-
wania, choć ich jasność i oczywistość pociągała za sobą natychmiastową zgodę
na ich obowiązywanie. W podobnym tonie wyrażał się także Grocjusz, który

17 Tamże, §33, s. 211.
18 H. Grocjusz, O prawie wojny i pokoju, wyd. cyt., t. 1, ks. I, rozdz. I, §X, s. 93.
19 Por. Rz. 2,15; Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003, dostępna pod adresem: http://
biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=271, (16.09.2015).
20 Por. S. Pufendorf, On the Duty of Man and Citizen, wyd. cyt., ks. I, rozdz. III, §12, s. 37.
21 Por. G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, wyd. cyt., §12, s. 195.
22 Tamże.
23 Tamże, §6, s. 191.
24 Por. Tamże, §12, s. 195.
25 Por. Tamże, §5, s. 190. Podobne sformułowania odnajdziemy także w artykule nr 62 (VI)
w czasopiśmie „The Guardian”. Por.: G. Berkeley, VI Public Schools and Universities, Nr 62,
w: The Works of George Berkeley, wyd. cyt., t. VII, s. 203.
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zauważał, że prawo naturalne (które określał też mianem prawa boskiego) na-
kładało na człowieka obowiązki od momentu, kiedy osiąga on jego wystarcza-
jącą znajomość26.
Berkeley podzielał stanowisko Grocjusza27 i Pufendorfa28 w sprawie Boskiego

woluntaryzmu w kwestii pochodzenia praw natury, który zdaniem Michaela Se-
idlera odróżniał XVII-wieczne koncepcje prawa natury od jego intelektualistycz-
nych wizji w starożytności i średniowieczu: „Woluntaryzm nie tylko uznawał Bo-
ską najwyższą i niezwykłą wszechmoc, a przez to podstawową arbitralność, przy-
godność i poznawczą obojętność (stworzonego) świata, ale także indywidualną
i kolektywną władzę człowieka nad jego własnymi czynami i regulującymi je in-
stytucjami oraz odpowiedzialność za nie”29. W ujęciu Berkeleya człowiek, który
postępuje zgodnie z rozumem i przestrzega prawa naturalnego, realizował wolę
Boga, z którą stworzony został świat, tj. dąży do wiecznego dobra30. W charakte-
rystyce zawartej w Biernym posłuszeństwie, prawami natury, a więc nakazami woli
Boga, zostały określone te zasady praktyczne, które zgodnie z osądem ludzkiego
rozumu prowadzą do powszechnej pomyślności. „Każdą taką zasadę praktyczną,
która w konieczny sposób przyczynia się do realizacji owego celu, powinno uważać
się za Boski dekret, a w konsekwencji – prawo, jakiemu podlega człowiek (...)”31.
Nie oznaczało to jednak, że prawem natury jest nakaz, którego przestrzeganie
prowadzi w ocenie rozumu do dobra powszechnego. Berkeley podkreślał w §31
Biernego posłuszeństwa, że „(...) nic nie jest prawem tylko dlatego, że zmierza do
powszechnego dobra, ale staje się nim tylko dlatego, iż nakazane jest przez wolę
Boga, gdyż tylko On nadaje status prawa natury wszelkim nakazom”32.

26 Por. H. Grocjusz, O prawie wojny i pokoju, wyd. cyt., t. 1, ks. I, rozdz. I, §XV, s. 98.
27 „Można również słusznie przypisać Bogu prawo naturalne, o którym mówiliśmy, czy to
prawo społeczności (ius sociale), czy też prawo w szerszym znaczeniu tego słowa, jakkol-
wiek prawo to wypływa z wewnętrznych zasad człowieka”. Por. H. Grocjusz, Prolegomena,
w: H. Grocjusz, O prawie wojny i pokoju, wyd. cyt., §12, t. 1, s. 54. Należy zauważyć, że
w pierwszym rozdziale swojego dzieła Grocjusz odróżniał jednak prawo natury od boskiego
prawa pozytywnego, pisząc, że od woli Boga zależy tylko to ostatnie. Więcej o boskim wo-
luntaryzmie i jego braku w koncepcji Grocjusza patrz np.: J. Miller, Hugo Grotius (hasło),
w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), red. Edward N. Zalta;
http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/grotius/, (16.09.2015).
28 Por. S. Pufendorf, On the Duty of Man and Citizen, wyd. cyt., ks. I, rozdz. 2, §6, s. 28–29,
także ks. I rozdz. 3, §10, s. 36. Por. też T. Irwin, The Development of Ethics, wyd. cyt., t. II,
s. 304.
29 M. Seidler, Pufendorf’s Moral and Political Philosophy (hasło), w: The Stanford Encyc-
lopedia of Philosophy (Spring 2013 Edition), red. Edward N. Zalta; http://plato.stanford.edu/
archives/spr2013/entries/pufendorf-moral/ (16.09.2015).
30 G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, wyd. cyt., §6, s. 191. Por. też S. Pufendorf, On the Duty
of Man and Citizen, wyd. cyt., ks. I, rozdz. 4, §1, s. 39 i n.
31 G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, wyd. cyt., §11, s. 194.
32 Tamże, §30, s. 208–209.
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Cechą wyróżniającą Berkeleyowską wizję prawa natury, rozumianego jako
nakaz dla ludzkiego działania moralnego na tle analizowanych w niniejszych arty-
kule koncepcji XVII-wiecznych, jest podział na pozytywnie i negatywnie sformu-
łowane prawa natury33. Ma on istotne znaczenia w związku z mocą ich obowiązy-
wania. W §26 Biernego posłuszeństwa czytamy, że cechy bezwzględnego obowią-
zywania przysługiwały tylko negatywnie sformułowanym regułom prawa natury.
Nakazując wstrzymania się od danego działania, w precyzyjny sposób określały
one postępowanie moralne człowieka34. W porównaniu z nimi pozytywne prawa
moralne dopuszczały „(...) pewną swobodę dla ludzkiej roztropności i zdolności
osądu, jeśli chodzi o ich przestrzeganie w danych okolicznościach”35. Wynikało
to z wieloznaczności pojęć, w których został wyrażony nakaz. Prawa naturalne
sformułowane pozytywnie mogły także nakazywać czynności, które wzajemnie się
wykluczały.
Ujęcie dziedziny prawa naturalnego przez Berkeleya było szersze od za-

kresu obowiązującego w koncepcjach XVII-wiecznych przedstawicieli prawa na-
tury mimo tego, że ich cechą charakterystyczną w ujęciu wszystkich trzech auto-
rów była oczywistość i bezsporność, a także ostatecznie ich boskie pochodzenie.
Według Grocjusza, prawo naturalne pozostawało co prawda zgodne z rozumną
i społeczną naturą człowieka, było także niezmienne i właściwe wszystkim na-
rodom i kulturom. Definiowane było ono jednak, jako „nakaz prawego rozumu,
który wskazuje, że w każdej czynności, zależnie od jej zgodności lub niezgodności
lub niezgodności z rozumną naturą człowieka, tkwi moralna ohyda lub moralna
konieczność i w konsekwencji Bóg, który jest twórcą natury, czynności takiej za-
brania lub ją nakazuje”36. Według takiego ujęcia prawo naturalne, zwane również
przez Grocjusza prawem boskim37, odwoływało się zatem do nakazów rozumu do-
tyczących czynności obowiązkowych lub niedozwolonych samych przez się, które
jako takie zostały nakazane lub zabronione przez Boga z konieczności, a nie z wy-
boru. Według holenderskiego prawnika prawo naturalne różniło się przez to od po-
zytywnego prawa boskiego, które dotyczyło nakazów i zakazów zyskujących moc
obowiązywania dzięki woli Boga. Dzięki prawom wydanym przez Boga zasady
prawa naturalnego stawały się bardziej jasne i wyraźne, a przez to także „zro-
zumiałe dla tych, którzy posiadają słabą zdolność wyprowadzania wniosków”38.

33 Szerzej patrz: P. Olscamp, The Moral Philosophy of George Berkeley, Martinus Nijhoff,
The Hague, 1970, s. 69.
34 Por. G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, wyd. cyt., §26, s. 205–206.
35 Tamże, §26, s. 206.
36 Zob. H. Grocjusz, O prawie wojny i pokoju, wyd. cyt., t. 1, ks. I, rozdz. I, §X, s. 92.
37 Tamże, t. 1, ks. I, rozdz. I, §XV, s. 97.
38 H. Grocjusz, Prolegomena, w: tenże, O prawie wojny i pokoju, wyd. cyt., t. 1, §13, s. 54.
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Berkeleyowskie ujęcie prawa natury odpowiadało szeroko rozumianemu prawu bo-
skiemu Grocjusza, które obejmowało zarówno prawo naturalne, jak i boskie prawo
pozytywne.
Zgodnie z podziałem przedstawionym przez Pufendorfa w Przedmowie

do Dwóch ksiąg o obowiązkach człowieka i obywatela rozważania Berkeleya o obo-
wiązkach człowieka wykraczały poza dziedzinę prawa naturalnego w obszar teo-
logii moralnej. Niemiecki teoretyk prawa naturalnego wyróżniał trzy dziedziny
rozważań oraz właściwe im sposoby argumentacji39. Pierwsza z nich dotyczyła po-
wszechnego rodzajowi ludzkiemu prawa naturalnego. Było ono odkrywane przez
rozum i pozwalało człowiekowi wnioskować o tym, co dobre i złe dla życia w spo-
łeczeństwie w ogóle. Dziedzina prawa obywatelskiego była skupiona na obowiąz-
kach człowieka, jako obywatela danego państwa, które zostały mu nadane przez
ziemskiego prawodawcę. Z kolei dziedzina teologii moralnej odwoływała się do
obowiązków człowieka, jako chrześcijanina, nałożonych na jednostkę przez przyka-
zania Boga. Mimo jasnego podziału określenie granic pierwszej i ostatniej nie było
jednak proste. Zdaniem Pufendorfa „prawo naturalne nie stoi w konflikcie z do-
gmatami prawdziwej teologii, po prostu abstrahuje od pewnych dogmatów teolo-
gicznych, których nie może analizować sam rozum”40. Z czterech wymienionych
różnic warto szczegółowo odnieść się do dwóch ostatnich. Według niemieckiego
prawnika największa różnica między obiema dziedzinami polegała na ich zakresie.
Dziedzina prawa naturalnego ograniczała się do życia człowieka w społeczeństwie
w świecie doczesnym, teologia moralna z kolei „(...) tworzy człowieka chrześcija-
nina, który poza obowiązkiem dobrego życia na ziemi, oczekuje nagrody za cnotli-
wość w życiu, które ma nastąpić, przez co jest obywatelem nieba, podczas gdy tu
żyje jedynie, jako pielgrzym czy obcy”41. Choć rozum może oczywiście przystać na
owo przekonanie, wynikało ono wyłącznie ze objawienia Bożego. Prawo naturalne
nie sięgało poza życie doczesne i stosowało się wyłącznie w ramach jurysdykcji
ludzkiej, która dotyczyła zewnętrznych działań człowieka. Teologia moralna, choć
oczywiście przyczyniała się do skłaniania człowieka do życia w społeczeństwie,
czyniła to pośrednio. Bazując na założeniu o grzesznej naturze człowieka, sięgała
bowiem dalej do tego, co tkwi we wnętrzu ludzkiego serca, w pierwszej kolejności
mając na celu ukształtować je tak, by podążało za wolą Boga42. Pufendorf pod-
kreślał, że zarządzenia prawa naturalnego czasami stosowało się w sądzie boskim,
był to jednak błąd, ponieważ Boska jurysdykcja stanowiła domenę teologii. Obie

39 Zob. S. Pufendorf, Author’s Preface to On the Duty of Man and Citizen, wyd. cyt., §I–III,
s. 7.
40 Tamże, §VIII, s. 10.
41 Tamże, §VI, s. 8–9.
42 Zob. tamże, §VII, s. 9.
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dziedziny zasadniczo nie różniłby się, jego zdaniem, od siebie, gdyby odwołać się
do stanu człowieka sprzed grzechu pierworodnego.
Wskazane przez Pufendorfa rozróżnienie między dziedziną prawa naturalnego

a teologii zacierało się w Berkeleyowskiej wizji prawa natury. W jego koncepcji
celem człowieka-chrześcijanina było odkrywanie woli Boga dla stworzenia i po-
dążania za nią w swych wyborach moralnych. Według irlandzkiego filozofa wolę
Boską dla świata można było odczytać „(...) poprzez rozważenie jego [to jest Boga]
atrybutów i stosunku, w jakim pozostaje względem stworzonych przez siebie istot,
łącznie z całościowym spojrzeniem na ludzką naturę, widoczne działania Opatrz-
ności w kierowaniu światem, różnorodne wzajemne związki i szacunek między
ludźmi, a także strukturę, kierownictwo i rozmieszczenie w widzialnym układzie
istot i zależności ludzkiej natury od jego poszczególnych części, jak też ową wie-
lość różnych zainteresowań, namiętności i skłonności, które z niej pochodzą”43.
Podążanie za nią, dawało człowiekowi możliwość zdystansowanego osądu tymcza-
sowej przyjemności oraz zmierzania do prawdziwego dobra i szczęścia, którym
było życie w przyszłym świecie. Berkeley mógł uzasadniać możliwość jego ist-
nienia już tylko poprzez odwołanie się do Pisma Świętego44, które stanowiło dla
niego istotne źródło wiedzy o ludzkich obowiązkach moralnych. Inaczej zatem niż
przywołani XVII-wieczni teoretycy prawa natury, autor Biernego posłuszeństwa
nie był konsekwentny w opieraniu swych rozważań wyłącznie na argumentach
rozumu, co deklarował na wstępie swej rozprawy45.
W koncepcji Berkeleya, powszechnie znane prawa naturalne stanowiły pod-

stawę porządku dla rozbieżnych działań ludzkich. Inaczej bowiem, jak przekony-
wał filozof, to znaczy, „(...) gdyby nie istniały żadne ogólne niezmienne reguły,
lecz można by obyć się zarówno bez wszelkich zakazów, jak i nakazów, a wszel-
kie wypaczone zasady postępowania służyłby jedynie interesom i byłby zależne
od okoliczności, wówczas nastąpiłby koniec wszelkiej moralności”46. Jego zda-
niem postępowanie według praw natury gwarantowało piękno, porządek i zgodę
wśród ludzi47. Konieczność odwoływania się do twardych zasad ludzkiego postę-
powania Berkeley uzasadniał przekonaniem o niezdolności lub uciążliwości po-
dejmowania przez człowieka każdorazowo oceny własnego działania ze względu

43 G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, wyd. cyt., §7, s. 191–192 (tłumaczenie zmienione, MSL).
Zacytowany fragment znalazł się jedynie w manuskrypcie dzieła.
44 Według redaktora Biernego posłuszeństwa T. E. Jessopa chodziło najprawdopodobniej o pro-
roka Izajasza. Por. G. Berkeley, Passive Obedience, §6, w: The Works of George Berkeley,
wyd. cyt., t. VI, s. 20.
45 Zob. G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, wyd. cyt., §2, s. 188.
46 Tamże, §54, s. 225.
47 Zob. tamże, §28, s. 207.
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na dobro ludzkie. Irlandzki filozof obawiał się relatywizmu w regułach postę-
powania, wynikającego z odmiennych dążeń ludzi i inaczej rozumianego przez
poszczególne jednostki dobra ludzkości. Podkreślał, że „(...) chociaż formułu-
jąc ogólne prawa natury musimy całkowicie kierować się powszechnym dobrem
ludzkości, to jednak nie dotyczy to naszych zwyczajnych moralnych czynów. (...)
Reguła jest ustanawiana ze względu na dobro ludzkości, ale nasze działanie za-
wsze musi być ukształtowana bezpośrednio przez tę regułę”48. Przecząc istnie-
niu zmysłu moralnego, który byłby wspólny wszystkim ludziom, jak przekony-
wali tacy osiemnastowieczni myśliciele brytyjscy, jak Lord Shaftesbury, Francis
Hutcheson, czy później David Hume, Berkeley wątpił w możliwość dokonania
oceny wszystkich potencjalnych następstw danego czynu, co stanowiło warunek
konieczny podjęcia właściwego działania. W ocenie irlandzkiego filozofa przepro-
wadzana za każdym razem kalkulacja oparta na subiektywnym mniemaniu danego
człowieka w stosunku do tego, co jest dobrem dla ludzkości, mogłaby w konse-
kwencji prowadzić do wielu wypaczeń i stanowić przyczynę braku zgody między
ludźmi, co w konsekwencji mogło prowadzić do braku porządku i harmonii w danej
wspólnocie. Postępowanie według praw natury, inaczej określanych też prawami
moralnymi, wiązało się z posłuszeństwem jednej woli, tj. prawu społecznemu,
które chroniło wspólnotę przed stanem anarchii, a więc chaosem, sprzecznościami
i konfliktami49.
Podążanie za prawem natury miało fundamentalne znaczenie w kwestii ogra-

niczenia miłości własnej jednostek i życia w społeczeństwie we wcześniejszych
ujęciach Grocjusza i Pufendorfa. Grocjusz jasno stwierdzał w §8 Prolegomenów,
że źródłem prawa natury jest troska o zachowanie społeczeństwa50. Podążanie za
prawem natury pomagało człowiekowi według myśliciela dążyć do życia społecz-
nego, nawet wówczas, gdyby nie odczuwał on jego potrzeby. W jego przekonaniu
„Twórca natury chciał bowiem, abyśmy byli jako jednostki słabi i potrzebowali
wielu rzeczy do prowadzenia życia w sposób należyty, i abyśmy w następstwie
tego tym bardziej byli skłonni do uprawiania życia społecznego”51. W ujęciu Pu-
fendorfa z kolei prawa naturalne stanowiły prawa społeczne, pouczające jednostkę
o tym, jak stawać się użytecznym członkiem społeczności ludzkiej, co gwaranto-
wało jej bezpieczeństwo zagrożone w przypadku, kiedy ludzie podążaliby wyłącz-
nie za jednostkowymi pragnieniami52.

48 Tamże, §31, s. 207 (tłumaczenie zmienione, MSL).
49 Zob. tamże, §16, s. 198.
50 Zob. H. Grocjusz, Prolegomena, w: tenże, O prawie wojny i pokoju, wyd. cyt., t. 1, §8, s. 52.
51 Tamże, §18, s. 56.
52 Por. S. Pufendorf, On the Duty of Man and Citizen, wyd. cyt., ks. I, rozdz. III, §7–8, s. 35.
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Postulowane przez Berkeleya posłuszeństwo wobec prawa naturalnego nie
dopuszczało wyjątku, jako że opierało się na przekonaniu filozofa o tym, że jest
to jedyny sposób przyczynia się do realizacji boskiej woli dla człowieka, tj. jego
dobra. Rodziło to pewne wątpliwości szczególnie, gdy podążanie za nim sprowa-
dzało na człowieka doraźne nieszczęścia czy trudności, a zatem stało w sprzecz-
ności z jego partykularnym interesem czy chwilowym dobrem53. Widoczne było
to szczególnie w sytuacji konfliktu woli suwerena i woli poddanego. W ujęciu Ber-
keleya bowiem obowiązek posłuszeństwa wobec władzy cywilnej został podnie-
siony do rangi prawa natury. Postawa lojalności wobec władcy, czy rządu, będąca
przejawem respektowania prawa społecznego stanowiła dla irlandzkiego filozofa
najwyższe przykazanie moralne, obowiązek moralny, a także „jedno z pierwszych
i podstawowych praw natury”54. Fundamentalna rola nakazu lojalności wobec
władzy była związana z jej istotnością dla zachowania pokoju, porządku i po-
myślności wśród ludzi. W §17 Berkeley przekonywał, że „(...) władzy, od której
w tak wielkim stopniu zależy pokój, porządek i ludzka pomyślność, z pewnością
nie możemy uważać za rzecz na tyle małej wagi, żeby nie wymagała ona wsparcia
i ochrony ze strony zasady moralnej”55. Stanowiła ona ponadto gwarancję dla
wszystkich pozostałych zasad moralnych.
Według Berkeleya obowiązek podążania za prawem natury pozostawał nad-

rzędny wobec instynktu samozachowawczego jednostki, co związane było z szcze-
gólnym naciskiem, jaki filozof kładł na pojęcie obowiązku jako takiego, pomi-
jając w swych rozważaniach, ważną z kolei dla XVII-wiecznych przedstawicieli
prawa natury, kwestię uprawnień jednostki. O ile filozof uważał, że z obowiązku
posłuszeństwa wobec władzy nie wynika nakaz oddawania życia i losu w ręce
władców szaleńców albo uzurpatorów, którzy sprawowali władzę dzięki przebie-
głości lub przemocy56, o tyle był przeciwny takiemu postępowaniu jednostki,
które miałoby w pierwszej kolejności na celu obronę jej własnego życia. Uzasad-
nienie radykalnego stanowiska Berkeleya wiązało się z wspomnianym wcześniej
podwójnym znaczeniem terminu prawo natury, jako reguły obowiązującej w na-
turze (przyrodzie) oraz reguły moralnej. Wynikająca z miłości własnej potrzeba
samozachowania stanowiła według Berkeleya prawo naturalne, ale w znaczeniu
ogólnej zasady naturalnej, która wynikała raczej z tego, kim człowiek jest jako
część świata natury. Jako takie, ludzkie dążenie do samozachowania w ujęciu
autora Biernego posłuszeństwa było niezależne od ludzkiej woli ludzkiej, a za-

53 Por: G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, wyd. cyt., §14, 28, s. 196, 207.
54 Tamże, §16, s. 198.
55 Tamże, §17, s. 199.
56 Zob. tamże, §52, s. 223.
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tem nie implikowało zobowiązania moralnego57. Gdyby było inaczej, człowiek,
przedkładając własne tymczasowe dobro, mógłby, zdaniem Berkeleya „(...) legal-
nie popełnić jakikolwiek grzech, żeby zachować swoje życie, a nic nie wydaje się
bardziej absurdalne”58. Zgodnie z przytoczoną przez niego maksymą moralną,
która mówiła o tym, że dążąc do dobra, nie można było popełnić zła59, człowiek
realizując przysługujące mu uprawnienia, nie mógł przekroczyć zakazów. Wiązało
się to również z przekonaniem filozofa, że człowiek nie dysponował swym życiem
w nieograniczony sposób, jako że stanowiło ono własność Boga, który mu go je-
dynie użyczył. Podobne stanowisko reprezentował w tej kwestii Pufendorf, który
twierdził, że „Nikt nie dał sobie życia sam, należy traktować je jako dar od Boga.
Stąd, jasne jest to, że człowiek z pewnością nie posiada takiej władzy nad swym
własnym życiem, która pozwalałby mu je zakończyć dla własnej przyjemności”60.
Traktowanie ludzkiego życia w kategorii daru od Boga oraz wynikającej z tego
konieczności posłuszeństwa Stwórcy w sprawie jego zakończenia nie wiązało się
jednak dla wymienionych XVII-wiecznych teoretyków prawa natury z brakiem
możliwości obrony własnej jednostki, na którą przyzwalali w ściśle określonej,
wyjątkowej sytuacji.
Brak obowiązku moralnego w związku z dążeniem do samozachowania miał

szczególne znaczenie w przypadku rozważań o odstępstwie od posłuszeństwa wo-
bec władcy ziemskiego. W koncepcji Berkeleya nie posiadał on nieograniczonej
władzy nad poddanymi. Mimo to mieli oni okazywać mu posłuszeństwo bez
względu na krzywdy, na które w ten sposób przyzwalali wobec samych siebie.
Przedkładając porządek nad jakikolwiek przejaw anarchii, Berkeley twierdził bo-
wiem, że „(...) jest rzeczą oczywistą, że lepiej poddać się absolutnym i niezno-
szącym sprzeciwu nakazom, niż zostać ofiarą gniewu i kapryśnej pożądliwości
każdego zepsutego człowiek na ziemi, który jest od nas silniejszy i posiada inną
nad nim przewagę”61. Młody filozof uznawał, że nie stawiając oporu wobec ty-
rana, człowiek nie będzie bezrozumny, lecz przeciwnie – pozostanie posłuszny
wobec praw ustanowionych przez Boga, przez co jego posłuszeństwo będzie jesz-
cze bardziej stosowne i szczere62. W §51 Biernego posłuszeństwa Berkeley wprost
przeciwstawiał swoje radykalne stanowisko w kwestii bezwzględnego niewystę-
powania przeciwko władzy doczesnej poglądom, jakie jego zdaniem podzielali
Grocjusz i Pufendorf. Odwołując się do rozważań zawartych w O prawie wojny

57 Por. tamże, §33, s. 211.
58 Tamże.
59 Por. tamże, §35, s. 212.
60 S. Pufendorf, On the Duty of Man and Citizen, wyd. cyt., ks. I, rozdz. 5, §4, s. 47.
61 G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, wyd. cyt., §51, s. 222.
62 Zob. tamże, §39, s. 214.
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i pokoju (1625)63 Grocjusza oraz Ośmiu ksiąg o prawie natury i prawie naro-
dów (1672)64 Pufendorfa, Berkeley przypisywał obu autorom wyraźny brak zgody
na wybór śmierci przez jednostkę zamiast poddaństwa okrutnemu władcy, jako
że „byłaby to bowiem dla owych ludzi sytuacja gorsza niż ta, której chcieliby
uniknąć, tworząc społeczeństwo”65. W przekonaniu irlandzkiego filozofa dozwo-
lenie przez Grocjusza i Pufendorfa na odstępstwo od posłuszeństwa okrutnemu
władcy opierało się na „(...) fałszywej przesłance, mianowicie takiej, że ludzie
znosząc pierwotny stan anarchii na rzecz absolutnego, niestawiającego oporu po-
słuszeństwa władzy, znaleźliby się w gorszej sytuacji niż byli wcześniej”66. Na-
leży zaznaczyć, że krytykowane przez Berkeleya poglądy Grocjusza i Pufendorfa
dotyczyły wyłącznie sytuacji okrutnej tyranii władcy wobec poddanych i jako
takie nie przedstawiały ich ogólnego stanowiska w kwestii prawa jednostki do
oporu wobec władcy. Ceniąc porządek natury ponad porządek konwencji obaj
myśliciele, jak podkreślił Zbigniew Rau, bronili absolutyzmu i odrzucali prawo
do oporu67. Zatem, paradoksalnie, Berkeleya, który jak wspomniano wcześniej
również dopuszczał wyjątek w swej koncepcji posłuszeństwa68, można byłoby za-

63 Zob. H. Grocjusz, O prawie wojny i pokoju, wyd. cyt., t. 1, ks. I, rozdz. IV, §VIII, s. 65.
64 Zob. S. Pufendorf, Of the Law of Nature and Nations: Eight Books, done into English by
B. Kennett, to which are added all the large notes of Mr. Barbeyrac, The Fourth edition care-
fully corrected, Printed for J. Walthoe, R. Wilkin, J. and J. Bonwicke, S. Birt, T. Ward, and
T. Osborne, London 1729, ks. VII, rozdz. VIII, §VII, s. 722–723. We wskazanym fragmencie
Pufendorf odwoływał się do argumentacji Grocjusza, dopuszczał możliwość odstąpienia od po-
słuszeństwa względem okrutnego i niesprawiedliwego władcy. Wynikała ona z obowiązku obrony
własnej jednostki. Jak zauważył James Tully, argument ten, który posłużył Barbeyracowi do po-
wiązania poglądów Pufendorfa z Locke’owskim przyzwoleniem na opór wobec władcy nie został
powtórzony przez niemieckiego prawnika w dziele Dwie księgi o obowiązkach człowieka i oby-
watela według prawa natury (De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo; 1673).
Zob. J. Tully, Editor’s Introduction, w: S. Pufendorf, On the Duty of Man and Citizen Accor-
ding to Natural Law, ed. by J. Tully, transl. by M. Silverthorne, Cambridge University Press,
Cambridge 1991, s. xxxv. W Dwóch księgach o obowiązkach człowieka i obywatela Pufendorf
zachował jednak ogólne rozważania o możliwości obrony własnej jednostki. W rodz. 5 czytamy
wszak: „Ci jednak, którzy pozostają pod władzą rządu tylko wtedy są usprawiedliwieni w użyciu
siły we własnej obronie, kiedy czas i miejsce nie pozwalają na zwrócenie się o pomoc do urzęd-
nika, aby ten odparł krzywdę (injury), w związku z którą życie albo inne niezastępowalne dobro,
cenne tak samo jako życie, jest narażone na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Ogranicza się to
do odparcia niebezpieczeństwa”; S. Pufendorf, On the Duty of Man and Citizen..., wyd. cyt.,
ks. I, rozdz. 5, §9, s. 49 (tłumaczenie własne).
65 G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, wyd. cyt., §51, s. 222.
66 Tamże.
67 Por. Z. Rau, Prawo natury a prawa naturalne. W poszukiwaniu przełomu w siedemnasto-
wiecznym dyskursie politycznym, w: Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy,
red. M. Zmierczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Prawo nr 60, wyd.
WN UAM, Poznań 2006, s. 97.
68 Na to odstępstwo w Berkeleyowskiej koncepcji biernego posłuszeństwa zwraca uwagę także
Matti Häyry. Por.: M. Häyry, Passive Obedience and Berkeley’s Moral Philosophy, „Berkeley
Studies”, nr 23, 2012, s. 10–14.
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tem uznać za kontynuatora krytykowanych przez niego XVII-wiecznych teorety-
ków prawa natury69.
Berkeleyowskie rozważania o absolutnym obowiązku posłuszeństwa wobec

władcy wynikały z wizji natury ludzkiej, jaką filozof zdawał się podzielać
w Biernym posłuszeństwie. Perspektywę moralną i społeczną kazań wygłoszo-
nych w 1712 roku wyznaczało przyjęte przez duchownego założenie o tym, że
człowiek, choć posiada głęboko zakorzenioną skłonność do miłości własnej70,
ma także wszczepioną naturalną tendencję (natural tendency) albo dyspozycję
(disposition) do życia społecznego71. Jej naturalność Berkeley wyjaśniał dwo-
jako: po pierwsze odwołując się do jej powszechności, po drugie wskazując, że
stanowiła ona o różnicy między człowiekiem a zwierzęciem. Filozof argumento-
wał, że realizacja owej dyspozycji przez człowieka stanowiła warunek egzystencji
w zgodzie z naturą. W jego przekonaniu, właściwa egzystencja doczesna czło-
wieka, dokonująca się we wspólnocie, była nakierowana na realizację celu, wyzna-
czonego mu przez Boga – Stwórcę i prawodawcę świata72. Berkeley przypominał
o nim w §7 rozprawy Bierne posłuszeństwo, pisząc, że „Tym, do czego powinny
wspólnie prowadzić działania pojedynczych osób, nie jest partykularne dobro tego,
czy innego człowieka, narodu lub epoki, ale pomyślność wszystkich ludzi w ogóle,
wszystkich narodów i wszystkich epok tego świata, których istnienie leży w bo-
skim zamiarze”73.
W swej wizji ludzkiej natury Berkeley, jak się wydaje, nawiązuje do koncep-

cji zaproponowanych przez Grocjusza i Pufendorfa. Okazuje się jednak, że obie
one rodzą niemałe trudności w interpretacji74. Według holenderskiego prawnika

69 Kwestia argumentacji Berkeleya na rzecz absolutnego obowiązku jednostki niestawiania
oporu wobec władcy oraz określenia jej miejsca w tradycji XVII-wiecznych rozważań tego pro-
blemu, jakich podjęli się cytowany w Biernym posłuszeństwie Grocjusz i Pufendorf, wymaga
osobnej analizy, w szczególności z uwagi na ich skrótowe ujęcie przez Berkeleya. Wydaje się,
że jego krytyka skierowana pod adresem Grocjusza i Pufendorfa raczej powinna być skierowana
wobec Locke’a. Według Zbigniewa Raua w koncepcji tego ostatniego nastąpił zasadniczy prze-
łom względem Grocjusza czy Pufendorfa w kwestii prawa jednostek do oporu. Por. Z. Rau,
Prawo natury a prawa naturalne..., wyd. cyt., s. 97. Według Locke’a jednostka była upraw-
niona do oporu w sytuacji, kiedy władzy naruszała dobro społeczeństwa i nie tylko wówczas,
gdy czyniła to w sposób okrutny69. Zob. J. Locke, Drugi traktat o rządzie, §226–230, w: tenże,
Dwa traktaty o rządzie, wyd. cyt., s. 323–328.
70 Por. G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, wyd. cyt., §5, s. 190.
71 Por. tamże, §25, s. 205.
72 Co prawda Pufendorf przekonywał, że podążanie za prawami natury gwarantowało jednostce
zachowanie samej siebie (Por. S. Pufendorf, On the Duty of Man and Citizen, wyd. cyt., ks. I,
rozdz. 3, §11, s. 36.), należy przy tym podkreślić jednak, że według niemieckiego prawnika
człowiek ostatecznie nie narodził się jednak dla samego siebie, ale po to, aby sławić Boskiego
Stwórcę jak również dążyć do społeczeństwa (Por. tamże, ks. I, rozdz. 5, §1, s. 46).
73 G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, wyd. cyt., §7, s. 192.
74 Między interpretatorami Grocjusza i Pufendorfa nie ma zgody w sprawie przyjmowanej
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człowieka cechowało nie tylko pragnienie samozachowania, ale także „(...) popęd
społeczny (appetitus societatis), to znaczy popęd do życia wspólnie z innymi, i to
nie w jaki bądź sposób, ale w sposób pokojowy i zorganizowany odpowiednio
do właściwości ludzkiego umysłu”75. Z kolei w ujęciu Pufendorfa dążenie do życia
w społeczeństwie było dla człowieka konieczne dla zaspokojenia jego pobudek ego-
istycznych, dawało mu gwarancję samozachowania, które stanowiło jego głęboką
troskę76. Z jednej strony niemiecki filozof twierdził, że bycie zdolnym do życia
w społeczeństwie (being sociable) było konieczne dla bezpieczeństwa jednostki.
Z drugiej zaznaczał jednak, że owo dążenie do społeczeństwa było w pewien spo-
sób naturalne dla człowieka, pisząc, że „(...) życie społeczne zostało narzucone
człowiekowi mocą Boga”, człowiek bowiem jako jedyna istota żywa posiadał,
jego zdaniem, poczucie religii albo strachu przed Bóstwem”77. Stwierdzenie zatem
w jednoznaczny sposób, któremu z przytoczonych XVII-wiecznych ujęć koncep-
cja Berkeleya jest bliższa, wymagałoby pogłębionej analizy, co przekracza jednak
ramy niniejszego artykułu.

* * *

Niewątpliwie Berkeleyowska wizja prawa natury z Biernego posłuszeństwa
była zakorzeniona w XVII-wiecznej debacie o prawie natury. Świadczy o tym
choćby sam dobór problemów takich, jak geneza prawa natury, jego charaktery-
styka, czy uzasadnienie konieczności ludzkiego posłuszeństwa względem niego,
które filozof podejmuje w ramach swych prawno-naturalnych rozważań. Od-
wołania do ujęć Grocjusza i Pufendorfa (a także Locke’a) były powszechne
w owym czasie w nauczaniu przez duchownych anglikańskich filozofii moral-
nej i politycznej na Wyspach Brytyjskich78. W prawie naturalnym szesna-
sto i siedemnastowieczni myśliciele protestanccy upatrywali bowiem, jak pod-

przez obu myślicieli koncepcji natury ludzkiej. Por. np. T. Irwin, The Development of Ethics,
wyd. cyt., t. II, s. 93–96, 292–194. Związane jest to także z wielością poglądów na temat relacji
myśli Pufendorfa wobec koncepcji Grocjusza. W różnych interpretacjach, jak zaznacza J. Tully,
Pufendorf jest traktowany albo jako przedstawiciel Grocjańskiej szkoły prawa natury, albo prze-
ciwnie, jako uczeń Hobbesa, czasami też jednak jako krytyk jego poglądów. Por. J. Tully, Editor’s
Introduction, wyd. cyt., s. XII.
75 H. Grocjusz, Prolegomena, w: tenże, O prawie wojny i pokoju, wyd. cyt., t. 1, §6, s. 50.
76 Zob. S. Pufendorf, On the Duty of Man and Citizen, wyd. cyt., ks. I, rozdz. III, §7, s. 35.
Szerzej o egoizmie etycznym Berkeleya w Biernym posłuszeństwie, zob. D. E. Flage, Berkeley,
wyd. cyt., s. 147–158.
77 Tamże, ks. I, rozdz. 3, §11, s. 37.
78 Por. J. Moore, From the divine forum to the invisible hand: or natural law and politi-
cal education from Samuel Pufendorf to Adam Smith, art. cyt., s. 10. Dostępne pod adresem:
http://paperroom.ipsa.org/papers/paper 40918.pdf (09.09.2015).
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kreślają Ian Hunter i David Saunders, redaktorzy najnowszego wydania anali-
zowanego dzieła Pufendorfa, obrony przed delegitymizacją religii i moralności
w świeckiej wspólnocie państwowej (civil state), która powstała w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa jednostkom z natury kierującym się dążeniem do własne-
go dobra79.
Walcząc z ówczesnym deizmem i wolnomyślicielstwem, Berkeley oczywiście

podzielał troskę o zachowanie religii i moralności w społeczeństwie, ale przede
wszystkim czynił to z uwagi na wiarę w istnienie i działanie Boga w świecie.
Bezwzględne podążanie za prawem natury w działaniu oraz posłuszeństwo wo-
bec władcy ziemskiego wymagały od człowieka rezygnacji z tymczasowych korzy-
ści i gotowości do poświęceń w życiu doczesnym oraz przedłożenia chwilowego
dobra nad dobro wieczne. Jako takie zatem musiało się ono opierać na wierze
w istnienie Boga i zaufaniu pokładanym w Bożą wolę rozumnie kierującą świa-
tem. Autor Biernego posłuszeństwa nie wykazywał się naiwnym optymizmem,
co do ludzkiego posłuszeństwa dla postulowanego przez siebie obowiązku po-
dążania za prawem natury czy absolutnego poddaństwa wobec władcy. Liczył
jednak na to, że „przeciwstawiając moc obowiązku sile interesów i namiętno-
ści, możemy uczynić lepszy pożytek z pewnych pokus, niektórym zaś oprzeć się,
choćby nawet największych z nich nie udało się nam przezwyciężyć”80. Przed
ewentualnym buntem wobec sprowadzenia na siebie ewentualnej doczesnej nie-
doli w wyniku podążania za nakazami prawa natury miała chronić człowieka
Boska obietnica życia po śmierci. Inaczej niż miało to miejsce w przypadku
przytaczanych przedstawicieli XVII-wiecznej szkoły prawa natury, którzy ogra-
niczali się w swych rozważaniach o prawie natury i ludzkiej egzystencji do docze-
sności, Berkeley w stanie przyszłym upatrywał możliwości rekompensaty ewen-
tualnych doczesnych nieszczęść, nawet tych bardzo dotkliwych, jakie wynikały
z podążania za prawem. W przekonaniu filozofa bowiem „(...) porzucenie na pa-
stwę grzeszników ludzi dobrych i niewinnych byłoby niezgodne z Jego [tj. Boga]
sprawiedliwością”81.
Berkeleyowskie przemyślenia o prawie natury oraz wynikające z nich kon-

sekwencje dla ludzkiego działania w świecie wydają się zatem mimo wszystko
odmienne od tych, które zostały zaproponowane przez Grocjusza czy później Pu-
fendorfa. Przytoczone koncepcje XVII-wieczne są uznawane za świeckie82, racjo-

79 S. von Pufendorf, The Whole Duty of Man According to the Law of Nature, trans. Andrew
Tooke, ed. Ian Hunter and David Saunders, with Two Discourses and a Commentary by Jean
Barbeyrac, trans. David Saunders, Liberty Fund, Indianapolis 2003; http://oll.libertyfund.org/
titles/888#Pufendorf 0217 34 (22 września 2015).
80 G. Berkeley, Bierne posłuszeństwo, wyd. cyt., §45, s. 218.
81 Tamże, §42, s. 216.
82 Warto zauważyć za Michaelem Seidlerem, że świeckość koncepcji prawa natury Grocjusza
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nalne i podkreślające podmiotowy charakter prawa natury. Fundamentem wizji
prawa natury Berkeleya była tymczasem wiara w treść często przytaczanych przez
niego słów z Dziejów Apostolskich, że w Bogu człowiek żyje, porusza się i jest83.
Przyjęte przez filozofa koncepcje świata i człowieka jako „obywatela nieba” nie
pozostawały bez znaczenia w kontekście jego zamiaru przysposobienia studentów
do życia, który polegał na nauczaniu ich o prawach natury rozumianych jako uni-
wersalne cnoty i obowiązki. Ich wypełnianie miało pozwolić im przede wszystkim
realizować Boską wolę dla ludzkości, a przez to osiągnąć również własne szczęście.
„Wszak w końcu tym, co w naszych badaniach zasługuje na pierwsze miejsce jest
rozmyślanie o Bogu i o naszym obowiązku”, przekonywał Berkeley w Traktacie
o zasadach poznania ludzkiego84.

IF NOT FOR GROTIUS AND PUFENDORF;
ECHOES OF THE 17th-CENTURY DEBATE ON NATURAL LAW
IN GEORGE BERKELEY’S PASSIVE OBEDIENCE (1712)

Summary

The aim of the article is to analyse the influence of the 17th-century debate on moral
law as represented by Grotius and Pufendorf on George Berkeley’s vision of natural law
included in his Passive Obedience (1712). The analysis regards the origin, scope and
character of natural law as presented by all three authors. Also, it touches on the issues
of their visions of the role of God in the world, place of religion in a civil state, as well as
their concepts of human nature and a conflict of a duty of non-resistance and a right to
self-preservation, which was a source of great contention among philosophers of the 17th
and 18th centuries.

czy Pufendorfa nie oznaczała ich ateistyczności: „(...) podejście to było świeckie raczej niż ate-
istyczne jako że w charakterystyczny sposób łączyło przekonania o znaczeniu naturalnej teo-
logii (rozumianej jako minimalistyczne, filozoficzne ujęcie twórczego i opatrznościowego bóstwa
i jego roli w tworzeniu moralnego obowiązku) z naciskiem na osobistą religijność i neutralność
wyznaniową, szczególnie w sferze politycznej. To znaczy, że prywatyzowało ono religię (i do
pewnego stopnia moralizowało) oddzielało teologię od filozofii, i odmawiało teoretycznej i po-
litycznej przewagi dogmatykom, a także tym, którzy posługiwali się argumentem z autorytetu
Boga w miejsce rozumu czy metafizyki filozoficznej”. Por. M. Seidler, Pufendorf’s Moral and
Political Philosophy, art. cyt. (16.09.2015).
83 Por. Dz. 17, 27; Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003, dostępna pod adresem: http://
biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=394&werset=1#W1 (16.09.2015).
84 G. Berkeley, Traktat o zasadach ludzkiego poznania ludzkiego, tłum. J. Salamon, Wydaw-
nictwo Zielona Sowa, Kraków 2005, §156, s. 89.
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXVII/t.t. Białystok 2015

AGNIESZKA SZCZAP
(Zielona Góra)

PATRIARCHALIZM I PATERNALIZM
W ANGIELSKIEJ MYŚLI FILOZOZFICZNEJ XVII WIEKU.

ROZWAŻANIA FILMERA, HOBBESA I LOCKE’A

W myśli politycznej i filozoficznej XVII wieku, zwłaszcza anglosaskiej, łą-
czono dwie z pozoru oddzielne kwestie: ideał ojca rodziny i wizję idealnego władcy.
Wielu myślicieli stosowało wówczas analogię król – ojciec. Twierdzono, że król jest
dla poddanych ojcem, a każdy ojciec, królem swojej rodziny i służby. W doktry-
nach przedstawiających państwo jako wielką rodzinę rodzin oraz duże gospodar-
stwo, analogia zbliżała się do utożsamienia. Różnica między rodziną a państwem
postrzegana była jedynie jako ilościowa, a istota władzy ojcowskiej i królewskiej
jako nieodróżnialna. Obie władze były jedynie ograniczone pochodzącymi od Boga
przykazaniami i prawem naturalnym. Powodowało to, że wielkie znaczenie miały
koncepcje prawa naturalnego oraz interpretacje przykazań religijnych dla określe-
nia statusu i zakresu tej ojcowsko-królewskiej władzy1.
W siedemnastowiecznej Anglii zarówno król, jak i ojciec, każdy we właściwym

dla siebie obszarze działania mieli do spełnienia funkcje religijne. Król angielski
był głową Kościoła, a ojciec protestanckiej rodziny jej religijnym przewodnikiem.
Król Jakub I porównywał króla do ojca, któremu dzieci (poddani) winne są po-
słuszeństwo, i do głowy, która króluje nad ciałem. Bez głowy samo ciało nie ma
znaczenia, to głowa jest prawodawcą; lud musi słuchać króla, inaczej grozi chaos
i anarchia. Boska władza monarchy przechodzi drogą dziedziczenia naturalnego,
nie może jej odebrać nawet rebelia i detronizacja2. Jednak władza Stuartów była
coraz bardziej kwestionowana. Parlament domagał się ograniczenia monarszej sa-

1 Por. M. Uliński, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, Aureus, Kra-
ków 2001, s. 94.
2 Zob. J.Z. Kędzierski, Dzieje Anglii 1485–1830, Ossolineum, Warszawa 1984, s. 143.
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mowoli. W obronie boskiego pochodzenia monarchii stanął sir Robert Filmer.
W roku 1680 ukazała się jego praca pt. Patriarcha. A Defence of the Natural
Power of Kings against the Unnatural Liberty of the People (Patriarcha. Obrona
naturalnej władzy królów wobec niezgodnej z naturą wolności ludu). Sam tytuł
dzieła na pozostawiał żadnych wątpliwości, jakiego stanowiska broni autor.
Filmer był protestanckim pisarzem politycznym, którego poglądy cieszyły

się w swoim czasie popularnością, stanowiąc istotny element dyskusji politycz-
nych w Anglii. Jego prace w znacznej mierze są poświęcone obronie absolutyzmu
monarszego, a zarazem stanowią krytykę teorii umowy społecznej, nawet jeśli pro-
wadzi ona do apoteozy monarchii absolutnej. Argumentacja Filmera ma charakter
genetyczno-historyczny, często odwołując się do Biblii jako źródła wiedzy. Według
niego władza monarchów jako władza naturalna ma taką samą podstawę jak wła-
dza ojca w rodzinie. Stanowi ona nieusuwalny element porządku ustalonego przez
Stwórcę. Pierwszym władcą, który posiadał władzę królewską, panowanie nad
życiem i śmiercią był Adam. Wszyscy zaś monarchowie są potomkami Adama
i dziedziczą jego prawowity tytuł. Oznacza to, że występują w roli naturalnych
zwierzchników ogółu. Pisał: „Zarówno ojciec, jaki i król mają takie same cele”3.
Rodzina od zarania ma charakter polityczny, a królestwo ma charakter ekono-
miczny. Patriarchalizm jest formułą zwierzchniej troski, która nie może ulec żad-
nym zmianom, gdyż to oznaczałoby naruszenie fundamentu wspierającego całą
konstrukcję społeczeństwa. Wszelka władza ma z natury charakter absolutny. Fil-
mer nie zgadzał się z opiniami sugerującymi, że nieograniczona władza królów
oznacza subordynację godzącą w naturalne prawo do wolności. Jego zdaniem re-
guła podporządkowania jest jednym z aspektów ludzkiej kondycji. Wolność jest
iluzją. W pracy Observation upon Aristotle’s Politics Touching Form of Govern-
ment przedstawił sześć tez ustrojowych: „1. Nie ma innej formy ustrojowej poza
monarchią. 2. Nie ma innej monarchii jak tylko patriarchalna. 3. Nie ma monar-
chii patriarchalnej, która by nie była absolutna i arbitralna. 4. Nie istnieje ani
demokracja, ani arystokracja. 5. Nie istnieje tyrania jako forma rządu. 6. Ludzie
nie są z natury wolni”4.
Naturalnym stanem człowieka jest z woli Bożej stan społeczny. Nie ma spo-

łeczeństwa bez władzy, a więc bez zależności i poddaństwa. Przychodząc na świat
dzieci nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, rodzą się jako poddani swo-
ich rodziców, są ich naturalnymi niewolnikami. Zdaniem Filmera, Adam uzyskał
od Boga królewską władzę nad Ewą i dlatego to on stał się panem całej rodziny.

3 R. Filmer, Patriarcha and other Writings, ed. J. P. Sommerville, Cambridge Press, Cam-
birdge 1991, s. 12.
4 R. Filmer, Observation upon Aristotle’s Politics Touching Forms of Government, w: Pa-
triarcha and Other Political Works of Sir Robert Filmer, ed. P. Laslett, Oxford Press, Oxford
1949, s. 229.
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W naturze nie ma pełnoletniości, zatem dzieci są poddane ojcu przez całe swoje
życie. To on podejmuje decyzję w kwestii wyboru przyszłego małżonka, a także
w naturalny sposób ma zwierzchnictwo nad ich potomstwem.
Dla Filmera świat pozbawiony władzy patriarchalnej jest czymś niewyobra-

żalnym. Król to przecież ojciec roztaczający opiekę nad całym społeczeństwem.
Władzę należy zatem uznać za dobrodziejstwo, a kwestionowanie prawowitych ty-
tułów za szkodliwą samowolę. Fakt, że ludzie nie rodzą się wolni, oznacza, że nigdy
nie dysponują wolnością wyboru ani rządzących, ani formy rządu. Buntując się
wobec władzy, podważają swój status ludzkiej istoty. A zatem negacja autorytetu
to według Filmera wynaturzenie5. Monarchię absolutną cechuje stabilność, efek-
tywność, wygoda rządzenia, największa siła i najlepszy porządek. Jedynie władza
pojedynczej osoby, której nie można władzy pozbawić, jest odporna na korupcję,
może w pełni korzystać ze swego doświadczenia i być w pełni skuteczna. Władza
ta jest nieograniczona, gdyż pochodzi bezpośrednio od Boga. Przez długi czas
ludzkość nie znała innej formy, to właśnie za jej pomocą Bóg rządził swoim lu-
dem. Ojciec i król, tak jak Bóg, kierują się w swoich rządach miłością i dobrem
swoich poddanych. Nieliczne przypadki przekształcenia się monarchii w tyranię,
są wprawdzie dotkliwe dla ludu, ale także w nich jest pewien Boży zamysł. Pod-
dani powinni wypełniać wolę tyrana, wówczas nie grzeszą, gdyż odpowiedzial-
ność ze ewentualne wyrządzone zło spada na władcę. Władza królewsko-ojcowska
stoi poza prawem i jest najlepszym źródłem prawa. Różnica między królestwem
a demokracją jest taka, że królestwo jest możliwe bez wyraźnie wyartykułowa-
nego prawa, demokracja bez niego nie istnieje. Nie oznacza to jednak, że król ma
prawo do niesprawiedliwego działania oraz łamania ustanowionych przez siebie
praw, ma jedynie prawo bezkarności. Zdaniem Filmera motłoch nie ma prawa
osądzania władcy, ani mianowania czy usuwania go z tronu. Ponadto sądził, że
władza wybrana demokratycznie i na określony czas nie reprezentuje interesu wy-
borców, gdyż rządzący w czasie sprawowania przez siebie władzy chcą jedynie jak
najwięcej uzyskać dla siebie korzyści. Nie mają również żadnego doświadczenia,
a gdy je zdobędą, to muszą odchodzić z urzędów. Członkowie parlamentu ciągle
się zmieniają i nie można wskazać odpowiedzialnych za poszczególne decyzje. De-
mokracja ulega korupcji, staje się tyranią mas. Jej wadą jest to, że nie wspiera
ludzi zdolnych, a premiuje ludzi przeciętnych6. Zdaniem Filmera demokracja jest
na tyle wadliwym ustrojem, że nie może funkcjonować zbyt długo.
Filmer uznał za jedną z najbardziej absurdalnych teorii pierwotnej równości

koncepcję Thomasa Hobbesa. Obaj myśliciele byli apologetami monarchii absolut-
nej i ich teorie w wielu miejscach są bardzo zbieżne. Hobbes również przyrównywał

5 Zob. S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Arche, Gdańsk 2002, s. 216.
6 Zob. M. Uliński, Kobieta i mężczyzna..., wyd. cyt. s. 97.
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królestwo do wielkiej rodziny, a rodzinę nazywał małym królestwem7. Również on
szukał dostatecznych racji dla absolutnej władzy królewskiej, jednak nie szukał jej
biblijnego uzasadnienia, lecz posiłkował się hipotezą umowy społecznej. Umowa
ta polegała na zrzeczeniu się przez ludzi części dotychczasowej wolności na rzecz
suwerena, który w zamian gwarantował każdemu minimum bezpieczeństwa. Raz
wybrany suweren miał mieć władzę absolutną, jednak gdyby działał wbrew do-
bru, dla którego został obrany, posłuszeństwo poddanych mogłoby być wypo-
wiedziane. Hipoteza Hobbesa jest zdaniem Filmera historycznie i ontologicznie
fałszywa, sprzeczna z Biblią i zdrowym rozsądkiem. Nie do zaakceptowania jest
istnienie stanu przedspołecznego, w którym jednostki mogą pertraktować w celu
zawarcia kontraktu, gdyż byłoby to możliwe jedynie w istniejącym już społeczeń-
stwie. Poza tym nie ma możliwości zgromadzenia w jednym miejscu całej ludzko-
ści, a także trudno sobie wyobrazić sens udziału w takiej debacie niemowląt i osób
upośledzonych umysłowo. Ponadto Filmer uważał, że hipoteza Hobbesa może być
szkodliwa, gdyż dopuszcza możliwość zdobycia władzy kobiet nad mężczyznami,
a dzieci nad rodzicami. Ponadto jest bezbożna, gdyż neguje kreację Adama wraz
z jego prerogatywami8.
Atak Filmera na Hobbesowską teorię umowy społecznej oparty był na odczy-

taniu jej jako tezy historycznej. Zdaniem Filmera tylko pojmując pierwotne spo-
łeczeństwo jako wspólnotę patriarchalnych ojców rodzin, można mówić o zawiera-
niu między nimi jakiejś umowy. Hobbes przyznawał, że współczesne mu państwa
powstały poprzez kontrakt zawarty między ojcami rodzin, ale samo powstanie
rodzin uważał także za wynik kontraktu. Oznaczało to uznanie relacji rodzin-
nych za konwencjonalne, a w konsekwencji możliwość akceptacji kobiety w roli
suwerena. Pisał: „Niektórzy ludzie oddawali władzę jedynie mężczyźnie, jako że
ta płeć stoi wyżej; ale się w tym mylili. Nie zawsze bowiem między mężczyzną
i kobietą jest taka różnica siły czy roztropności, iżby o uprawnieniu do władzy
można było rozstrzygnąć bez walki”9. Hobbes przypomniał także o istnieniu spo-
łeczeństw rządzonych przez kobiety, jako przykład podając Amazonki. Ponadto
wcale nie uważał kultur, w których władza należy do kobiet za sprzeczne z naturą.
Najwcześniejszą relacją władzy jest władza matki nad dzieckiem: „Jeśli nie ma
żadnej umowy, władza należy do matki. Albowiem w pierwotnym stanie natury,
gdzie nie ma żadnych praw dotyczących małżeństwa, nie mogło być wiadome, kto
jest ojcem, o ile nie wypowie się co do tego matka. Uprawnienie więc do władzy
nad dzieckiem zależy od jej woli i co za tym idzie, należy do niej. I dziecko małe

7 Zob. T. Hobbes, Elementy filozofii, tłum. Cz. Znamierowski, A. Teske, PWN, Warszawa
1956, t. I, s. 322.
8 Zob. M. Uliński, Kobieta i mężczyzna..., wyd. cyt. s. 99.
9 T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum.
Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954, s. 177.
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jest początkowo w mocy swej matki, tak iż może ona bądź je karmić, bądź je
porzucić. Jeśli je karmi, to zawdzięcza ono swoje życie matce i wobec tego jest
zobowiązane słuchać raczej jej niż kogo innego; a co za tym idzie, władza nad
nim należy do niej”10. Jednak Hobbes odróżniał rodzinę od form konkubinatu,
który funkcjonował w stanie przedspołecznym. Konkubinat powstaje w wyniku
paktu między kobietą a mężczyzną i zrodzone w nim dzieci należą raz do matki,
a raz do ojca. Natomiast małżeństwo funkcjonujące w stanie społecznym nie jest
przedmiotem negocjacji, lecz jest oparte na stosunkach patriarchalnych i okre-
ślone prawem. I właśnie dlatego dziecko w rodzinie należy do ojca, choć jest to
uprawnienie pochodne, a nie pierwotne. Hobbes uważał współczesną rodzinę za
kreację prawną państwa, a więc za twór całkowicie konwencjonalny. A stąd już
niedaleko do wyciągnięcia wniosku, że relacje w rodzinie nie są naturalne, lecz
sztuczne, a tym samym możliwe do zmodyfikowania.
Krytycy utożsamiania władzy ojcowskiej z królewską twierdzili, jak np. Sa-

muel Rutherford, że „ojciec jest ojcem przez płodzenie i jest naturalną głową
i naturalnym korzeniem, bez swobodnie wyrażonej zgody i wyboru przez swoje
dzieci. Władca zaś zostaje władcą dzięki swobodnym głosowaniom wspólnoty”11.
Inaczej problem ten widział John Locke. Uważał on, że samo spłodzenie dziecka
nie daje jeszcze rodzicom władzy. Jest ona dopiero wynikiem realizacji obowiązku
wychowania i opieki – obowiązku, który autor przypisywał ojcu i matce. Dla
Locke’a między rodziną a państwem istnieje zasadnicza różnica, stanowiąca jeden
z ważniejszych elementów podziału na przestrzeń publiczną i prywatną. Władza
ojcowska nie jest władzą absolutną i nie oznacza możliwości traktowania dziecka
jako własności, ani posiadania władzy nad jego życiem i śmiercią. Jeśli nawet
z ustanowienia Boga Adam byłby pierwszym władcą absolutnym to, ponieważ
ani prawo boskie, ani prawo natury nie podaje porządku dziedziczenia, nikt nie
może ustalić, kto miałby być dziedzicem ojca rodzaju ludzkiego. Poza tym Locke
uważał, że Biblia źle nadaje się do spełnienia roli, jaką jej w swojej argumentacji
wyznaczył Filmer12. Jednym z przykładów Filmera mających potwierdzić zasad-
ność powoływania się na Biblię jest opowieść o wieży Babel. Według niego Bóg
zadbał o to, by powstające po pomieszaniu języków wspólnoty, były wspólnotami
rodzinnymi i by w ten sposób zachowana została zasada ojcostwa. Natomiast
Locke odpowiada mu: „Albo tych 72 ojców było już władcami tuż przed rozpro-
szeniem, a w takim razie nie stanowili oni jednego ludu, mimo że Bóg powiada, iż
byli jednym ludem, albo też tworzyli oni republikańską wspólnotę. Gdzie jednak

10 Tamże.
11 Cyt. za: Historia ojców i ojcostwa, red. J. Delumeau, D. Roche, tłum. J. Radożycki, M. Pa-
oletti-Radożycka, Volumen, Warszawa 1995, s. 176.
12 Zob. Cz. Porębski, Umowa społeczna. Renesans idei, Znak, Kraków 1999, s. 61.
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w takim razie pozostaje monarchia? Albo też tych 72 ojców posiadało władzę
ojcowską nic o tym nie wiedząc. Doprawdy, dziwne to! Władza ojcowska, która
ma stanowić wśród ludzi jedyną genezę rządu, istniała, a cały rodzaj ludzki nic
o niej nie wiedział”13.
Jedno z twierdzeń Filmera jest takie, że Bóg dał Adamowi władzę abso-

lutną, tym samym pozbawiając Ewę wszelkiej władzy. Locke wskazuje, że mo-
ment, w którym Bóg uczynił Adama rzekomym władcą absolutnym, nie suge-
ruje, że faktycznie tak miało być. Ciężko uwierzyć, że dał mu takie przywileje
w momencie wyrzucania z raju: „Trudno sobie zatem wyobrazić – pisał Locke –
aby Bóg jednym tchem uczynił go powszechnym monarchą nad całym rodzajem
ludzkim oraz człowiekiem mozolnie pracującym codziennie na swoje utrzymanie,
aby wypędził go z raju, by uprawiał rolę, a jednocześnie wyniósł na tron wraz
ze wszystkim przywilejami i udogodnieniami absolutnej władzy. Nie był to czas,
kiedy Adam mógł oczekiwać udogodnień czy nadania przywilejów przez obrażo-
nego Stwórcę”14. Locke podkreśla, że Bóg nakazał Adamowi pracować, by mógł
się utrzymać przy życiu i dał mu łopatę a nie berło. Zdaniem Locke’a przytaczane
przez Filmera fragmenty Biblii powinny być inaczej interpretowane. Należałoby
raczej przyjąć, że Adam został pozbawiony jakiejkolwiek władzy i zrównany z Ewą
w nędzy. „Bóg w tym tekście nie dał Adamowi żadnej władzy nad Ewą, ani też
mężczyznom nad ich żonami, lecz co najwyżej powiedział, jaki będzie los kobiety,
jak na mocy tego zrządzenia będzie ona poddaną swego męża, co – jak obser-
wujemy – ma miejsce na mocy praw rodzaju ludzkiego i zwyczajów ludów, a to
– przyznaję – znajduje podstawę w naturze”15. Panowanie nad Ewą nie mogło,
zważywszy kontekst sytuacyjny, być dla Adama nagrodą ani jego aksjologicznym
wywyższeniem. Patriarchalizm polityczny nie zgadza się więc ani z pierwotną, ani
z upadłą naturą człowieka. Natomiast poddanie żony mężowi w małżeństwie ma
swoje naturalne ugruntowanie w postaci obowiązku udzielania przez męża opieki
żonie w okresie ciąży i dzieciom aż do ich usamodzielnienia się. Małżeństwo, po-
dobnie jak państwo, polega na kontrakcie chroniącym majątek, jednak o żadnej
politycznej władzy nie może być tu mowy. Państwo może ingerować w sprawy mał-
żeńskie na mocy prawa a więzi małżeńskie mają ugruntowanie nie tylko w umo-
wie, ale i w naturze, gdyż celem małżeństwa jest prokreacja16. Małżonkowie biorą
w związku z tym w posiadanie swoje ciała. Małżeństwo jest trwalsze niż związki
zwierząt, przede wszystkim dlatego, że jego cel, którym jest wychowanie dzieci
zajmuje więcej czasu. W związku z tym jednak, że trwanie rodziny jest konieczne

13 J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, PWN, Warszawa 1992, s. 142.
14 Tamże, s. 46.
15 Tamże, s. 49.
16 Zob. M. Uliński, Kobieta i mężczyzna..., wyd. cyt. s. 103.
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głównie w czasie dorastania dzieci, umowa małżeńska po tym czasie może zostać
rozwiązana. Dla Locke’a jest to kolejny argument na rzecz odróżnienia między wła-
dzą rodzinną, gdzie kobieta ma wiele praw, łącznie z prawem odejścia od męża,
a władzą polityczną, od której odejście jest prawie niemożliwe, poza sytuacją
podboju lub utraty własności prywatnej17. Dzieci, które osiągają pełnoletniość
i stają się samodzielne mogą opuścić rodziców. Locke pisał: „Przyznaję, iż dzieci
nie rodzą się w stanie pełnej równości, chociaż są do niej przyrodzone. Kiedy przy-
chodzą na świat, a także przez pewien czas potem, rodzice mają nad nimi pewną
władzę i jurysdykcję. Jest ona czasowo ograniczona, gdyż jej więzy podległości
są jak powijaki, które otulają i chronią w okresie bezradności dzieciństwa. Gdy
zaś dzieci podrastają, wiek i rozum rozluźniają je, aż zupełnie zanikną i człowiek
będzie zależy od swych własnych wolnych decyzji”18.
Według Locke’a Filmer celowo pomija matkę, gdy cytuje przykazanie na-

kazujące cześć dla rodziców. Wywodzi z tego przykazania królewskość władzy
ojcowskiej, ale przemilcza macierzyńską. Gdyby był uczciwy musiałby przez ana-
logię uznać, że przykazanie czci dla matki oznacza konieczność czci dla królo-
wej. Władza ojca w rodzinie przewyższa władzę matki, gdyż tylko jedna osoba
może w przypadku sporów podejmować ostateczne decyzje. „Mimo że małżonko-
wie mają jeden wspólny interes, to przecież, jeśli pojmują go na różne sposoby,
ich dążenia niekiedy będą się różniły. Stąd konieczne jest, by ostateczna decyzja
zapadała tam, gdzie istnieje władza, a więc przypadła naturalnie mężczyźnie jako
zdolniejszemu i silniejszemu. Dotyczy to tylko kwestii związanych z ich wspólnymi
interesami lub własnością i pozostawia żonę w pełnym i wolnym posiadaniu tego,
co na podstawie umowy stanowi jej osobiste uprawnienie i nie daje mężowi więcej
władzy nad jej życiem, niż ona ma nad jego”19.
Locke proponował niemal identyczne formy i zakres kształcenia dla dziewcząt

i dla chłopców. Postulowanie kształcenie kobiet miało na celu raczej dobro dzieci
i męża oraz religijne formowanie kobiecych dusz niż przygotowanie ich do uczest-
nictwa w życiu publicznym. Myśliciel miał świadomość, że patriarchalne stosunki
własności w rodzinie, których przejawem jest niedysponowanie przez mężatki ma-
jątkiem, ograniczają sferę ich wolności i odpowiedzialności, a tym samym osła-
biają możliwości pełnego rozwoju ich racjonalności. Kobieta nie jest irracjonalna
ze swej istoty, ale zazwyczaj taka się staje z powodu determinacji społecznej.
W momencie przyjścia na świat umysł każdego jest niezapisaną tablicą, na której
dopiero poszczególne doświadczenia odciskają swoje ślady, stanowiące materiał

17 E. Majewska, Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny, Difin, Warszawa
2009, s. 63.
18 J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, wyd. cyt. s. 200.
19 Tamże, s. 219–220.
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do wyciągania wniosków i budowania światopoglądu. Warunki życia kobiet, opieka
nad dziećmi, większe zaangażowanie w sprawy rodzinne niż publiczne powoduje
z konieczności odmienność ich wiedzy i mentalność20.
Locke doszedł do wniosku, że skoro władcy ziemscy nie mogą wywodzić swo-

jego autorytetu od patriarchalnej władzy Adama, to należy wskazać inne źródło
władzy politycznej. Zaczyna od definicji władzy politycznej jako uprawnienia do
ustanawiania praw wraz z karami za ich przekroczenie. Jej celem jest regulowanie
i zachowanie własności oraz zespolenie i użytkowanie sił społeczności ludzkiej dla
egzekwowania tych praw i obrony przed agresją z zewnątrz – a wszystko to w in-
teresie dobra ogólnego. Nie można jednak w pełni pojąć istoty, ani genezy władzy
politycznej, jeśli nie sprecyzuje się czym jest przyrodzony stan ludzkości, tj. stan,
który istnieje wówczas, gdy władza polityczna jeszcze nie jest ukonstytuowana21.
Jest to stan pełnej wolności. Każda jednostka, nie podlegając w niczym innej
jednostce, dysponuje sobą i swoim mieniem tak, jak uznaje za słuszne. W stanie
tym nikt nie posiada więcej uprawnień i przywilejów niż inne osoby. Nie jest to
jednak stan swawoli, gdyż obowiązują obiektywne normy postępowania. Normy te
to prawo natury, które obliguje wszystkich jednakowo i jest wyrazem woli Boga.
Prawu naturalnemu Locke przeciwstawia ludzkie prawo konwencji. Społeczeństwo
polityczne opiera się właśnie na takim prawie. Może ono zarówno respektować,
jak też lekceważyć prawo naturalne. Według myśliciela, wśród wolnych i równych
jednostek prawomocny rząd może powstać jedynie dzięki woli większości. Zgoda
społeczna na określoną władzę może być wyrażona explicite lub implicite. Kto się
jej podda explicite, ma ją szanować i nie może samowolnie opuścić społeczeństwa,
kto jedynie implicite, jak np. małe dzieci, może, doszedłszy do odpowiedniego
rozwoju władz umysłowych, tę milczącą zgodę cofnąć i społeczeństwo opuścić22.
Władza polityczna oznacza zarówno uprawnienia, jak i zdolności. Może się

zdarzyć, że władzę polityczną mogą sprawować ci, którzy nie mają do niej upraw-
nień, bądź można władzy użyć w celach innych niż dobro publiczne. Locke pi-
sał: „Tak jak uzurpacja jest sprawowaniem władzy, do sprawowania której ktoś
inny jest uprawniony, tak tyrania jest sprawowaniem władzy poza prawem, do
czego nikt nie może być uprawniony. Jest to robienie użytku z władzy, jaką się
ma w ręku nie dla dobra tych, którzy jej podlegają, ale dla własnej, prywat-
nej, wyłącznej korzyści, kiedy rządzący, niezależnie jak utytułowany, podnosi do
rangi normy nie prawo, a swą wolę, kiedy jego polecenia i działania zmierzają nie
do zachowania własności ludu, lecz zaspokojenia własnej ambicji, zawiści, chęci

20 Zob. M. Uliński, Kobieta i mężczyzna..., wyd. cyt. s. 105.
21 Zob. Z. Ogonowski, Locke, Książka i Wiedza, Warszawa 1972, s. 143.
22 Zob. M. Uliński, Kobieta i mężczyzna..., wyd. cyt. s. 101.
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odwetu bądź innych niepożądanych namiętności”23. Pojęcie władzy jako upraw-
nienia, które sprawować można jedynie dla publicznego dobra, prowadzi Locke’a
do określenia wypadków, gdy ludzie mogą odmówić lojalności wobec rządzących.
W odróżnieniu od Hobbesa, Locke przyznaje prawo do buntu, w wyniku którego
społeczność może usunąć pozbawiony legitymizacji rząd i zastąpić go innym. De-
cyzję co do tego, czy rząd ma legitymizację, należy pozostawić samym ludziom,
a nie rządowi24.
We współczesnej Locke’owi Anglii poglądy Filmera stanowiły niemal oficjalną

doktrynę monarchii i były wspierane autorytetem Kościoła i władzy państwowej.
Wszelkie publiczne ataki wymierzone w tę doktrynę były zabronione i postrzegane
nieomal na równi ze zdradą stanu. Dlatego też radykalna antyabsolutystyczna roz-
prawa Locke’a, uzasadniająca opór stawiany monarsze, czyli Dwa traktaty o rzą-
dzie, została opublikowana anonimowo.

* * *

Kontrowersje pomiędzy trzema myślicielami: Filmerem, Hobbesem a Loc-
kiem w zakresie myśli politycznej ściśle wiązały się z ich rozważaniami na temat
rodziny. Dla Filmera człowiek jest istotą ze swej natury społeczną, a rodzina jest
elementarną i naturalną formą życia społecznego. Dlatego nie może być mowy
o żadnym przedspołecznym stanie człowieka. Królestwo jawiło się mu jako po-
większona rodzina ze wszystkimi jej patriarchalnymi atrybutami. Hobbes odwo-
ływał się do teorii kontraktu egoistycznych jednostek, podważając tym samym
tezę o patriarchalnym z natury charakterze rodziny. Locke krytykował poglądy
Filmera i pośrednio Hobbesa, twierdząc, że nie można utożsamiać władzy ojcow-
skiej z królewską.

PATRIARCHALISM AND PATERNALISM IN THE ENGLISH
SEVENTEENTH CENTURY PHILOSOPHICAL THOUGHT

(FILMER, HOBBES AND LOCKE)

Summary

The political and philosophical thought of the seventeenth century, especially the
Anglo-Saxon thought, combined the two seemingly separate issues: the ideal father
of the family and the vision of the ideal kind. At that time, many writers developed
a king-father analogy. They repeated that the king is like a father for his people and

23 J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, wyd. cyt. s. 305.
24 Zob. B. Hindess, Filozofowie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, tłum. D. Leszczyński, L. Ra-
siński, PWN, Warszawa–Wrocław 1999, s. 70.
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every father is the king for his family. The ideology of a patriarchal family and the idea
of monarchical absolutism penetrate and complement each other, referring to the ideals
of his father and the king. The king was to be treated like a father, the father (the
patriarch) for family and servants – like a king. One of the supporters of patriarchalism
and paternalism was Sir Robert Filmer. Another one was his most famous adversary
John Locke. Filmer was a Protestant political writer, defender of the absolute power of
the king and the patriarchal family. The controversy between Filmer, Hobbes and Locke
in the field of political thought intertwined with their reflections on the family.
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Filozofia René Descartes’a aż do XIX wieku nie zyskała w Polsce uznania, nie
przetłumaczono na język polski żadnej z jego książek. Największe zainteresowanie
filozofią Kartezjusza przejawiali przedstawiciele polskiej reformacji, którzy w swo-
ich pracach często odwoływali się do jego poglądów. Wiktor Wąsik w swym bardzo
szczegółowym opracowaniu na temat wczesnej recepcji kartezjanizmu w Polsce od-
notował, że pierwszy ślad recepcji tej myśli znaleźć można w Akademii Rakowskiej
już w 1630 roku1. Wskazał też drogę, którą wówczas ta myśl trafiła do naszego
kraju – z Francji poprzez Holandię i dalej przez Niemcy. Kartezjanizm zyskał
jednak już w momencie narodzin od razu zwolenników, jak też i zadeklarowanych
przeciwników. Podział ten przebiegał niemalże dokładnie wzdłuż linii wyznanio-
wej, gdyż o Kartezjuszu rozprawiano głównie w środowiskach innowierców, a jego
przeciwnikami byli myśliciele związani z katolicką większością. Wąsik w swoim ze-
stawieniu polskich prac o Kartezjuszu zasygnalizował, że początkowe, i tak zresztą
niezbyt wielkie, zainteresowanie jego filozofią było jednak krótkotrwałe. Analizu-
jąc skalę recepcji filozofii Kartezjusza w Polsce, wskazał na jej jedną zasadniczą
cechę: „Właściwie już w pierwszej połowie, a tym bardziej w drugiej XVIII stulecia
filozofia Kartezjusza (...) była historyzmem, a nie żywym kierunkiem naukowym.
Raczej interesowano się bardziej tymi systematami, które w atmosferze polemicz-
nej z biegiem czasu z Descartes’a wyrosły, a więc Locke’m, Condillakiem, Wolfem,
Rousseau, encyklopedystami i innymi nowszymi”2. Do XIX wieku zainteresowanie

1 Zob. W. Wąsik, Kartezjusz w Polsce, „Przegląd Filozoficzny” 1937, z. 2, s. 207. We wszyst-
kich cytatach i przypisach zachowano pisownię oryginałów.
2 W. Wąsik, Kartezjusz w Polsce, „Przegląd Filozoficzny” 1937, z. 4, s. 430.
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filozofią Kartezjusza wykazywali więc w zasadzie tylko z obowiązku zachowania
kronikarskiej rzetelności historycy filozofii, którzy i tak więcej uwagi poświęcali
jego krytykom aniżeli jego poglądom. Nic zatem dziwnego, że w naszym kraju
po okresie reformacji nastąpiło prawie wiekowe milczenie na jego temat i do-
piero XIX wiek zmienia tę sytuację. Ta druga fala zainteresowania Kartezjuszem
miała początkowo nadal wymiar typowo kronikarski, głównie chodziło bowiem nie
o założenia jego filozofii, a o uwzględnienie jego osoby w powstających wówczas
opracowaniach o charakterze historycznym. Taka sytuacja trwała praktycznie aż
do schyłku romantyzmu. Wąsik podkreślał też, że poza oczywistym przełomem
w filozofii związanym z zanegowaniem filozofii scholastycznej Kartezjusz próbo-
wał też uzgodnić w swych założeniach teologię z filozofią, a więc w pewnym sensie
był także ideowym kontynuatorem zwalczanych przez siebie koncepcji. Z tej ra-
cji wielu teologów sięgających do tradycji swej dyscypliny musiało odwoływać
się do przemyśleń Kartezjusza, co czyniło z jego poglądów wdzięczny przedmiot
krytyki. Tym chętniej więc jego rozważania traktowano jako swoisty folklor filozo-
ficzny. Autentyczne zainteresowanie epistemologią Kartezjusza w Polsce wiązało
się zarazem z marginalizowaniem jego dociekań filozoficzno-teologicznych i pod-
kreślaniem jego przełomowego znaczenia dla filozofii światowej.
Nie podzielam sugestii Wąsika, jakoby Kartezjusza można było zaliczyć do

prekursorów polskiego Oświecenia, gdyż moim zdaniem renesans zainteresowa-
nia jego poglądami zauważalny w Polsce dość przypadkowo zbiegł się z próbami
zreformowania państwa, w tym także z próbami ożywienia intelektualnego, pro-
wadzącymi do otwarcia na świat. Przy takim założeniu XIX-wieczny renesans
zainteresowania Kartezjuszem w Polsce byłby konsekwencją kolejnych fal emi-
gracji polskich elit intelektualnych i kulturalnych, stanowiących pokłosie utraty
niepodległości przez Polskę, a następnie militarnych niepowodzeń kolejnych pro-
jektów niepodległościowych. Kierunek tych emigracji był zawsze ściśle określony
– Francja. To polscy emigranci we Francji podejmując zatrudnienie w różnego ro-
dzaju redakcjach, wydawnictwach, szkołach, uczelniach, próbowali dołożyć własną
cegiełkę do podniesienia poziomu polskiej kultury, uprzystępniając rodakom naj-
celniejsze osiągnięcia nauki i sztuki światowej. Elementem tego dziedzictwa była
niewątpliwie także filozofia Kartezjusza. Zatem odwrotnie, niż to uczynił Wik-
tor Wąsik, należałoby odczytywać proces, który do tego renesansu doprowadził.
Autor ten twierdził przecież: „można uważać pośrednio Descartes’a za inicjatora
i twórcę naszego oświecenia, a raczej oświecenia umysłowego, które rozpoczęło
się na dobre za Stanisława Augusta – w takim ujęciu wpływ jego na polską myśl
filozoficzną i naukową był bardzo wielki”3.

3 Tamże.
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Kartezjanizm w Polsce

Wiktor Wąsik, w swym opracowaniu na temat recepcji Kartezjusza w Polsce
skoncentrował się jednak na odległej przeszłości, marginalizując znaczenie bliskich
własnej epoce edycji niektórych jego dzieł w Polsce. W interpretacji Wąsika prace
te zostały udostępnione polskiej filozofii dopiero na rosnącej fali zainteresowa-
nia pozytywizmem, który chętnie nawiązywał do dziedzictwa Bacona i właśnie
Kartezjusza. Niemniej jednak, to nie pozytywiści odkryli Kartezjusza dla polskiej
filozofii.
Pierwszy znany tekst w języku polskim, w którym mowa jest o Kartezjuszu,

to rozprawka Pierre Houcastremé (1742–1815) Zapytania w wątpliwości, czyli roz-
mowa ucznia filozofa z Newtonem i Kartezjuszem. Zawiera ona cytaty z pracy
Essais d’un apprenti philosophe4. Była to oczywista wówczas otwarta krytyka
Kartezjusza i jego koncepcji, ale przy tej okazji całkowicie pomijająca istotę jego
filozofii. Można zasadnie sądzić, że sam autor nie zadał sobie nawet trudu lektury
tej pracy.
Niewiele lat później anonimowy autor biogramu Kartezjusza był zapewne

pierwszym polskim autorem, który kompetentnie wypowiedział się na temat po-
stulowanej przez tego myśliciela metody filozofowania: „Oto są główne prawidła
metody, którą wprowadził do filozofii. Zawierzać samej tylko oczywistości, to jest
porzucić podania i formy szkolne. Rozdzielać, to jest rozbierać przedmioty ile tylko
można. Czynić podziały tak liczne, tak rozmaite, tak rozciągłe ile się tylko dadzą,
to jest wyczerpać uwagę przed wyprowadzeniem jakiegobądź wniosku, co jest ła-
twiej doradzać aniżeli w praktyce wykonać”5. W konkluzji zaś swego biogramu
stwierdził ponadto: „Kartezyusz jest twórcą nauki psychologii. Mimo nieuchron-
nych sprzeczności które mieściła w sobie jego filozofia i sprzeczności które byłyby
wyszły u niego na jaw, tak jak wyszły u jego następców, gdyby był przystąpił
do kwestyj moralnych, nie można odmówić mu tej chwały, że jego systemat silnie
zachęcił do samodzielnego myślenia”6.
Bronisław Trentowski (1808–1869) był natomiast jednym z pierwszych fi-

lozofów polskich, który w poważnym opracowaniu naukowym sięgnął do prac
Kartezjusza. W swojej pracy z 1842 r. poświęconej krytycznej analizie koncepcji
filozoficznych rozważających związek duszy z ciałem sprowadził koncepcję Kar-
tezjusza na ten temat do absurdu, zarzucając, że prowadzi ona do oczywistej

4 P. Houcastremé, Zapytania w wątpliwości, czyli rozmowa ucznia filozofa z Newtonem i Kar-
tezjuszem, „Pamiętnik Magnetyczny Wileński” 1817, s. 145–147.
5 Kartezyusz (Descartes), „Muzeum Domowe albo Czytelnia Wieczorna: [dzieło poświę-
cone historyi, statystyce, moralności, naukom, sztukom pięknym i literaturze krajowej]” 1837,
nr 36 i 37, s. 285.
6 Tamże.
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sprzeczności: „Ja jestem niewolnikiem Boga, a wolność moja marzeniem, Bóg jest
niewolnikiem moim; a wolność jego jest marzeniem”. Te dwa sprzeczne z sobą
i niedorzeczne zdania są z nauki twej koniecznym rezultatem. Wedle tej nauki
musi Bóg brać bezpośredni udział we wszystkich nierozumnych, wszczetecznych
i zbrodniczych działaniach człowieka, musi bluźnić przeciw sobie samemu przez
usta bezbożników, musi łupić własne ołtarze ręką świętokradcy”7. Skonkludo-
wał tam przemyślenia francuskiego filozofa następująco: „Z nauki twej wytryska
tyle niedorzeczności; że można by rejestr ich prowadzić bez końca!”8. Jak można
zauważyć, nawet wybitny erudyta Trentowski nie zadał sobie trudu, aby prze-
studiować dzieła Kartezjusza, a zapewne ograniczył się tylko do przestudiowania
krytycznych opracowań niektórych teologów.
Niemalże w tym samym czasie w „Przeglądzie Naukowym”, w 1844 roku,

ukazał się przedruk pracy Leibniza Nie znane mi uwagi końcowe nad zasadami De-
scarta w tłumaczeniu i ze wstępem Feliksa Jezierskiego9. Nie jest to jednak opraco-
wanie pióra polskiego filozofa, a z tej racji nie będzie tu bliżej omawiane. Niemniej
jednak autor przekładu tego opracowania był polskim myślicielem, w swoim czasie
najczęściej wypowiadającym się na temat Kartezjusza. Praca ta zawierała jednak
szereg krytycznych uwag Leibniza względem poglądów francuskiego filozofa i chęt-
nie była przywoływana w późniejszych opracowaniach z historii filozofii.
Sprzeczność wewnętrzną filozofii kartezjańskiej podnosił także jeszcze w 1845

roku Karol Libelt. Zarzucał, że „Ten ostateczny wypadek filozofii Kartezyusza, że
tylko w Bogu jest wszelka prawda sprzeczny jest z tej filozofii początkiem”10. Dla-
tego w swej konkluzji stwierdził: „Kartezyusza stanowisko dało zatym początek
filozofii rozumu ale jej jeszcze nie przeprowadziło. Był on pod wpływem dogmatów
religijnych i kwestye o s obowo ś c i Boga i n i e śm i e r t e l n o ś c i du s zy były
dlań, jako artykuły wiary, nietykalne. Na wielu miejscach w listach swoich uręcza,
że w niczym dogmatów wiary, którą wyznawa, naruszać nie myślał”11. Wystą-
pienie Libelta było jednak świadectwem tego, że w tym okresie Kartezjuszowi
przyznawano już należne mu miejsce w historii myśli filozoficznej.
Kartezjuszem w aspekcie historycznym zainteresowali się przede wszystkim

przedstawiciele polskiej filozofii narodowej, co stanowiło pochodną faktu, iż swe
szlify naukowe zdobywali poza granicami Polski, na ogół byli uczniami Hegla.
Z Berlina niektórzy z nich udali się do Paryża, gdzie kontynuowali studia, zapo-

7 B. Trentowski, Związek duszy z ciałem, „Biblioteka Warszawska” 1842, t. 4, s. 47.
8 Tamże, s. 49.
9 G.W. Leibniz, Nie znane dotąd uwagi nad zasadami Descarta, tłum. F. Jezierski, „Przegląd
Naukowy” 1844, t. 3, s. 293–310.
10 K. Libelt, Filozofia i krytyka, wyd. II, Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego,
Poznań 1874, t. I, s. 30.
11 Tamże, s. 30–31.
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znając się z historią filozofii francuskiej. Przypadek sprawił, że wybitny filozof
francuski, Victor Cousin (1792–1867), wydał w tym okresie w jedenastu tomach
dzieła zebrane Kartezjusza (1824–1826). Taką drogą podążył na przykład Józef
Kremera. Dawni studenci uczelni niemieckich i francuskich po powrocie do Polski
na różnych uczelniach zaczęli wykładać także filozofię kartezjańską.
Wybitny lekarz, pionier polskiej kardiologii, a także polskiej filozofii medy-

cyny, Ferdynand Karol Dworzaczek (1804–1877) był przedstawicielem takiego
właśnie środowiska. Głosił on, że: „Ze względu że człowiek jest istotą cieleśnie
duchową, że będąc podwójnej tej natury, podwójne ma potrzeby, podwójnie się
doskonaląc, nauka na dwie główne rozdziela się gałęzie: jedna mająca za cel do-
skonalenie ciała, druga udoskonalenie i uświęcenie ducha. Pierwszą jest nauka
lekarska, ściśle mówiąc Hyg i ena, a drugą Re l i g i a”12. W swym artykule po-
święconym filozofii medycyny, nader często odwoływał się do filozofii Kartezjusza,
upatrując w niej ideologicznej podstawy do unaukowienia sztuki medycznej.
W takiej właśnie atmosferze intelektualnej Stefan Pawlicki rozpoczynał swoja

pracę naukową, której częścią były także przygotowania do redakcji pierwszych
polskich przekładów dzieł Kartezjusza.

Stefan Pawlicki w roli tłumacza Kartezjusza

Poniższe opracowanie jest oparte na badaniach zachowanych w Bibliotece
Jagiellońskiej rękopisów nigdy dotąd nie publikowanych przekładów dzieł Kar-
tezjusza13. W artykule zamierzam dokonać porównania tych tłumaczeń z prze-
kładami Rozprawy o metodzie dokonanymi przez Wojciecha Dobrzyckiego (1878)
oraz Tadeusza Boya-Żeleńskiego (1918). Analogicznie zestawiony zostanie także
przekład Pawlickiego „Medytacji” z tłumaczeniami tego dzieła dokonanymi przez
Ignacego Karola Dworzaczka (1885) oraz Marię Ajdukiewiczową (1948). Pawlicki
dokonywał swoich przekładów w okresie przejściowym pomiędzy romantyzmem
a pozytywizmem, gdy twórczość Kartezjusza w Polsce była odbierana na ogół
negatywnie. Porównanie treści tych tłumaczeń oraz komentarzy do nich z prze-
kładami późniejszymi, dokonanymi w okresie przez Wiktora Wąsika nazwanym
„krytycznym” powinno umożliwić uchwycenie niektórych tendencji rozwojowych
w XIX-wiecznej filozofii polskiej.

12 F.K. Dworzaczek, Rzecz dotycząca filozofii medycyny, „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego” 1857, t. XIII, Serya II, s. 148.
13 Medytacye Kartezyusza; Rozprawa o prawdziwej metodzie, Materiały archiwalne Stefana
Pawlickiego, Czytelnia Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, 8375 IV.
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Pawlicki skrupulatnie odnotował moment, w którym rozpoczął swoje tłu-
maczenie Medytacyi Kartezyusza. Jest to okres, w którym jako świeżo upie-
czony doktor filozofii (19 sierpnia 1865 r.; stopień uzyskany na podstawie na-
pisanej w klasycznej łacinie rozprawy o filozofii Schopenhauera), rozpoczął in-
tensywne prace nad habilitacją. Nie ma jednak pewności, co skłoniło go do stu-
diów właśnie nad Kartezjuszem, gdyż jego praca habilitacyjna poświęcona sta-
rogreckiej szkole eleatów, była duchem i treściami bardzo odległa od tematyki
podjętego przekładu. To za namową Wojciecha Cybulskiego (1808–1867), ów-
czesnego profesora Katedry Slawistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, rozpo-
czął prace nad rozprawą habilitacyjną nieomal natychmiast po obronie dokto-
ratu. Prace nad nią ukończył bardzo szybko i opublikował w 1866 roku w „Bi-
bliotece Warszawskiej”. Publikacja ta stanowi wyraz wielkiej erudycji Pawlic-
kiego oraz doskonałej znajomości historii i kultury greckiej. Poświęcona zo-
stała w zasadzie tylko czterem wiodącym postaciom szkoły eleackiej: Ksenofa-
nesowi, Parmenidesowi, Zenonowi z Elei oraz Melisossowi, ale przy okazji za-
wiera szereg cennych odniesień do pitagorejczyków, a nawet orfików. O jego
wszechstronnym przygotowaniu do pracy naukowej świadczy zwłaszcza fakt,
że swoją rozprawę habilitacyjną miał już gotową w momencie obrony dokto-
ratu14 i dlatego prawie natychmiast po tym rozpoczął starania o zatrudnie-
nie w roli wykładowcy w Szkole Głównej w Warszawie. „W wyniku pomyśl-
nie przeprowadzonego przewodu habilitacyjnego pismem z dnia 15/27 paździer-
nika 1866 roku Komisja Rządowa Oświecenia Publicznego mianowała Pawlic-
kiego docentem filozofii w Szkole Głównej w Warszawie”15. W trakcie oczekiwa-
nia na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego rozpoczął prace translatorskie
w Kotowiecku (dziś powiat Ostrów Wlkp.) w sierpniu 1866 roku, a zakończył
je bardzo szybko, bo 8 września tegoż roku, choć już w Poznaniu. Cały prze-
kład liczy 36 stron drobno zapisanego rękopisu z dużym marginesem na ewen-
tualne poprawki. Korekty autorskie zamieszczone są tylko na pierwszych czte-
rech stronach, dalej jednak próżno ich szukać w treściach przekładu. Sugeruje
to zatem, że autor z niewiadomych względów zrezygnował nagle z dalszych prac
translatorskich.
Szybkość pracy była zatem imponująca. Zachowała się tylko treść przekładu,

w której nie ma żadnych informacji na temat oryginału, z którego przekład został
dokonany. Pawlicki był wprawdzie poliglotą i biegle znał kilka języków, korzystał

14 Zob. S. Pawlicki, Szkoła eleatów, „Biblioteka Warszawska” 1866, z. 2, s. 525–362. Na ostatniej
stronie autor zamieścił notkę z datą zakończenia pracy nad rozprawą: „Wrocław w wrześniu
1865 r.”.
15 S. Mylik, Stefan Pawlicki: jeden z prekursorów nauki polskiej, Wyd. UKSW, Warszawa 2005,
s. 45.
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na przykład z francuskich tłumaczeń dzieł Darwina16, co świadczy o biegłej zna-
jomości tego języka. Niemniej jednak podobieństwa semantyczne do późniejszych
przekładów Medytacji, dokonanych zarówno przez Ignacego Karola Dworzaczka
z 1885 roku, jak i Marię Ajdukiewiczową z roku 1948, wskazują, że w swym prze-
kładzie korzystał z łacińskiego oryginału, być może z dokonanej w tym samym
czasie wiedeńskiej edycji tego dzieła w opracowaniu S. Baracha17. Zastanawiające
jest jednak coś innego. Pawlicki, który uzyskał już stopień doktora i oczekiwał na
zatwierdzenie swej habilitacji w Szkole Głównej, tłumaczył tylko sam tekst główny
Medytacji, pomijając niezmiernie ważne elementy Przedmowę do czytelnika oraz
Przegląd treści sześciu poniższych medytacji. Przekład nie zawiera również Appen-
dix: Rationes Dei existentiam et animae a corpore distinctionem probantes more
geometrico dispositae, co sugeruje, że Pawlicki inspirował się tłumaczeniem z ja-
kiegoś wcześniejszego, skróconego wydania popularnego przeznaczonego zapewne
tylko do użytku szkolnego. Wszystkie naukowe opracowania dzieł Kartezjusza
zawierają bowiem dodatki pominięte w tłumaczeniu Pawlickiego. Bez takiego za-
łożenia niezrozumiały pozostałby bowiem taki „okrojony” przekład, jaki zostawił
po sobie Pawlicki.
W celu uchwycenia istoty i logiki przekładu dokonanego przez Stefana Paw-

lickiego warto porównać jego treść z późniejszymi przekładami dokonanymi przez
Ignacego Karola Dworzaczka18 oraz przez Marię Ajdukiewiczową19. Medytacja
pierwsza różni się w tych przekładach w zasadzie tylko na poziomie stylistycznym,
czego dowodzą poniższe przykłady. Świadczy to zwłaszcza o tym, że nauczanie ję-
zyków klasycznych stało wówczas na wysokim poziomie i być może we wszystkich
zaborach było prowadzone wedle zbliżonej metodyki. W przypadku pierwszej me-
dytacji Kartezjusza istniała jednak teoretyczna możliwość uzgodnienia wszystkich
tłumaczeń. Otóż z chwilą wydania w 1885 roku w Warszawie Medytacji w tłuma-
czeniu Pawlicki teoretycznie mógł sięgnąć do tej publikacji i dokonać korekty
swego tłumaczenia. Poprawki naniesione jednak zostały tylko w przypadku me-
dytacji pierwszej i dlatego została ona w artykule wyróżniona celem dokonania

16 Zob. S. Konstańczak, Recepcja teorii Darwina w filozofii polskiej XIX wieku, w: Filozofia
– nauka – religia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu
z okazji 40-lecia pracy naukowej, Wyd. UZ, Zielona Góra 2015, s. 422.
17 René Descartes’ Meditationes de prima philosophia, Zum akademischen Gebrauche neu he-
rausgegeben und eingeleitet von Dr. C. Sigmund Barach, Beck’sche Universitäts-Buchhandlung
(Alfred Hölder), Wien 1866.
18 Kartezyusz, Rozmyślania nad zasadami filozofii dowodzące istnienia Boga i różnicy pomiędzy
duszą ludzką i ciałem, tłum. I.K. Dworzaczek, Skład Główny w Księgarni E. Wendego i S-ki,
Warszawa 1885.
19 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. Ajdukiewiczowa, Nakładem PAU,
Kraków 1948.
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porównania. Podobnie także Maria Ajdukiewiczowa mogła bez kłopotów skorzy-
stać z tłumaczenia Dworzaczka, choć ani słowem o tym nie wspomina w swym
dodatku Od tłumacza w edycji dzieła Kartezjusza z 1948 roku. Niemniej podo-
bieństwo stylistyczne jest uderzające.

Fragment Pawlicki Dworzaczek Ajdukiewiczowa

Medytacja
I (tytuł)

O rzeczach, które mogą
w wątpliwość być poddane

O rzeczach, o których wąt-
pić można

O czym można wątpić

9
(numery
stron
z orygi-
nału)

Wszystko, co tylko dotąd
za prawdziwe i pewne mia-
łem, albo od zmysłów albo
za pomocą zmysłów mnie
się dostało (k. 2a).

Wszystko to, co do dziś
dnia uważałem za najpew-
niejszą prawdę, otrzymy-
wałem od zmysłów czyli
przez zmysły (s. 8).

Otóż wszystko, co dotych-
czas za najbardziej praw-
dziwe uważałem, otrzy-
mywałem od zmysłów lub
przez zmysły (s. 16)

12 Jest jednak pewne dawne
mniemanie w umyśle
moim, że jest jakiś bóg,
który wszystko może
i który mnie takim jakim
jestem, stworzył (k. 3).

Od dawna również tkwi
w moim umyśle przekona-
nie, że jest Bóg wszechmo-
gący, który mnie stwo-
rzył takim, jakim je-
stem (s. 11).

Jednakowoż znajduje się
w moim umyśle pewne
dawne, silnie zakorzenione
mniemanie, że istnieje
Bóg, który wszystko może
i który stworzył mnie ta-
kim, jakim jestem (s. 17).

15–16 Przypomnę więc, że nie
Bóg najlepszy, źródło
prawdy, lecz zły duch ja-
kiś i to nadzwyczaj możny
i przebiegły całe staranie
swoje na zwodzenie mnie
obraca, i przypomnę, że
niebo, powietrze ziemia,
kolory, kształty, głosy
i wszystko zewnątrz nas
niczem nie jest ino znów
złudzeniem, które duch ów
jakoby na łatwowierność
moją zastawił, przypo-
mnę o sobie samym, że
nie mam rąk ani oczu ani
ciała ani krwi ani zmysłu
żadnego; wierząc jednakże
fałszywie, że wszystko to
mam, uprę się przy tej
wierze mojej, a choć tym
sposobem i żadnej prawdy
poznać nie mogę, przy-
najmniej w mocy mojej,
sąd mój zawiesić. Dlatego
mieć się będę na baczno-
ści, abym w fałsz żaden
nie uwierzył i obwaruje
umysł mój tak, dzielnie na
przeciw podstępom wiel-
kiego zwodziciela, że ten,
choć możny bardzo i prze-
biegły, w niczem podejść
mnie nie będzie mógł (3b).

Przypuszczam więc, że
nie jest dla mnie źródłem
prawdy najdobrotliwszy
Bóg, jakiś złośliwy, pod-
stępny i wszechpotężny
zarazem geniusz zużytko-
wał całą swą przemyśl-
ność, aby mię oszukać.
Będę myślał, że niebo, po-
wietrze, ziemia, barwy,
kształty, dźwięki i wszyst-
kie przedmioty obiektywne
są tylko igraszką sennych
marzeń, za pomocą któ-
rych ów geniusz podszedł
zdradziecko moją łatwo-
wierność. Wyobrażę so-
bie, że nie mam rąk, oczu,
mięsa, krwi i żadnego ze
zmysłów, i że mi się tylko
zdaje, iż to wszystko po-
siadam. Pozostanę stale
wierny temu przypuszcze-
niu, i jeśli nie w mojej
mocy poznać coś prawdzi-
wego i pewnego, to przy-
najmniej umocniwszy się
na duchu, strzedz się będę
według sił moich, aby mię
nie mógł w błąd wprowa-
dzić ów oszust, pomimo
swej potęgi i przebiegło-
ści (s. 13).

Przyjmuję więc, że nie
najlepszy Bóg, źródło
prawdy, lecz jakiś zły
duch, bardzo potężny
i przebiegły wszystkie swe
siły wytężył w tym kie-
runku, by mnie zwodzić.
Będę uważał, że niebo, po-
wietrze, ziemia, barwy,
kształty i dźwięki i wszyst-
kie inne rzeczy zewnętrzne
są tylko zwodniczą grą
snów, przy pomocy któ-
rych zastawił on sidła
na mą łatwowierność.
Będę uważał, że ja sam
nie mam rąk, ani oczu,
ani ciała, ani krwi ani
żadnego zmysłu, lecz że
mylnie sądziłem, iż to
wszystko posiadam. Będę
trwać uparcie przy tym
rozmyślaniu i w ten spo-
sób, choć może nie w mo-
jej mocy poznać żadnej
prawdy, to jednak będę się
miał na baczności, żebym
nie uznawał, o ile to moż-
liwe, rzeczy fałszywych
i żeby mi ten zwodziciel,
chociażby nie wiem jak po-
tężny i przebiegły nie mógł
niczego narzucić (s. 19).
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Warto przyjrzeć się, jak wygląda sprawa w przypadku kluczowych słów Kar-
tezjusza zawartych w kolejnej medytacji. W jej treściach różnice są jednak już
zauważalne. Wynika to zapewne z faktu, że Pawlicki był naukowcem, a więc sta-
rał się wyrażać prosto i jasno. Jego tłumaczenie jest wyraźnie krótsze bez szkody
dla przekazanych treści. Niemniej jednak analogie w przekładach dalej są na tyle
duże, że występujące różnice nie mają znaczenia dla przedstawionych treści, a od-
dają w zasadzie głównie odmienność temperamentów i doświadczeń ich autorów.
Dotyczy to nawet przekładu trudnych kwestii dotyczących rozważań Kartezjusza
nad relacjami bytu do myśli.

Fragment Pawlicki Dworzaczek Ajdukiewiczowa

Medytacja
II (tytuł)

O istocie ducha ludzkiego
i o tem, że więcej znanym
jest niż ciało

O naturze umysłu ludz-
kiego, który dostępniej-
szym jest dla poznania,
aniżeli ciało

O naturze umysłu ludz-
kiego. Że jest on bardziej
znany, niż ciało

18 Ale może jaki uwodziciel,
nadzwyczaj potężny, nad-
zwyczaj przebiegły umyśl-
nie mnie uwodzi nieustan-
nie, bez wątpienia i ja je-
stem, skoro mnie zwodzi;
i niech mnie zwodzi podług
możności swojej, nigdy
przecież nie dokaże, abym
niczem nie był jak długo
myśleć będę, że czemś je-
stem, tak iż po dokładnem
wszech rzeczy rozważe-
niu stanowić wypada, że
zdanie: ja jestem, ja ist-
nieję, ile razy przezemnie
wymawianem lub pomyśla-
nem bywa, koniecznie jest
prawdziwe (k. 4a).

Wprawdzie istnieje ów
nieznany oszust, najpotęż-
niejszy i najprzebieglejszy,
który z całą gorliwością
zawsze mię oszukuje. Nie
ulega jednak wątpliwości,
że ja istnieję i wtedy, gdy
on mię oszukuje. I niech
mnie oszukuje, jak chce,
nigdy jednak nie zdoła
uczynić, abym ja był ni-
czem, póki będę myślał, że
jestem czemś. Tak więc,
rozważywszy wszystko do-
statecznie i pilnie, na-
leży koniecznie uznać za
prawdziwe następujące
stwierdzenie: ja jestem, ja
istnieję, ile razy coś wy-
powiem, lub ile razy cos
pomyślę (s. 16).

Lecz istnieje zwodziciel –
nie wiem, kto nim jest –
wszechpotężny i najprze-
bieglejszy, który zawsze
rozmyślnie mnie łudzi.
Nie ma więc wątpliwości,
że istnieję, skoro mnie
łudzi. I niechajże mnie łu-
dzi, ile tylko potrafi, tego
jednak nigdy nie dokaże,
abym był niczym, tak
długo dopóki myślę sam,
że czymś jestem. Tak więc
po wystarczającym i wy-
czerpującym rozważeniu
wszystkiego, należy na ko-
niec stwierdzić, że to po-
wiedzenie: « J a j e s t em,
j a i s t n i e j ę» musi być
prawdą, ilekroć je wypo-
wiadam lub w duchu po-
myślę (s. 21)

21 A myślenie? Znajduję
to: myśl jest, ona sama
odemnie odłączoną być
nie może; pewno, że je-
stem, że istnieję. Ale jak
długo? (k. 4b).

A myślenie? Oto odkry-
łem! Myślenie istnieje;
ono jedno odemnie odłą-
czonem być nie może.
Ja jestem, istnieję, oto
rzecz pewna! Od jak
dawna jednak? (s. 19).

A jak jest z myśleniem?
Teraz znalazłem! Tak: to
myślenie. Ono jedno nie
daje się ode mnie oddzie-
lić. Ja jestem, ja istnieję;
to jest pewne. Jak długo
jednak? (s. 22).

W medytacji trzeciej różnice w tłumaczeniach najwyraźniej się ujawniają
w przypadku prób oddania Kartezjańskiego sformułowania istoty Boga. Zauwa-
żalna jest tutaj maniera Pawlickiego pisania słowa „Bóg” małą literą.
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Fragment Pawlicki Dworzaczek Ajdukiewiczowa

Medytacja
III (tytuł)

O Bogu, że istnieje O istnieniu Boga O Bogu, że istnieje

48 I tak samo pojęcie boga
pozostaje, w którem roz-
ważyć trzeba, czy w niem
cos jest co odemnie sa-
mego pochodzić nie może.
Przez nazwisko boga ro-
zumiem substancyę jakąś
nieskończoną, niezależną,
najwięcej wiedzącą, naj-
więcej mogącą i od której
tak ja, jak wszystko inne,
jeżeli coś innego istnieje,
cokolwiek istnieje, stwo-
rzonem zostało (k. 9–10).

Pozostaje tedy tylko jed-
nak idea Boga, którą roz-
patrzeć należy, w celu
orzeczenia, czy mogła ona
pochodzić ode mnie sa-
mego. Przez słowo Bóg
pojmuję substancyę nie-
skończoną, niezależną,
najrozumniejszą, wszech-
potężną, która stworzyła
zarówno mnie samego jak
i wszystko, jeśli coś in-
nego prócz mnie istnieje,
i jeśli cokolwiek w ogóle
istnieje (s. 41).

Pozostaje więc jedynie
idea Boga, nad którą na-
leży się zastanowić, czy
nie ma w niej czegoś ta-
kiego, co by nie mogło
pochodzić ode mnie sa-
mego. Pod nazwą Boga ro-
zumiem pewną substancję
nieskończoną, niezależną,
o najwyższym rozumie
i mocy, która stworzyła
mnie samego i wszystko
inne co istnieje, o ile ist-
nieje (s. 38).

W przypadku kolejnych medytacji niewielkie różnice stylistyczne wynikają po
części z praktyki językowej stosowanej w czasach, w których ich tłumacze funk-
cjonowali. Pawlicki ułatwiając sobie zadanie translatorskie, na dokonanym przez
Kartezjusza podziale naniósł równolegle własną numerację kart. Jest to czysto
techniczny zabieg tłumacza, który ułatwił sobie zadanie, aby nie pogubić się co
do kolejności kart z już dokonanym przekładem20. Ponieważ do każdego numeru
porządkującego dołączono dla konkretyzacji wskazania pierwszy wyraz tłumaczo-
nego dzieła powstaje mylne wyobrażenie, jakby Pawlicki wprowadził własną nu-
merację poszczególnych jego części, niezależną od oryginalnego oznaczenia doko-
nanego przez samego Kartezjusza. Taki zabieg świadczy jednak o tym, że Pawlicki
pracom translatorskim poświęcał w tym czasie dużo uwagi i zapewne w niedługim
okresie pracował równolegle nad kilkoma przekładami, bo tylko w takiej sytuacji
taki zabieg okazuje się sensowny. Niejasne są natomiast motywy zarzucenia prac
nad „wygładzeniem” przekładu. Skorygowana została tylko pierwsza medytacja,
a pozostałe już nie.
Podobne wrażenia można wynieść z lektury Kartezyusza Rozprawa o prawdzi-

wej metodzie, czyli kolejnego tłumaczenia dokonanego przez Pawlickiego. Została
ona oprawą introligatorską połączona w całość z jego wcześniejszym przekładem
Medytacji. Skrupulatny Pawlicki odnotował dokładnie moment, w którym tłuma-
czył to dzieło: „przełożył Stefan Pawlicki w Warszawie podczas zimy 1866/67”21.

20 Medytacye Kartezyusza, wyd. cyt., k. 6. Numeracja porządkująca rękopis wprowadzona przez
samego Pawlickiego znajduje się na następujących stronach: 8; 10; 12; 14; 16; 16; 20; 22; 24.
21 Kartezyusza Rozprawa o prawdziwej metodzie, wyd. cyt., k. 27.
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Wyprzedził więc w tym względzie pozostałych tłumaczy o co najmniej kilka-
naście lat.
Pierwszy oficjalny polski opublikowany przekład Rozprawy o metodzie, w tłu-

maczeniu Wojciecha Dworaczka, ukazał się bowiem w 1878 roku, inaugurując wy-
dawanie Biblioteki Filozoficznej. Henryk Struve jako redaktor całej serii napisał:
„Na czele naszego wydawnictwa stawiamy Ka r t e z yu s z a, którego imię nietylko
w filozofii jest głośnem, ale także w fizyce, w matematyce zaś słynie jako twórcą
nowej gałęzi geometryi. Takiemu myślicielowi ufać można. To też dzieło filozo-
ficzne, które podajemy, pierwsze przełamało lody, jest fundamentem całej nowej
filozofii”22.
Najbardziej znany i popularny polski przekład Rozprawy o metodzie zawdzię-

czamy jednak Tadeuszowi Boyowi-Żeleńskiemu. Został on opublikowany po raz
pierwszy w 1918 roku, a wydawca zgodnie z sugestią tłumacza opatrzył książeczkę
opaską z napisem „Tylko dla dorosłych”. Był to oczywisty chwyt marketingowy,
czego nie zmienią zapewnienia Boya zawarte w posłowiu. A zatem i w tym przy-
padku mamy trzy tłumaczenia tego samego dzieła, obecne w polskiej kulturze,
choć swą wartością jednak wyraźnie ustępują współczesnemu tłumaczeniu do-
konanemu przez Wandę Wojciechowską23. Jedno dokonane przez filozofa (Paw-
lickiego), drugie przez filologa (Dobrzyckiego24) oraz trzecie przez zawodowego
tłumacza i literata (Boya-Żeleńskiego25).

Pawlicki Dobrzycki Boy-Żeleński

Kartezyusza Rozprawa
o prawdziwej metodzie

Rozprawa o metodzie: Jak do-
brze kierować swoim rozumem
i szukać prawdy w naukach
przytem List do księdza Pi-
cot oraz Reguły do kierowania
umysłem

Rozprawa o metodzie dobrego
powodowania swoim rozumem
i szukania prawdy w naukach.

22 Renata Kartezyusza Rozprawa o metodzie: Jak dobrze kierować swoim rozumem i szukać
prawdy w naukach przytem List do księdza Picot oraz Reguły do kierowania umysłem, tłum.
W. Dobrzycki, Nakładem I. Związkowej Drukarni, Lwów 1878, s. 6.
23 R. Descartes, Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, PAU, Kraków 1950.
24 Ponieważ osoba o takim nazwisku i imieniu, dysponująca potencjalnymi możliwościami prze-
kładu trudnego tekstu naukowego, nie występuje w żadnych słownikach i encyklopediach, wy-
pada przyjąć sugestię Wiktora Wąsika, że najprawdopodobniej był to pseudonim, pod którym
ukrywał się Maksymilian Kawczyński (1842–1906), profesor filologii romańskiej na UJ, który
mógł wykorzystać do tego nazwisko panieńskie swej matki Magdaleny Dobrzyckiej (zob. W. Wą-
sik, Kartezjusz w Polsce, „Przegląd Filozoficzny” 1937, z. 4, s. 434, przypis 112). W przekonaniu
tym utwierdza zwłaszcza obszerne i kompetentne wprowadzenie tłumacza O życiu i pismach
Kartezyusza, liczące sobie aż 75 stron.
25 R. Descartes, Rozprawa o metodzie dobrego powodowania swoim rozumem i szukania prawdy
w naukach, tłum. Boy, przedmowa i objaśnienia F. Kierski, Nakład Gebethnera i Wolfa, War-
szawa 1918.
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Pawlicki Dobrzycki Boy-Żeleński

Zdrowy rozsądek jest rzeczą
w świecie najlepiej podzieloną,
albowiem każdy myśli, że tak
dobrze weń jest zaopatrzony,
iż ci nawet, których w każdej
innej rzeczy bardzo trudno za-
dowolić, zwykle więcej go sobie
nie życzą, jak mają (k. 28).

Zdrowy rozum jest rzeczą naj-
lepiej na świecie rozdzieloną,
każdy bowiem tak się weń do-
brze zaopatrzonym mniema,
że ci nawet, których we wszyst-
kiem innem najtrudniej za-
dowolić, nie zwykli żądać go
więcej, niż mają (s. 111–112).

Zdrowy rozum jest to rzecz, ze
wszystkich na świecie najlepiej
podzielona, każdy bowiem są-
dzi, iż jest w nią tak dobrze za-
opatrzony, iż nawet ci, których
we wszystkiem innem najtrud-
niej jest zadowolić nie zwykli
pragnąć go więcej niźli posia-
dają (s. 18).

Ponieważ krew ta z ramienia
wychodzi przez otwór w jednej
z weń uczyniony, koniecznie
niżej od przewiązki, to j. ku
końcowi ramienia, przejścia ja-
kieś być powinny, któremi tam
dotąd z arterii krew przybyć
może. Trafnie także mniema-
nia swego o ruchu krwi dowi-
dzi istnieniem pewnych skó-
reczek, które tu i ówdzie na
kształt drzwiczek wzdłuż wen
się mieszczą, że nie dozwalają
krwi przejścia do środka ciała,
do kończyn jego, lecz tylko
od kończyn wracać do serca;
prócz tego, że cała w ciele bę-
dąca krew w bardzo krótkim
czasie zeń wyjść może, po
przecięciu jednej tylko arte-
rii, chociażby najmocniej blizko
serca była podwiązaną i między
niem a przewiązką przecięta,
tak iż żadnej nie ma wątpliwo-
ści, że wychodząca krew z ni-
kąd indziej ino z serca przy-
chodzi (k. 44b).

[W tym miejscu Paw-
licki zakończył swój prze-
kład – przyp. S.K.].

ponieważ zaś krew ta wypływa
przez nacięcie żyły, musi być
przeto poniżej przewiązania
jakieś połączenie; przez które
z tętnic do żył przechodzi.
Na poparcie tego, co mówi
o biegu krwi, przytacza fakt,
że w żyłach są w kilku miej-
scach umieszczone małe skó-
reczki, które zapobiegają, aby
krew z tułowia nie wracała do
kończyn ciała, tylko z kończyn
wracała do serca; i to także na
poparcie swego odkrycia przy-
tacza, że z naciętej w jednem
miejscu tętnicy wszystka krew
z ciała w krótkim czasie wy-
płynąć może, chociażby tętnica
była mocno związaną w blisko-
ści serca i przecięta pomiędzy
sercem a przewiązaniem, tak
że nie ma podstawy, aby przy-
puszczać, żeby krew wypływa-
jąca z tętnicy zkądinąd, nie zaś
z serca wychodziła (s. 158).

a ponieważ zaś krew ta wy-
pływa przez otwór mieszczący
się w jednej z żył, muszą być
konieczne jakieś przejścia poni-
żej ramienia; to znaczy ku koń-
czynie ramienia, któremi może
przepływać z tętnic. Dowodzi
również bardzo dobrze tego, co
powiada o krążeniu krwi, za
pomocą pewnych małych bło-
nek, które są tak ustawione
w różnych miejscach wzdłuż
biegu żył, iż nie pozwalają, iż
nie pozwalają krwi wracać od
środka ciała ku kończynom;
ale tylko z serca, z większą
siłą dąży, aby dostać się ku
ręce biegnąc od kończyn ku
sercu. Co więcej, wykazuje
doświadczeniem, że wszystka
krew jaka jest w ciele, może
zeń wyjść w bardzo krótkim
czasie przez jedną tętnicę,
skoro ta jest przecięta, nawet
gdyby ta była ciasno podwią-
zaną bardzo blisko serca i prze-
cięta między niem a podwiązką,
tak iż nie ma żadnej możno-
ści przypuszczać, iżby krew
wypływająca miała pochodzić
skądinąd (s. 70).

Inną rzeczą uwagi godną jest
to, że chociaż niektóre zwie-
rzęta w pewnych czynnościach
okazują więcej przemysłu, ani-
żeli my, to znów w wielu in-
nych czynnościach wcale go
nie pokazują. Z tego wynika,
że wszystko, co czynią lepiej,
aniżeli my, nie świadczy o ich
rozumie, miałyby go bowiem
więcej, aniżeli my i wszystko
lepiejby od nas robiły, lecz do-
wodzi tego, że w nich natura
działa stosownie do budowy ich
narzędzi na podobieństwo ze-
gara, złożonego z kółek i sprę-
żyn, który mimo to lepiej liczy
i mierzy godziny, aniżeli my
z całym naszym rozsądkiem
(s. 164–165).

Rzeczą również bardzo godną
uwagi jest to, że mimo iż wiele
zwierząt objawia większą od
nas przemyślność w niektórych
uczynkach, widzimy, iż te same
nie objawiają jej wcale w wielu
innych sprawach. To zatem,
co robią od nas, nie dowodzi,
że mają rozum, w ten sposób
miałyby go więcej, niż który-
kolwiek z nas i poczynałyby
sobie lepiej w każdej innej rze-
czy; ale raczej, że go nie mają,
i że to natura w nich działa
wedle ukształtowania ich or-
ganizmów. Podobnie widzimy,
iż zegar, który składa się jeno
z kółek i sprężyn, może liczyć
godziny i mierzyć czas bardziej
trafnie, niż my z całą naszą
roztropnością (s. 87–88).
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Niedokończony przekład Pawlickiego Rozprawy o metodzie zdaje się wskazy-
wać, że z chwilą przejścia do rozważań z zakresu nauk przyrodniczych, zwłaszcza
biologii, pojawiły się trudności w wiernym oddaniu treści tej pracy, co być może
skłoniło go do zaniechania dalszych prac translatorskich. Z drugiej zaś strony
można usprawiedliwić tłumacza faktem rozpoczęcia w tym samym czasie pracy
w Szkole Głównej w Warszawie. Zapewne nowe zajęcie dla młodego wykładowcy
było na tyle absorbujące, że nie pozostawiło mu wiele czasu na inne formy ak-
tywności naukowej. Być może Pawlicki przeliczył się z siłami i swoimi możli-
wościami czasowymi, gdyż pomyślne przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego
w dniu 15 października i jego zatwierdzenie niecałe dwa tygodnie później (27 paź-
dziernika) przez Komisję Rządową Oświecenia Publicznego było podstawą do wy-
znaczenia go na stanowisko docenta w Szkole Głównej w Warszawie. Objęcie sta-
nowiska zbiegło się więc w czasie z tłumaczeniem Rozprawy o prawdziwej metodzie.
Niemniej jednak należy sądzić, że zasadniczy wpływ na przerwanie prac nad prze-
kładem miała skala trudności językowych związanych z archaicznymi treściami
medycznymi, biologicznymi oraz technicznymi, występującymi w tej publikacji
Kartezjusza. O tym, że Pawlicki nie miał wówczas zbyt wiele czasu przekonują
nas także jego wspomnienia z czasów pobytu w Szkole Głównej: „Otóż Warszawy
wcale nie znałem, gdy w jesieni w roku 1866 pojechałem tam, aby habilitować się
na wydziale filozoficznym. (...) Niedługo potem zacząłem wykłady trzy razy ty-
godniowo, o filozofii średniowiecznej, a w następnym półroczu o nowożytnej. (...)
W następnym roku 1867/68 na życzenie profesora Struvego wykładałem przeważ-
nie historię filozofii greckiej, a gdy w czerwcu 1868 r. zamknąłem moje wykłady
przed końcem semestru, porzuciłem Warszawę na zawsze. (...) Bawiłem tedy przy
Szkole Głównej niespełna cztery półrocza i to na stanowisku początkującego pre-
legenta”26. Wielość wykładanych po raz pierwszy przedmiotów tłumaczy nie tylko
zaniechanie kontynuacji przekładu Rozprawy o pierwszej metodzie, ale także za-
biegów o wydanie już przetłumaczonych Rozmyślań. Odejście Pawlickiego z War-
szawy było związane z brakiem aprobaty rosyjskich władz oświatowych dla jego
kandydatury jako wykładowcy w powstającym na bazie Szkoły Głównej uniwersy-
tecie rosyjskim. Drugim powodem odejścia z tej uczelni była przemiana duchowa,
która spowodowała, że ostatecznie wybrał karierę duchownego i wstąpił do zakonu
Zmartwychwstańców.
Na koniec nie można także wykluczyć, że dla Pawlickiego podjęte prace trans-

latorskie były tylko wprawką językową, rzeczą doskonaląca wyłącznie jego warsz-
tat naukowy. Niewiele jednak dałoby się odnaleźć argumentów świadczących na
rzecz takiej tezy, gdyż zachowany rękopis prowadzony był specjalnie w taki spo-
sób, aby móc wprowadzać poprawki. Połowa każdej kartki jest zapisana tekstem

26 S. Pawlicki, O Szkole Głównej, „Głos Narodu” 1915, nr 599, s. 1.
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tłumaczenia, a druga połowa była pozostawiona czystą dla wprowadzania korekt
i własnych sugestii. Podział ten został przeprowadzony w układzie pionowym.
Niezależnie jednak od tego, za jaką opcją będziemy się wypowiadać, nie można
zapominać, że dopiero w czasach Pawlickiego zmieniła się percepcja dorobku Kar-
tezjusza w Polsce. Jak to już wcześniej podkreślono, do epoki Wielkiej Emigracji
był on w zasadzie w Polsce nieznany, a w obiegu naukowym krążyły tylko wy-
rwane z kontekstu jego wypowiedzi, które były przedmiotem drwin i powodem
deprecjacji całej jego filozofii. Świadczy o tym także treść recenzji Feliksa Jezier-
skiego (ukrył się pod inicjałami F.J.) z 1879 roku, zamieszczonej w „Bibliotece
Warszawskiej”, gdzie przytacza zarzuty o plagiat stawiane Kartezjuszowi przez
jego przeciwników z całej Europy27. Ogólnie jednak recenzja jest pełna wyra-
zów uznania kierowanych zarówno wobec tłumacza, jak i redaktorów Biblioteki
Filozoficznej, którą inicjowała właśnie Kartezjusza Rozprawa o metodzie. Jezier-
ski, jako zwolennik heglizmu, nie omieszkał jednak wystąpić z postulatem, aby
Biblioteka zamieszczała w kolejnych tomach prace innych filozofów, w tym oczy-
wiście i Hegla. Nie przeszkodziło to mu jednak uznać Kartezjusza za zwolennika
głębokiego idealizmu, choć żadne zasadne argumenty na rzecz takiego stanowi-
ska nie padły.
Zarzut o pominięciu Hegla w Bibliotece Filozoficznej wynikał z zapowiedzi

jej redakcji, która wyszczególniając nazwiska autorów dzieł, które zamierza zapre-
zentować polskiemu czytelnikowi, poza Kantem pominęła zupełnie niemiecką filo-
zofię, która przecież wydała nie mniej wybitnych filozofów niż francuska. Henryk
Goldberg w swej recenzji Rozprawy o metodzie także pisał, że trudno zrozumieć
dlaczego pominięto tak wybitne nazwiska, jak na przykład Hegel, a zapowiada
się druk prac osób, których zasługi dla filozofii światowej są żadne lub co naj-
wyżej mierne, jak na przykład Addison, Möser czy też La Bruyer28. Co istotne,
obaj recenzenci nie tyle recenzowali książkę Kartezjusza, co sam zamysł wyda-
nia Biblioteki Filozoficznej. Goldberg zakwestionował nawet wprost sens roz-
poczęcia wydawania tej serii właśnie rozprawą Kartezjusza: „Zdaniem naszem,
zrobiła redakcja najniefortunniejszy wybór z dzieł Kartezyusza, dając do tłu-
maczenia jego rozprawę o metodzie. Znaczenie bowiem tego dzieła zarówno dla
specyalnego poznania filozofii Kartezyusza, jako też dla celu ogólniejszego za-

27 Jezierski przywołuje poglądy głoszące, że słynna metafora Kartezjusza przyrównująca zwie-
rzęta do zegara została pierwszy raz sformułowana przez hiszpańskiego lekarza o nazwisku Go-
mez Peirera. Zarzucano mu też, że niesą oryginalne jego odkrycia w optyce (prawo odbicia)
i w astronomii, jak i filozofii Boga. Zob. F[eliks], J[ezierski], Renata Kartezyusza rozprawa o me-
todzie, jak dobrze kierować swym rozumem i szukać prawdy w naukach. Przytem list do księdza
Picot, oraz reguły do kierowania umysłem , przetłómaczone przez Wojciecha Dobrzyckiego.
Lwów, nakładem I Związkowej drukarni 1878 r., „Biblioteka Warszawska 1879, nr 1, s. 472.
28 H. Goldberg, Biblioteka filozoficzna. Tom I-szy. Renata Kartezyusza: Rozprawa o metodzie
etc., przetłómaczone przez Wojciecha Dobrzyckiego. Lwów 1878, „Ateneum” 1879, z. 3–4, s. 580.
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znajomienia się u źródła z temi myślami, które umysł ludzki w badaniach fi-
lozoficznych na nowożytne pchnęły tory, jest bardzo małe”29. Recenzent dalej
prezentuje przekonanie o wyłącznie historycznym znaczeniu dzieł Kartezjusza,
upatrując w nich jedynie krytycznej reakcji przeciwko scholastyce. Cała wartość
przekładu Dworzaczka sprowadzałaby się zatem tylko do tego, że sama Rozprawa
o metodzie jest pomocna do zrozumienia filozofii kartezjańskiej, natomiast dla
filozofii w ogóle jest ona w zasadzie bez znaczenia. Na koniec recenzent zakwe-
stionował kompetencje tłumacza, sugerując wręcz jego filozoficzne dyletanctwo.
Wskazał także na istotne nieścisłości w tłumaczeniu przez Dobrzyckiego z łaciny
zasadniczych tez „Rozprawy o metodzie”. Stanowisko Goldberga wobec filozofii
kartezjańskiej było typowe do ówczesnych polskich filozofów i dlatego nie po-
winna dziwić wstrzemięźliwość Pawlickiego z upublicznianiem swoich tłumaczeń
prac Kartezjusza.

Zakończenie

Stefan Pawlicki do czasu swego duchowego nawrócenia i poświęcenia się sta-
nowi duchownemu mógł być uważany za umiarkowanego zwolennika pozytywi-
zmu30. W swoim wykładzie wstępnym do zajęć z filozofii wygłoszonym w Szkole
Głównej nazwał Kartezjusza (w wykładzie nazwanego Dekartem) „wielkim du-
chem”31, uznając go pośrednio, obok filozofów starożytnych, oraz Bacona, Leib-
niza, Spinozy i Kanta, za najbardziej znaczącego filozofa w historii. Zapowiedział
też, że swoje wykłady z filozofii będzie prowadził wykorzystując metodologię wła-
śnie Kartezjusza, a także Kanta32. Po roku pobytu wWarszawie opublikował długi
i nader krytyczny nekrolog o Victorze Cousin, w którym tylko jednym zdaniem
wspomina o redagowanej przez niego edycji dzieł zebranych Kartezjusza. Zasuge-
rował w nim także, że inspiracja wyszła od kogoś innego: „Maine de Biran wywo-
łał z zapomnienia wielkie imię Dekarta, o którym mało co wiedziano podówczas
we Francyi”33. Trudno zgodzić się jednak z taką opinią Pawlickiego, gdyż Kar-

29 Tamże, s. 581.
30 Świadczą o tym jego pierwsze prace inspirowane darwinizmem jak też studia nad pozy-
tywizmem. Zob. S. Pawlicki: Przemiany człowieka, „Dziennik Literacki” 1866, nr 34–40 oraz
Materyalizm wobec nauki, „Przegląd Polski” 1869–1870, t. 3 i t. 4.
31 S. Pawlicki, Lekcya wstępna Dra. Stefana Pawlickiego powołanego do wykładu historii fi-
lozofii w Warszawskiej Szkole Głównej (miana 1 listopada 1866), „Gazeta Warszawska” 1866,
nr 273, s. 3. Wszystkie części tego wykładu opublikowano w pięciu numerach tego czasopisma
– w nr 269(1); 270(2); 273(3); 274(4); 275(5).
32 Zob. tamże, nr 275(5), s. 3.
33 S. Pawlicki, Victor Cousin, „Biblioteka Warszawska” 1867, t. 3, s. 88.
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tezjusz już od czasu powstania swych wielkich dzieł stał się częścią francuskiego
dziedzictwa kulturowego, nie można też zapominać o jego nie mniej istotnych do-
konaniach w dziedzinie matematyki. Trzeba tu też zaznaczyć, że Pawlicki przed
rozpoczęciem pracy naukowej przez kilka tygodni bawił w Paryżu. Miał więc oka-
zję naocznie zapoznać się z atmosferą w środowiskach naukowych Francji, a także
z pielęgnowanymi przez nie tradycjami.
Przy okazji studiów z historii filozofii wymuszonych tematyką podjętą w dok-

toracie, a później także w habilitacji, Pawlicki musiał jednak zauważyć, że rodzący
się pozytywizm w Polsce pozbawiony był fundamentów filozoficznych, które dla
niego stanowić powinny prace Bacona i Kartezjusza. Bez przyswojenia sobie ich
treści pozytywizm nie mógł być atrakcyjną ofertą dla polskich elit intelektual-
nych. Sądzić należy, że takie właśnie przekonanie mogło stać się jedną z inspiracji
dla młodego i ambitnego naukowca do podjęcia prac translatorskich. Decydujące
znaczenie należy przypisać jednak Henrykowi Struvemu, naukowemu przełożo-
nemu w Szkole Głównej, którego zamiarem naukowym było dokonanie syntezy
całej tradycji filozoficznej w jeden uniwersalny system. Zapewne już wówczas no-
sił się on z zamiarem opublikowania, wzorem Comte’a, kanonu dzieł filozoficz-
nych. Możliwe zatem, że swemu podwładnemu wyznaczył zadanie przetłumacze-
nia tych dzieł Kartezjusza, które uznał za najważniejsze. Nie dziwiłby zatem fakt,
że z chwilą, gdy tylko Pawlicki przestał być pracownikiem Szkoły Głównej, na-
tychmiast i bez żalu porzucił swoją pracę translatorską nad dziełami Kartezjusza,
która została na nim najprawdopodobniej w jakiś sposób wymuszona. Pośrednio
o takiej możliwości świadczą przejawy nieukrywanej niechęci Pawlickiego do Stru-
vego. Ich przykład spotykamy w korespondencji prowadzonej przez Pawlickiego
z Twardowskim, za pomocą której storpedował zamysł sprowadzenia na Uniwer-
sytet Lwowski na katedrę filozofii właśnie Struvego34, jak też jego wypowiedź na
temat Szkoły Głównej opublikowana w „Gazecie Warszawskiej”, w której podkre-
ślał niechętny stosunek studentów, jak i wykładowców do tego filozofa. Niemniej
jednak Pawlicki swym przekładem wpisał się w nurt, w którym filozofia Karte-
zjusza zyskała należną jej rangę w polskiej filozofii. Od jego czasów o tej filozofii
zaczęto pisać prawie wyłącznie z uznaniem.
„Przegląd Filozoficzny” wydając w 1937 r. numer specjalny w 300 rocznicę

wydania Rozprawy o metodzie, formalnie przerwał negatywną legendę Kartezju-
sza w Polsce35. Wiktor Wąsik właśnie w tym numerze dokonał podsumowania

34 List Stefana Pawlickiego do Kazimierza Twardowskiego z dn. 20 października 1902 r., Mate-
riały Archiwalne K. Twardowskiego, Archiwum Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i So-
cjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
teczka PTF02.1 t. XXVII, k. 98–99.
35 Zeszyt Kartezjański wydany w trzechsetna rocznicę „Rozprawy o metodzie” (1637–1937),
„Przegląd Filozoficzny” 1937, z. 2.
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obecności francuskiego myśliciela w polskiej teologii i filozofii. Najogólniej rzecz
ujmując, zestawienie to nie zawierało przykładów większego zainteresowania nad
Wisłą tą rewolucyjną w swoim czasie filozofią. Autor ten jednak podkreślał, że:
„Wogóle można śmiało powiedzieć, że cały wiek XVII należy do Kartezjusza na-
wet wówczas, gdy występowano przeciwko niemu, a może nawet właśnie dlatego –
reprezentował on wartość – której nikt nie mógł pominąć, do której każdy myśli-
ciel tego stulecia musiał jakoś ustosunkować się”36. Pawlicki także to dostrzegał,
a stąd wzięło się jego zainteresowanie filozofią kartezjańską.
Można na sam koniec zadać sobie pytanie, czy warto dziś opublikować prze-

kłady dokonane przez Pawlickiego? Otóż w przypadku Medytacji sprawa wydaje
się oczywistą. Jej okrojenie, czyli brak istotnych elementów włącznie ze wstę-
pem autorstwa samego Kartezjusza, czynią taki projekt mało sensownym. Jesz-
cze mniej wątpliwości pozostawia niedokończony przekład O prawdziwej metodzie.
Nie jest to ponadto arcydzieło sztuki translatorskiej, a zatem z kronikarskiego obo-
wiązku należy wspomnieć o dokonaniach Pawlickiego na tym polu, ale nie istnieje
już żaden argument przemawiający za ich upublicznieniem.

THE FIRST POLISH TRANSLATIONS OF DESCARTES’
MEDITATIONS AND DISCOURSE ON THE METHOD

BY STEFAN PAWLICKI (1839–1916)

Summary

This paper is based on the materials found in the Jagiellonian Library – unpublished
manuscripts of Pawlicki’s translations of two works by Descartes. The starting point for
the analyses is a short outline of the history of the reception of the French philosopher’s
works in Poland. The author also draws comparisons between Pawlicki’s translations
and translations of Discourse on the method which are well embedded in the Polish
philosophical tradition by Wojciech Dobrzycki (1878) and Tadeusz Boy-Żeleński (1918),
as well as Pawlicki’s translation of Meditations with translations of Ignacy Karol Dwo-
rzaczek (1885) and Maria Ajdukiewiczowa (1948). Pawlicki worked on his translations
between Romanticism and Positivism, when Descartes’ works were in general negatively
received. The comparison of these translations and comments on them found in later
translations done by Wiktor Wąsik in so called “critical” period will allow one to grasp
some developing tendencies in Polish philosophy of the 19th century. This paper will also
fill in the gap in the history of Polish philosophy concerning the reception of Descartes’
philosophy in 19th-century Poland.

36 W. Wąsik, Kartezjusz w Polsce, wyd. cyt., z. 2, s. 200.
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