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Krzysztof Pomian

PIOTR BAYLE WOBEC SOCYNIANIZMU
p rzy czy n ek  do k w e s t i i  roli socynianizmu w formowaniu się ideologii oświecenia

- „Jedynym pewnym i nie wywołującym niczyjego- gniewu środkiem 
zadow olenia twych skłonności -— doradza Kleobul zamierzającemu na- 
r:isać dobrą książkę, a pomimo' to uniknąć prześladowań Arystawi -—- 
byłoby napisanie długiej, rozprawy historycznej, dogmatycznej i kry
tycznej, której .nikt by nie czytał i na którą zabobonnicy nie musieliby 
i dpowiadać. Miałbyś zaszczyt spoczywać na tej samej półce, co Jan 
Hus, Socyn, Zwingli, Luter i Kalwin, i w niespełna rok jużby sobie 
nie bardzo przypominano coś napisał. Tymczasem, jeśli się weźmiesz 
do pisania na modłę Bayle’a, Montaigne’a, Barclaya, Woolstona, Swifta, 
Monteskiusza, przypadnie ci być może dłuższe życie, lecz o ile drożej 
zapłacisz za tę korzyść?”1.

Przytoczony fragment tekstu, autora znakomicie zorientowanego 
w gustach i zamiłowaniach epoki, mógłby być jednym z  licznych argu
mentów na poparcie tezy o znikomości zainteresowania autentyczną 
z- wartością doktryny socyniańskiej w dobie rozwiniętego oświecenia. 
Teza taka wydaje się zresztą zwykłym truizmem; oczywistą jest bo
wiem rzeczą, iż w owych czasach frontalnego ataku na religię i szerzą- 
< i go się, przynajmniej w kręgu elity, ateizmu „en matiere de reli- 
gion — stwierdza jeden z ówczesnych pisarzy — le ' petit peuple croit 
tout, le bourgeois doute de tout, le bel esprit raisonne sur tout, les 
grands ne croient rien”2, że zatem w tych czasach niedowiarstwa mery
toryczna- problematyka sporu między socynianami a resztą wyznań

1 Diderot, Przechadzka sceptyka albo Aleje  w: Wybór pism filozoficznych, 
Warszawa 1953, s. 100.

2 [Nolivos de Saint *Cyr.], Tableau du siecle par un auteiur connu, Geneve 
i 760, s. 8.
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chrześcijańskich mogła była obchodzić chyba tylko i wyłącznie teolo
gów, '

Domniemaniu temu nie przeczą, wbrew pozorom, dane świadczące, 
że socynianizmem zajmowano się przede- wszystkim- w kołach wolno- 
myślicielskich, że przeto pamięć o- nim nie wygasła bynajmniej w ich 
świadomości. Odmalowane przez Ruffiniego, w jego studium 11 Soci- 
nianismo a G inevras perypetie długotrwałej polemiki encyklopedystów 
z kompanią pastorów genewskich, wskazują na żywotność teologicznej 
tradycji socyniańskiej jedynie w środowiskach zaangażowanych w spory 
wyznaniowe, znajdujących się tedy na peryferiach głównego szlaku 
postępów myśli filozoficznej; antagoniści nadlemańskich duszpasterzy 
operowali wszakże terminem „socynianizm” w sposób demonstrujący 
naocznie ich niekompetencję w tej materii, oznaczali nim mianowicie, 
rozpowszechnione podówczas nawet wśród aktywnie wierzących,- po
glądy quasi~deistyczne, zapoznając tym samym- całą differentiam  specifi- 
cam  ideologii religijnej Braci Polskich. „By powiedzieć wszystko w jed
nym słowie -— pisał D’Alembert w haśle „Genewa” W ielkiej E ncyklo
pedii — liczni pastorowie genewscy nie uznają innej religii niż jako- 
wyś socynianizm doskonały, odrzucając wszystko, co nazywa się ta
jemnicami i wyobrażając sobie, że pierwszą zasadą prawdziwej religii 
jest nie proponować do wierzenia niczego, co przeczy rozumowi [.. .]”4. 
Aby zaś nikt nie wątpił, że cała jego sympatia jest po stronie takiej 
właśnie wiary, D,Alem-b-ert dowodzi, że kler genewski jest najbardziej 
tolerancyjnym i najmniej przesądnym z istniejących, co sprawia, że 
postępy niedowiarstwa są w Genewie mniejsze niż gdzie indziej, i za
myka tę wyidealizowaną charakterystykę następującymi słowy: „reli
gia sprowadzona jest tam (seil. w Genewie) niemal do adoracji jednego 
Boga, przynajmniej u prawie wszystkich, którzy nie są z ludu. Posza
nowanie dla Jezusa Chrystusa i dla Pisma jest, być może, jedyną rze
czą, która różni chrześcijaństwo genewskie od czystego deizmu”3.

Już na tej podstawie można stwierdzić (dalsze wywody dostarczą tej 
tezie dodatkowych uzasadnień), że oświeceniowe ujęcie myśli socyniań
skiej utożsamia ją z poglądami, od których początkowo istotnie się ona 
różniła. Nie dostrzega ono wewnętrznych antynomii socynianizmu, za

3 «Por. F. Ruffini, Yoltaire e Rousseau contro i Sociniani di Gmevra  w: Studi 
sui riformatori italiani, Torino 1955, s. 437—Ś77.

4 Encyclopedie ou Dictiormaire raisonne des Sciences, des Arts et des Metiers, 
t. VII, hasło ,;Geneve”, Paris 1751, s, 578. Por. F. Ruffini, jw., .gdzie przedstaw iona 
jest dyskusja ' spowodowana przez ogłoszenie tego hasła oraz przytoczony jest 
•pokaźny zestaw  wypowiedzi jej uczestników.

5 Encyclopedie..., jw.
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poznaje całą -ograniczoność jego stanowiska i widzi w tym ruchu ideal
ne wcielenie racjonalistycznego' pojmowania wiary. Wyraża się to w uży
waniu nazwy „socynianizm” na- zasadzie pars pro toto dla oznaczenia 
po prostu racjonalizmu religijnego. Dokonały się tu zatem przemiesz
czenia znaczeniowe analogiczne do tych, którym na przestrzeni wieków 
uległo pojęcie manicheizmu, początkowo oznaczające zwarty kompleks 
poglądów o mniej lub więcej sprecyzowanej treści dogmatycznej, póź
niej zaś poszerzające stopniowo* swój zakres, by ostatecznie stać się 
pospolitym mianem wszystkich dualistycznych stanowisk.

Podczas gdy D’Alembert widzi w socynianizmie przede wszystkim 
wzór racjonalizmu religijnego-, -dla ateuszy z kręgu Holbacha wartość 
szczególną mają jego postulaty społeczno-polityczne, czego dowodem 
dokonana przez Naigeona6 — , według innych badaczy przez samego 
Holbacha7 —■ reedycja crell owego traktatu o wolność sumienia8. Ten 
jedyny tekst socyniański, który doczekał się oświeceniowego wznowie
nia, to przecież utwór doniosły wyłącznie z racji sformułowanego- w nim 
programu przeobrażeń w zakresie- stosunków wzajemnych religii i wła
dzy państwowej. Ze względu na ten program został on zresztą przypom
niany. „[Wydawca] —- pisze Naigeon (Holbach) w swej przedmowie •— 
żywi [...] nadzieję, że [...] czytelnicy interesujący się postępem rozumu 
będą mu wdzięczni za- to, że [....] przyczynił się do wydania- książki, 
która ukazuje w pełnym świetle użyteczność, godziwość i potrzebę 
powszechnej'- tolerancji, a z drugiej: strony sofistykę, zaślepienie i okru
cieństwo prześladowców i złą politykę władców, którzy udzielając im 
opieki postępują tak, jakby przyzwalali, aby jedna część ich podda
nych dokonywała mordu na drugiej”9. W świetle tej interpretacji trak
tatu, która stara się nadać mu wymowę aktualnego pamfletu politycz
nego, przyrównać go do utworów takich, jak Le Bon Sens czy Le Mi~ 
litadre Philosophe10 i zaprząc w służbę głoszonego przez nie ideału, bez

6 Z. Ogonowski, Uwagi red a kcy jn e  i w yd a w n icze  -w: J, Crell, O w olność su 
m ien ia , Warszawa 1957, s. XXJII—XLIV.

7 P. Navill-e, P. T h iry  D !H olbach e t la philosophie sc ien tifią u e  au  X V I I I e siecle, 
Paris 1943, s. 41-6.

8 De la toleramce dans la R elig ion  ou de  la liberte  de C onscience par Crellius. 
L ’in io lerance eonwaincue de crim e e t de folie , ouvrage tra d u it de V A ng lois, Londres
l Amsterdam) 1769.

9 Przedmowa wydawcy do francuskiego przekładu traktatu Crella z 1769 r. 
w; J. -Crell, jw., s. 4*.

10 Dodatkowym tego potwierdzeniem jest powtórzenie za, pierwszym fran
cuskim wydaniem z roku 1687 dedykacji: A u  Roi de France e t a son Conseil oraz 
wydanie traktatu w jednym tomie z  pamfletem Holbacha.: U in io lera n ce  conva in -  
cue de crim e et de folie, Kolba,eh uzasadnia m  -nim słuszność postulatu powszech
nej tolerancji nie tylko przez argumenty filozoficzne, takie jak zdeterminowanie
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spornym wydaję się fakt ogłoszenia tego tekstu jedynie z racji zawartej 
w nim obrony idei tolerancji religijnej; i laicyzacji państwa, idei, któ
rej. niestrudzonymi szermierzami byli obaj, domniemani edytorzy11.

Modyfikacje sensu słowa ,socynianizm” w języku ideologów oświe
cenia idą zatem niejako w dwóch kierunkach: zakres jego ulega posze-

człowieka (s. 113-—114), lecz również przez wskazanie na anachroniczność ideału 
uniformizacji poglądów, który przyrównuje do „szaleństw błędnych rycerzy” 
(s, 114—11*5) oraz przez -odwołanie się -do pozytywnych społecznych i gospodarczych 
następstw wolności sumienia. „Wszystko, co dogadza rodzajowi ludzkiemu jest 
szkodliwe dla przesądów, podobnie jak przesądy są wrogie nauce, ludzkości, wol
ności i wszystkiemu, co jest dogodne dla ludzi; jest absolutną niemożliwością, 
■by jakiś naród .był kwitnący jeśli przesądy mogą w nim nieskrępowanie szaleć. 
Doznajemy w  Anglii (pamflet pisany jest rzekomo przez Aoglika-chrześcijani- 
na — K.P.) szczęśliwych skutków powszechnej tolerancji, która, -zwiększa naszą 
ludność, nasze manufaktury, nasz handel, a zatem nasze bogactwa i nasze siły” 
(s. 1)26). Holbach poświęcił za.ga«din-iemu (tolerancji wiele uwaigii również w innych 
swych pracach. Por. L e  Bcm -sens ou les idees. n a tu re lle s oppasees a u x  idees su r-  
naturelles, Londres l'W6, § 15*5, 1S6, 157,, s, 220—223; § 173, s, .254—257; § 197, s. 
297—299. W  pracy tej uzasadnieniem tolerancji jest uznanie wszystkich poglądów  
religijnych za jednakowo absurdalne: „teologia gest nieprzerwaną obelgą dla 
rozumu ludzkiego” -(§ 2, s. 4). Por. również L e ttre s  a E ugenie ou P reseru a tif  
contrę les p re ju g es  Londres 1768, i  II, list XII, zwłaszcza s, 140 i nast. oraz S ystem e  
social ou prinćlpes n a tu re ls  de la m orale et d,e la p o litiąue  <avec u n  exam en  de l’in -  
flu en ce  du  g o u vern em en t su r les m oeurs, Londres 1782, t. II, rozdz. V, O w olności 
m yślenia . W plyu} w olności na obyczaje, s. 54-—55.

Po-glądy Naigeona na tolerancję wyłożone są w [J. A. Naigeon], Le M ilita ire  
P hilosophe ou D ifficu lte s  sur la R elig ion  proposes atu R P  M alebranlche, P retre  
de 1’Ormtoire, par u n  ancien  O ffic ier, ■•N-ouvelle edition, Londres 1769. Argumen
tacja jest podobna do zawartej w L e  B on-sens. Por. rozdz. III P ierw sza p ra w 
da: w  przedm iocie  relig ii k a żd y  je s t w olny. R elig ia  je s t spraw ą osobistą, s. 
52—53.

U in to lerance  convaincue de crim e e t de fo lie  nie jest utworem Hołbaeha, lecz 
przeróbką angielskiego tekstu; podobnie Le m ilita ire  philosophe  jest poprawionym 
skrótem rękopisu z pierwszych lat XVIII wieku. Jednakże fakt wydania tych tek
stów w celach propagandowych pozwala traktować je jako materiały, wyrażające 
poglądy wydawców, którzy zresztą bez żenady dokonywali w  nich skrótów, - uzu
pełnień i poprawek.

11 O istnieniu francuskiego przekładu T ra k ta tu  -Crella pogrążonego, ja,k sam 
stwierdza, „w głębokim zapomnieniu”, wydawca z 1769 r. mógł był się dow ie
dzieć z listu Bayie’a. do Lenfanta z 3 lutego 1&97 r. „Tych panów z Londynu — 
pisze Ba.yle — dziwnie świerzbi do drukowania. Przypisuje się im pewien  
K o m en ta rz F ilo zo ficzn y  do słów -świętego Łukasza.: 'Zmuś ich do wejścia, któ
ry udając, że zwalcza papistowskie prześladowania posuwa się do ustanawiania 
tolerancji socyniańskiej. Całkiem niedawno ogłosili oni R o zm o w y  teologiczne, 
gdzie mocno ubliżają zmarłemu p. Claude”. Słowa te wydawca pism Ba.yłe’a, za
opatrzył w dwa przypisy. W pierwszym wskazuje, że ów K o m en ta rz filo zo ficzn y  
jest pióra .samego Ra,yłe’a, w  drugim zaś zajmuje się wspomnianymi R ozm ow am i
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rżeniu, by ostatecznie zlać się z terminem ,,deizm’’12, nadto- zaś, zaczy
na ono oznaczać postawę społecznie radykalną, doktrynę zwalczającą 
aktywnie feudalną państwowość, a zwłaszcza znamienną dla niej sa
mowolę władców, nierówność prawną poszczególnych osobników i uprzy
wilejowaną pozycję kleru. Występuje to najbardziej jaskrawo- w napi
sanym przez Naigeona dda Wielkiej Encyklopedii basie „Unitarianie”,

teologicznymi. „Dzieło, o którym mówi p, Bayle —. stwierdza przypis — zatytuło
wane jest C orw ersations sur diverses matieres de R eligion, ou l’on fait vo ir la 
Talerance que les C hretiens de d iffe ren ts  sentiments dowent avoir les uns pour 
les autres; et ou l’on exp liq u e  ce gue 1’E criture  nous dit des- A lliances de Dieu, 
de la  Ju stifica tion , et de la certitude du salut: a vec  urn, Tra ite  de la  Liberie de 
Conscience, d śd ie  au  Roi de France et a son C onseil, P h ilade lph ie  (A m sterdam ), 
1687, in 12, Autorem tych C oiw ersations gest p, Le Cene, Miał on we Francji pew
ne tarcia z p. -Cłaud-e, ministrem w Charenton. 'Zresztą, Traite de la liberte  de 
Conscience, który znajduje się w tym tomie, jest -przekładem -pisma słynn-ego 
CreMa, ogłoszonego w 1637 x., pod itym. tyitu-łem Ju n ii BruM P olom  V indiciae pro 
R elig ion is L ib e r ta te ”. P, Bayle, O euvres dwerses, t, IV, La -Haye 1737, s. 633 
i tamże przyp. 5. -(Dalej cytowane jako OD z  podaniem tomu i strony), O wzmian
kach o Crellu u Bayłe’a. por, niżej przyp. 37 i '53,

Na to, że twórczość Bayle’a była -dobrze znana obu -domniemanym wydawcom, 
istnieją liczne dowody w  postaci zawartych w ich pismach cytatów z jego -dzieł 
oraz bardzo pochlebnych o nim wzmianek. Por. Ho-łbach, System przyrody, czyli 
prawa świata fizycznego i moralnego, t. I, Warszawa 1&57, s. 341, gdzie Bayle 
wymieniony jest obok Newtona, i Monteskiusza; s. 423, cyt. S ło m n ik , hasło „Anak- 
sa-goras” ; s, 428, cyt. S ło w n ik  hasta „Pomponacjusz” i „Simo-nides"; t. II, s. 492, 
cyt. P ensees d iverses sur la Comette; s. 493. S ła w n y  B ayle, który ta k  dobrze uczy  
w ą tp ić  dalej cyt. Pensees d w erses. Por. nadto Le B on-sens, jw., § 119, s. 152, 
gdzie Bayle wspomniany jest jako u n  philosophe celebre. Po-r. również L e ttre s  d 
Eugenie, List I, cyt. S ło w n ik  hasło „Hobbes”; list IV, cyt. S ło w n ik , hasła „Orige- 
ne” i „Pa.uliciens” oiraz „tReponse aux ąuestions d ’un provincial”; list X, cyt. „Con- 
tm-uatfi-on, des -pensees d iw rses sm  la Comet-e”. 'Go do -Naigeona, por. Collection des 
m oralistes anciens, 1782, D iscours prelim ina ire: „Jeden z tych ludzi rzadkich, któ
rzy -bez względu na czas, w jakim przypadło im się narodzić, wpływają na swój 
wiek — Bayle...” Cyt. za P. Hazard, La pensie europeenne au XVIIle siecle, Pa~ 
ris 1946 (t. III), N otes e t references, s. 33. Por. również niżej przyp. 54.

12 Utożsamianie socynianizmu z deizmem charakterystyczne jest zresztą nie 
tylko dla oświe-ceniowćów, lecz również dla. ich przeciwników. Oto, co pisze na 
ten temat kardynał de Bernis:

»,M ais de  ces navateurs ą u e lle  est donc la re form e?
L e  corps d e  leur  d o c trin e  e s t- il p lu s un ifo rm e?
L e d6pót de leurs  lois p lu s  sacrś, p lu s  diuin?
L e  p eu p le  su it encor les dogm es de  C alvin,
T and is  que ses docteurs, U vres a Vego’ism e,
Socin iens m asąuós, aspłrent au dśism e;
C hacun d ’e u x  en sec re t in te r p re te  la lot;
C hacun est son p o n tife  e t ju g e  de  sa fo i" .

La R elig ion  vengee, pieśń V III, w. 3-09—316. [w;.] O euvres de Franęois-Jc<achim de 
Pierre Cardinal de Bernis, Paris 180-3, t, II, -s. 225.
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gdzie czyni on z nich pozytywnych bohaterów wolnej, myśli i wkłada 
im w usta niemal Deklaracją Prom Człowieka i Obywatela. Jest 
to nieoczekiwane w tym stopniu, że warto w całości przytoczyć przy
długi, być może, fragment owego hasła.

Według Naigeona socynianie, co prawda odważniejsi, do których 
nie zalicza on samego twórcy sekty, przedstawiając jego poglądy osob
no, twierdzą:

„1°. Że prawdziwie boską i obowiązującą doktryną religijną i rze
czywiście dobrą moralnością jest tylko ta, która jest użyteczna spo-łe 
czeństwu politycznemu, dla którego była przeznaczona; że zatem wszel
ka religia i wszelka moralność, które zmierzają każda zgodnie ze swym 
duchem i swą naturą, w sposób równie bezpośredni co skuteczny, do 
podstawowego celu, który powinny mieć wszelkie prawomocne rządy 
cywilne, są dobre i w tym znaczeniu objawione, jakiekolwiek byłyby 
skądinąd ich zasady,

2°, Że to, co nazywa się w niektórych państwach s ł o w e m  Bo 
ż y m,  zawsze powinno być tylko s ł o w e m  p r a w a  lub, jak kto woli, 
formalnym wyrazem wo-li- powszechnej orzekającej, w dowolnym przed
miocie,

3°. Że religia, która- uważa się za jedynie prawdziwą jest przez to 
samo niedobra dla wszystkich rządów, ponieważ, na mocy zasady, jest 
ona w istocie nietolerancyjna.

4°, Źe ponieważ lekkomyślne dysputy teologów są tak często zgubne 
dla państw, w których powstają —- tylko dlatego, że przywiązuje się 
do nich nadmiar wagi i wyobraża się fałszywie, że w grę wchodzi w nich 
sprawa Boga — jest rzeczą ro-zwagi i mądrości ciała ustawodawczego- nie 
zwracać najmniejszej uwagi na te sprawy, i pozostawić duchownym/ 
jak również wszystkim poddanym, swobodę służenia Bogu według 
świateł ich sumienia;

■— głoszenia i pisania, co zapragną, o religii, polityce i moralności;
— atakowania nawet najbardziej szacownych poglądów;
—- proponowania suwerenowi uchylenia prawa, które wydaje- się im 

niesprawiedliwe i w jakiś sposób szkodliwe dla interesów zbiorowości;
— oświecania się o środkach doskonalenia ustawodawstwa i zapo

biegania uzurpacji rządu;
—- ścisłego określania natury wzajemnych praw i obowiązków księ

cia i poddanych;
— głośnego skarżetiia się na nadużycia i tyranię urzędników i do

magania się odwoływania ich i karania według wymogów danego przy
padku.
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Krótko mówiąc (twierdzili unitarianie —• K. P.), że jest sprawiedli
wością władcy nie krępowanie w niczym wolności obywateli, którzy 
powinni być poddani tylko prawom, a nie ślepemu kaprysowi władzy 
wykonawczej i tyrańśkiej.

5°, Że, aby odjąć księżom władzę, którą oni sobie uzurpowali i wy
rwać z ich rąk ociekający jeszcze krwią miecz przesądu i fanatyzmu, 
najlepszym środkiem jest dobrze przekonać lud [...], iż powinien on 
wyznawać, czcić i lubić religię, jakakolwiek by ona nie była, tylko jako 
czyste ustanowienie doraźnej polityki, które suweren może przekształ
cić, zmienić a nawet znieść w jednej chwili, bez groźby dla rzekomego 
zbawienia dusz poddanych”13.

Te „so-cyniańskie” poglądy polityczne, w których bez trudu odna
leźć można echa opublikowanej trzy lata przed ogłoszeniem cytowane
go tekstu U m owy społecznej Rousseau14, a zarazem hasła, w imię któ-

13 Encyclopedie ou Dictiowusśr-e raimnne des Sciences, des A rts , e t des M e-  
tiers, iNeufchatel 17-05, -t. XVII, hasło „Unita,ires”, s. 395, '(Dalej cytowane jako 
„Unitaires”)1.

14 Por. J. J. Rousseau, D u C ontraź Saciał, Paris 1955, .ks, IV, rozdz, VIII: O re
ligii obywatelskiej. „Jest to zatem wyznanie -wiary czysto obywatelskie (p u rem en t  
civile). Do suwerena należy ustalanie jego artykułów, nie tyle jako dogmatów 
religii, ile jako u-czuć stowarzyszających {sen tim en ts  de  sociabilite), bez których 
nie mo-żna -być dobrym obywatelem ani wiernym poddanym. .-Ni*e mogąc zmusić 
nikogo do wiary w nie, może on (scil. suweren) wygnać z państwa -każdego, kto 
w nie nie wierzy; może go wygnać nie jako bezbożnika, lecz jako '(osobnika.)- aspo
łecznego, jako niezdolnego do szcz-erego umiłowania praw, sprawiedliwości i do 
poświęcenia w potrzebie życia dla obowiązku" (s. '208—207). Jest rzeczą ciekawą, 
że komentując właśnie ten fragment, iRomilli-syn wyprowadza, zeń wnioski ana
logiczne do poglądów przypisywanych przez iNaigeona socynianom. „Ze słów  
tych — pisze on — wyciągnąć mo-żna następujące prawomocne konsekwencje: 
1° władcy nie powinni tolerować dogmatów, które są sprzeczne ze społeczeństwem  
obywatelskim; nie mają oni, co prawda-, nadzoru nad sumieniami, lecz powinni 
poskramiać zuchwałe mowy, które mogłyby wnieść do serc swawolę i zniechęce
nie do obowiązków [...]; 2° władcy powinni surowo przeciwstawiać się przed
sięwzięciom tych, którzy pokrywając swą zachłanność pretekstem religii, pragnę
liby sięgnąć po dobra osób prywatnych czy samych książąt; 3° przede wszystkim  
niechaj proskrybują oni starannie te niebezpieczne sto-warzyszenia, które podpo
rządkowują swych członków podwójnej władzy, tworzą państwo w państwie, rwą 
jedność polityczną [...] i są tedy skłonne do poświęcenia społeczeństwa ogólnego 
na rzecz społeczeństwa szczegółowego”. E ncyclopedie . . , ,  i  XVI, hasło „Tolerance”, 
s, 394, Różnica między poglądami Holbacha a. stanowiskiem Romilliego polega na. 
tym, że Homilii, w  zgodzie z .Russem, odmawia tolerancji ateistom; pogląd Naigeo- 
na na tę sprawę nie jest w haśle „Unitaires” wyło-żony. Godzi się odnotować, że 
w zakończeniu hasła „Tolerance” Romilli odsyła do Commewtaire ph ilosophiąue  • 
Bayle’a, „w którym wedle -nas -ten znakomity geniusz przeszedł sam siebie” (jw ., 
s. 395').
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rych po latach czternastu lud pójdzie burzyć Bastylię15 — poglądy te 
korespondują znakomicie z „filozofią socynian”, taką, rzecz jasną, jaką 
imputuje im Naigeon. Oto okazuje się bowiem, że socynianie są kon
sekwentnymi materialistami, uczniami Diderota i Holbacha, i nie tylko 
twierdzą, że „Bóg jest cielesny i rozciągły; że wszystko, co nie jest 
ciałem jest czystym niebytem; że spirytualność substancji jest ideą, któ
ra nie zasługuje na poważne zwalczanie”10, lecz nadto akceptują zasadę 
stałej ilości ruchu we wszechświecie, dysponują rudymentarni teorii 
ewolucji i uważają, że „wolność rozumiana jako władza działania lub 
niedziałania jest chimerą; że wprawdzie może się to, czego się chce, lecz 
jest się przemożnie zdeterminowanym do chcenia; krótko mówiąc, że 
nie ma działań wolnych w .sensie ścisłym, lecz są tylko spontaniczne”17. 
Po zapoznaniu się z tą ekspozycją myśli politycznej' i filozoficznej so
cynian, nie pozostaje nic innego, jak przyjąć zgodnie z Naigeonem, „że 
należy ich uważać za sektę filozofów, którzy, by nie urazić zbyt bezpo
średnio kultu i, prawdziwych czy fałszywych, ówcześnie wyznawanych 
poglądów, nie chcieli otwarcie afirmować czystego deizmu, ani jawnie 
i bez osłonek odrzucać wszelkiego' rodzaju objawienia; lecz którzy po
stępowali wobec Starego- i Nowego Testamentu tak, jak Epikur postę
pował wobec hogów, których uznawał w słowach i niszczył w rzeczy
wistości. Unitarianie bowiem to tylko przyjmowali z Pisma św., co 
uważali za zgodne ze światłem naturalnym, i co mogło posłużyć dla 
poparcia i potwierdzenia systemów, które uznawali. Ponieważ uwa
żali to dzieło (scil. Pismo św.) tylko za księgę czysto ludzką, którą 
dziwny i nieprzewidziany zbieg obojętnych okoliczności, mogący z po
wodzeniem nigdy nie zaistnieć, uczynił przedmiotem wiary i czci pew
nych ludzi w pewnej części świata, nie przyznawali mu więcej autory
tetu niż książkom Arystotelesa czy Platona i odpowiednio je  traktowali, 
nie okazując, przynajmniej publicznie, że przestali je szanować”18.

Usprawiedliwieniem tak szczegółowej prezentacji dokonanej, przez

13 Program społeczeństwa praworządnego i tolerancyjnego formułowany był
wyraźnie w petycjach przedkładanych królowi w okresie kampanii wyborczej do 
Stanów Generalnych w 1788 r. Por. Cahier des doleances de la  paroisse de Valle- 
raugue, punkt 4 postulujący reformę ustawodawstwa; Cahier des doleances, plain- 
tes et represen ta tions du tiers-etat d e  la senechaussee de Nimes pour eire porte 
a u x  Stats G e n im u x  de 1789, cz. I —• program reformy prawa, cz. IV, punkt 2 — 
postulat swobody wyznań w: A. Soboul, 1789, „U A n  u n  d e  la liberie” etude  histo- 
riąue, textes originaux, wyd. 2, Paris 1950, odpowiednio s. 81, 83'—84, 88—$9, 91.

18 „Unitaires”, s, 39?, W sprawie cielesności boga u socynian por. przyp.
54 i 97.

17 „Unitaires”, s. 398.
18 „Unitaires”, §. 388.
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Naigeona wykładni socynianizmu jest tylko wyjątkowa jej dogodność 
dla celów niniejszej rozprawy. Odsłania się tu bowiem w całej pełni 
proces stopniowego wyjaławiania pojęcia socynianizmu z realnych tre
ści historycznych i przekształcanie go w jeszcze jeden werbalny kostium 
ideałów stanu trzeciego; socynianin pełni u Naigeona wszystkie funkcje 
wolterowskiego Prostaczka: jest pozytywnym bohaterem i "krytykiem 
zwalczanego ustroju. W ten sposób zyskuje podstawę domniemanie, że 
za modyfikacją znaczenia słów kryją się głębokie przeobrażenia świa
ta wartości; że nowy ich sens jest tylko wyrazem narodzenia się nowych 
ideałów. Można tedy zasadnie stwierdzić, że oświecenie patrzy na so
cynianizm niejako przez pryzmat własnych nostalgii i dążeń, że wydo
bywa zeń i absolutyzuje to tylko, w czym samo jest żywotnie* zaintere
sowane: racjonalizm religijny i tolerancję, przy czym teologiczny rozum 
socynian zastępuje ono swoim filozoficznym rozumem, a ideę tolerancji 
wyznaniowej ■— hasłem wolności, równości i braterstwa10.

W świetle dotychczasowych rozważań nie ulega, jak się wydaje, 
kwestii, że podjęta w niniejszym studium próba określenia funkcji spo
łecznej socynianizmu w początkach XVIII stulecia, jego roli w formo
waniu się kompleksu poglądów zwanego ideologią oświecenia, nie może 
pozostać w kręgu prostego poszukiwania tez czy sformułowań przeję
tych od myślicieli socyniańskich przez czołowych przedstawicieli tej 
ideologii. Funkcjonowanie owych tez czy sformułowań, znaczenia na
dawane im przez twórców i odbiorców były bowiem w obu przypadkach 
zasadniczo odmienne. Gdy Soner dowodził, „że wieczne kary przygoto
wane dla grzeszników za ich przewinienia względem Boga świadczą ra
czej o niesprawiedliwości niż o- sprawiedliwości bożej”20 — dążył do 
zastąpienia złej, w jego mniemaniu, teologii przez dobrą; gdy Hołbach, 
pozornie podejmując ten sam argument, wskazywał Eugenii, że „wpa

19 Zagadnienie tolerancji ujmowane jest przez socynianizm czy wcześniej
szych bojowników o swobodą wiary jako kwestia teologiczna lub etyczna. 
W oświecenia natomiast okazuje się ona, fragmentem stworzenia jednolitego usta
wodawstwa, względem -.które,go wszyscy są równi, i które ma na celu likwidację 
antagonizmów społecznych. Tak stawia sprawę Roussea.u *(por. przyp. 13), tak 
rozpatruje ją Wolter <por. Traktat o tolerancji, Warszawa 19-56). Dla Beccarii pro
blem kary za przekonania religijne w ogóle nie istn ieje, wydrwiwa. on p o stu la t  
jednomyślności w ramach państwa .(por, O przestępstwach i karach, Warszawa 
195-9, § XXXXIX, s, 19?—196). M arat w  -swoim P lan  de legislaźion crim m elle  
(I wyd. 1780) uwaia. za karalne tylko -czyny 'naruszające spokój społeczny, pozosta
wiając całkowitą swobo-d-ę poglądów (por. rozdz. VIII O przestępstwach przeciw 
religii w wyd. Pairis 1790, s. 117 i -nasi),

20 Ernesti Soner i Demoibstmtio theo log  ica et philosopMca quod aeterna im p io -  
rum supplicia  non arguant Dei iu stitia m , sed potius- in iu s titia m , wyd. T. Bieńkow
ski i L, Szczucki, „Archiwum Historii Filozofii”, nr 2-, Warszawa. 1957, s, 184.
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jane nam wyobrażenia piekła czynią z Boga istotę szaloną, nieskończe
nie złą i okrutną, nie porównywalną z żadnym, nawet najdzikszym 
barbarzyńcą”21 — występował przeciwko teologii i religii w ogóle. 
Me mnożąc takich przykładów ponad potrzebę uznać wypada za fakt 
wymagający interpretacji, nieobecność lub brak u oświeceniowców za
pożyczeń ze 'źródeł socyniańskich, lecz to, co stanowi autentyczne no- 
vum  filozofii osiemnastego stulecia; odmienną od charakterystycznej dla 
czasów wcześniejszych konstrukcję przedmiotu filozoficznej, refleksji, 
uzależnionego bezpośrednio od pytań, jakie zadaje sobie filozof, pytań, 
pochodnych względem akceptowanych przezeń wartości i norm.

W ciągu stulecia zamkniętego między nazwiskami Kartezjus-za i Di
derota -dokonały się zasadnicze przeobrażenia w samej sferze proble
mów filozofii. Kwestie teologiczne, w wieku XVII uważane za autentycz
ne i godne zainteresowania, przestały skupiać na sobie pozytywną uwa
gę myślicieli: z przedmiotu refleksji przekształciły się w przedmiot kry
tyki, będącej, krytyką ich przedmiotu. Pytania takie jak o naturę grze
chu pierworodnego czy unii hipostatycznej, które mieściły się jeszcze 
gorzej lub lepiej w horyzoncie problemowym najwybitniejszych przed
stawicieli siedemnastowiecznej, metafizyki22, wiek oświecenia uznał za 
niegodne ludzi sensownie myślących, za pseudoproblemy, wymyślone 
i narzucone przez stan kapłański gwoli usankcjonowania jego wyso
kich dochodów i przemożnych wpływów na panujących. W ten sposób 
dysocjacja wiedzy i wiary doprowadzona została do końca: z dostarczy
cielki wiadomości pewnych o sprawach żywotnej dla człowieka donio
słości, zdegradowano religię objawioną do roli jarmarcznej oszustki, tu
maniącej umysły przy wtórze kuglarskich popisów; z cnoty stanowiącej
o najwyższym miejscu człowieka w królestwie stworzenia, religijność 
przemieniono w przywarę, świadczącą o jego zdolności do szalbierstwa, 
hipokryzji i fanatyzmu.

Rozpowszechniony wśród ideologów rozwiniętego oświecenia po
gląd na religię, dokonane przez nich ostateczne odłączenie wiedzy od 
wiary i dewaluacja wiary, uznanej* za główną przeszkodę na drodze 
poznawania rzeczywistości — wszystko to było wyrazem umieszczenia 
przez nich na szczycie akceptowanej hierarchii wartości ideału społe
czeństwa racjonalnego. Charakterystyczna dla refleksji filozoficznej 
dążność do konstruowania koherentnej, wizji świata, do porządkowania

21 Holbach, L e itre s  d Eugenie, cyt wycL, t. I, list V, s 125. Podotme rozumowanie 
w rozwiniętej formie, por. L e  Bon-sens, jw., § 61, s. 62; § 66, s. 67—69. Analogiczne 
wywody Nadgeona, .por. Le Militaire Philosophe, jw., s. 35—06

22 Mówiąc o m etafizyce siedemnastowiecznej ma, się tu  zawsze na. myśli filozofię 
francuską.
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za pomocą kryteriów logicznych esencjalnie niespójnej sfery  wartości 
i norm, prowadziła bowiem, przy założeniu tego- ideału jako podstawo
wego, do odrzucenia tych wszystkich nakazów, które wyrastały z res
pektowania irracjonalnych, nie poddających się owym kryterium for
malnym, elementów społecznego istnienia i społecznej świadomości. 
Jednakże, zanim ten ideał społeczeństwa racjonalnego stał się, mówiąc 
metaforycznie, osią, wokół której skrystalizował się nowy światopogląd, 
przebył on poważną ewolucję od kartezjańskiego programu racjonali
zacji praktyki technologiczne] i naukowej do globalnej wizji pogodzenia 
z rozumem wszystkich dziedzin życia zbiorowego, W procesie tym do
niosłą rolę odegrało ukształtowanie się dwóch przeświadczeń: tego mia
nowicie, że wiara jest z natury irracjonalna- i nie ma nic wspólnego 
z pozytywną wiedzą o rzeczywistości oraz tego, że owa irracjonałność nie 
jest świadectwem jej nadprzyrodzonego- pochodzenia. Przeświadczenia 
te musiały się zrodzić, i rzeczywiście - narodziły się, wcześniej niźli glo
balna wizja społeczeństwa zracjonalizowanego, zaistnienie ich było ko
niecznym warunkiem pełnego uprzytomnienia sobie i znalezienia po
jęciowego, teoretycznego wyrazu dla uprzednio odczuwanej tylko- absur
dalności feudalnego us-troju społeczno-politycznego, absurdalności, któ
rej sankcja- religijna nadawała walor faktu naturalnego, nieuchronnego
i nie mogącego ulec przezwyciężeniu. Desakrałizaeja teologicznego non
sensu, uznanie go przeto za zły wytwór ludzkiego myślenia, a nie za prze
jaw przyrodzonej tego myślenia ograniczoności, niezdolności do prze
niknięcia zamysłów bożych, warunkowała analogiczny zabieg wobec 
nonsensu świeckiego, W ten sposób, by powtórzyć klasyczną formułę 
Marksa, krytyka nieba przeobraziła się w krytykę ziemi, krytyka re
ligii w krytykę prawa, krytyka teologii w krytykę polityki.

Wyjaśnienie znaczenia socynianizmu dla postępów laicyzacji my
ślenia wydaje się o wiele bardziej złożone, niż przypuszczali to niektó
rzy badacze tej kwestii. Była to bo-wiem, nawet w najdalej idącym uję
ciu Wiszowatego, doktryna poruszająca się w kręgu tradycyjnych pro
blemów myśli chrześcijańskiej-, rozpatrująca kwestie ściśle filozoficzne
o tyle tylko, o ile było to niezbędne dla owych problemów rozstrzygnię
cia i formułująca je najczęściej w odziedziczonym języku teologii. Za
wsze znamienny, jako wierny wyraz prawdziwych intencji myślicieli, 
charakter problematyki i języka, dobitniej niż wszystkie deklaracje 
świadczy w tym przypadku o dążeniu socynian jedynie do udoskonale
nia religii, do oczyszczenia jej od ludzkich naleciałości i ukazania jej 
rzeczywiście boskiego oblicza. Racjonalizacja wiary była w intencjach 
socynian tylko celem wtórnym, podporządkowanym teologicznym i teó- 
centrycznym aspiracjom; wartość rozumu stanowiąca o wartości religii
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uzasadniana była przez odwołanie się do koniecznej racjonalności Boga, 
stwórcy człowieka i świata. W światopoglądowej substrukturze socynia
nizmu występowała tedy sprzeczność powodowana przez akceptację war
tości rozłącznych, przez równoczesną waloryzację wiary i rozumu, 
sprzeczność, która na skutek formułowania owych wartości w pseudo- 
opisowym języku teologii nie mogła, ukazać swego rzeczywistego sensu, 
lecz przejawiała się jedynie w postaci technicznych- niejako kłopotów 
związanych z interpretacją określonych miejsc Pisma św. czy dowo
dami tez, jakie trzeba było- przyjmować pod groźbą pozbawienia do
ktryny jej charakteru religijnego.

Socynianizm był zatem najbardziej radykalną wersją racjonalizmu 
jedynie w ramach religii objawionej. Ideał religii zgodnej* z rozumem 
funkcjonował w nim jako ideał rozumu religijnego, rozumu, który mógł
by wierzyć nie rezygnując ze swych fundamentalnych założeń. Dewa- 
loryzując tradycyjne rozwiązanie problemów teologicznych, socynia- 
nizm waloryzował równocześnie same te problemy jako sensowne, a po
stulując badanie rzeczywistości miał na myśli nie tyle rzeczywistość 
naturalną, ile przede wszystkim transcendentną, której istnienie za
kładał. Była to zatem najdalej, chyba posunięta próba uratowania re
ligii, integracji jej- w życie codzienne; przysłowiowa brzytwa, której 
chwytają się tonący, pozbawieni jakichkolwiek perspektyw ratunku. 
Ale sposób, . w jaki socynianie zamierzali religię uratować, odgrywał 
w owych czasach rolę zdecydowanie niejednoznaczną; ideał religii ra
cjonalnej i objawionej hamował bowiem postępy laicyzacji myślenia, 
a zarazem sam je pobudzał. Hamował je, ponieważ bronił religii jako 
mogącej pogodzić się z rozumem, przeciwdziałał zatem formowaniu się 
postawy niezbędnej dla ukształtowania się globalnej wizji społeczeństwa 
racjonalnego; pobudzał zaś, gdyż dowodził, że irracjonalność wiary nie 
jest świadectwem jej boskości, lecz jedynie przejawem wadliwego my
ślenia ludzi, przez co nie tylko odbierał rację bytu większości wyznań 
chrzęścijańskich, lecz pośrednio również istnieniu formacji ustrojo
wej, której pewne istotne- składniki odczuwane były jako niedorzeczne 
już w wieku XVII.

Właśnie dzięki wspomnianej ambiwale-ncji, właściwej zresztą wszyst
kim próbom racjonalizacji chrystianizmu, socynianizm odegrał istotną
i doniosłą rolę w procesie narodzin oświecenia. Niepowodzenia rzeczni
ków religii racjonalnej, którzy odsłoniwszy całą absurdalność tradycyj
nych wierzeń nie byli w stanie zaproponować na ich miejsce wiary rze
czywiście zgodnej z rozumem, okazały się bowiem ostatecznym świa
dectwem nieuleczalności konfliktu między rozumem a objawieniem. 
Klęska socynianizmu była przeto z punktu widzenia oświeceniowców
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klęską wielowiekowego nurtu racjonalistycznej heterodoksji chrześci
jańskiej, nieodpartym, argumentem na rzecz absurdalności chrześcijań
stwa i bezwyznaniowości rozumu. Socynianie współdziałali zatem 
w uformowaniu się oświecenia niejako wbrew własnej woli, ich pró
ba uratowania religii -okazała się zadaniem jej coup de grace. Jednakże 
oni sami nigdy nie przyznali się do porażki. Ich ostatni wielki i twór
czy przedstawiciel w swym ogłoszonym pośmiertnie •— co urasta do 
rangi symbolu ■—■ testamencie duchowym z  uporem bronił tezy, że re
ligia racjonalna jest możliwa i została urzeczywistniona w wierze jego 
współwyznawców. Była to pieśń łabędzia socynianizmu, który jako 
wielki ruch umysłowy kończy się wraz z Wiszowatym. Odtąd jego 
imieniem osłaniają się już tylko pogrobowcy.

Konkludując dotychczasowe uwagi stwierdzić można, że ideologia 
religijna' socynian, by móc nie tylko przez destrukcję uczestniczyć 
w formowaniu się oświeceniowych ideałów, musiała być poddana kry
tycznemu przezwyciężeniu, które wydobyłoby naukę nie tylko z jej 
osiągnięć, lecz przede Wszystkim z jej niepowodzeń. Tym który uprzy
tomnił je sobie z całą ostrością i wyciągnąwszy stąd wszystkie wnioski 
pokusił się o przekształcenie idei socyniańskich (idei — godzi się raz 
jeszcze powiedzieć — teologicznych i teocentrycznych), w kompleks 
poglądów świeckich, zdolnych do promieniowania w owych czasach upad
ku wiary, był pierwszy z wymienionych przez Diderota na liście pisarzy 
poczytnych, autor osiemnastowiecznego bestsellera: Dictionnaire histo- 
rique et critiąue, Piotr Bayle23,

Pisarz ten, właśnie z racji poświadczonej przez nadzwyczajną po
pularność jego prac roli odegranej w prologu francuskiego oświecenia, 
którego najbardziej znakomitym przedstawicielom dostarczył summy 
całej wcześniejszej wiedzy historycznej i filozoficznej, a zarazem oręża 
krytyki tak doskonale przez nich spożytkowanego, nadto zaś z tego 
względu, że w dziełach swych, a zwłaszcza w Dictmnnmre historiąue et 
critiąue, poświęcił wiele uwagi doktrynie socyniańskiej, wydaje się 
uprzywilejowanym przedmiotem badań, traktujących o jej znaczeniu 
dla postępów myśli europejskiej. Można bowiem zaryzykować twierdze
nie, którego dowód zamierza się przeprowadzić w niniejszym studium, 
/e pisma Bayle’a były tym źródłem, z którego oświeceni owcy mogli 
aczerpnąć —- i częściowo zaczerpnęli — historyczną i krytyczną wiedzę

23 Zagadnieniem stosunku Bayle’a  do socynianizmu zajmował się -bodaj tylko 
H. .Ley, Por. .Bayle i Leibniz o socynlanizmie, „Odrodzenie i .Reformacja 
w  Polsce”, t. III, 'W arszawa 19-58, s, 1'5"7—1&9. W (rozprawie te) ograniczył się on 

:dnak itylko do nieścisłego i niezadowalającego przedstawienia poglądów Bayle’a 
a -aacjnnaa-nizm, nie podejimują-c próby1 ich aiinterpretowanfia.

8 Archiwum  h istorii filozofii i m yśli spoi.
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o s o c y n ia n iz m ie ,  skąd. mogli b y l i  przejąć — i przejęli w  p e łn i  — go
towe wnioski, wyprowadzone z analizy tej doktryny; skoro, jak wiado
mo, n ie  chcieli się pogrążać w studiowanie zawiłych i trudno- osiągal
nych traktatów teologicznych pisanych przez jej. przywódców, ani ska
zywać się na przeinaczenia i fałszerstwa zwalczających ten kierunek 
ortodoksów wszelkich parafii2'4.

I

Można powiedzieć, a będzie to całkowicie zgodne z faktami, że — 
jakkolwiek nie stawiał on przed sobą takiego celu — Bayle populary
zował socynianizm. W Dictionaire, w  -którym nie umieścił on haseł 
„Kartezjusz” czy „Gassendi”, zapewne dlatego, że- myśliciele ci «byli 
znani powszechnie, uznał on za właściwe przedstawić Alciata, Blandra- 
tę, Gentilisa, Lubienieckiego, Ruara, Leliusza i Fausta Socynów, Vol- 
keliusa oraz innych działaczy i pisarzy w mniejszym lub większym 
stopniu związanych z ruchem Braci Polskich. Zasady selekcji, dzięki 
której w Dictiormaire znaleźli się właśnie wymienieni, podczas gdy 
brak w nim haseł poświęconych Crellowi, Szlichtyngo-wi czy Wiszowa- 
temu, -by wyliczyć postaci -dobrze Bayle!o-wi znane, nie wydają się ja
sne; godzi się wszakże zaznaczyć, że ilość nazwisk przedstawicieli so
cynianizmu, wzmiankowanych przy takich lub innych okazjach, jest
o wiele większa niż haseł im tylko poświęconych. Tak więc znaleźć 
można informacje o Budnym, Crellu, Ostorodtcie, Szmalcu, Sandiusie, 
Szlichtyngu, Wojdowskim i innych, uwikłane w opis początków an
ty trynita-ryzmu polskiego, podstawowych wydarzeń jego dziejów aż do 
tragicznego momentu banicji oraz jego przenikania -do innych krajów, 
zwłaszcza do Niderlandów. W tej- ■—• jeśli można ją tak z pewną prze
sadą nazwać ■— hist-o-rii socynianizmu Bayle’a w z-akresie faktów nie 
ma zbyt wiele oryginalności: gros jego wiedzy na ten temat wywodzi 
się z Lubienieckiego i Sa-ndiusa, których obficie cyto-wał. Jego stosu
nek do tych oficjalnych niejako dziej opisów Braci Polskich nie był 
jednak bezkrytyczny; niekiedy do tego co z nich przytaczał wnosił po
prawki, niekiedy uzupełniał ich dane wynikami własnych poszukiwań.

24 Miarą wpływów © ayle’a  je s t ichoćfoy ilość wydań Słownika; było 10 'francu
skich: 189-7, 170*2, 1715, 1-73.-0, 1734, 1740 t(>2 -wyd.), 1741, 1820—1-824, 1830 (iniedokoń- 
czone), W 1790 podjęto próbę wydania S ło w n ika , która nie doszła do skutku; w Bri- 
tlsh Mus-eum zachował saę p ro s p e k t  ,tej edycja N ad'to  S ło w n ik  m iał-4 wyd. -angiel
skie: 1710, 1734—38, 1734—41, 1828 — i 2 niemieckie 1741—44,1780. D. Mo-rnet podaje, 
że w 500 przebadanych .przezeń francuskich bibliotekach .prywatnych z XVIII wie
ku, S ło w n ik  -był książką najczęściej spo-tykaną — 283 razy. D. iMornet, La p e n s ie  
philosophiąue au X V I I I e siecle, -9 wyd., Paris 1956, s. 31.
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Można wymienić tu, tytułem przykładu, odmienne- od przyjętego- przez 
Lubieni-eckiego i Sandiusa ustalenie daty przyjazdu do Polski Alciata
i Blandraty, ustalenie będące wynikiem własnych poszukiwań Bayle’a, 
który wykorzystał list Piotra Vermiłiego do Kalwina, jako dowód, że 
Blandrata wyjechał do Transylwanii w 1558 r„, co potwierdziły poszu
kiwania współczesnych nam badaczy25, W tym samym haśle Bayle pro
stuje błędy drukarskie znajdujące się w Historia reform ationis Polo
niom, zwracając uwagę, że dzieło to roi się od nich, zwłaszcza w za
kresie pisowni imion własnych26. Podobne sprostowanie znaleźć można 
również w odniesieniu do- książki Sandiusa, któremu nadto Bayle za
rzucał, że imputuje on socynianizm ludziom, nie mającym z tą doktry
ną nic wspólnego27.

Obok wymienionych kompendiów Bayle korzystał również z innych 
źródeł socyniańskich, zwłaszcza z Vita Fausti S-ocini Samuela Przyp
kowskiego i z Listów Ruara, z którym zresztą polemizował w sprawie 
autorstwa przekładu Dialogów Ochina na łacinę28, jak też, acz z wielką 
ostrożnością, czerpał z prac historyków i polemistów katolickich czy 
protestanckich: Maimbourga, Micraeliusa, Aretiusa, Remonda, Cocceiu- 
sa, Compendioliego, Hoornbee-cka, Jurieu, Kesłera, Starowolskie-go, 
Orzechowskiego, Chytraeusa, A. Węgierskiego — oraz z diariuszy osób 
podróżujących do Polski, jak np. Le Labourer czy Ogier29. Co więcej, 
badając niektóre kwestie dokonywał on prawdziwej pracy źródłowej:

25 P. Bayle, D ictiorm aire H istoriąue et C ritiąue, wyd. 5 <w rzeczywistości 8). 
Am sterdam  17-40, t. I, hasło „Al-ciat”, uwaga (A), -s, 140. W szystkie -cytaty ze
Słow nika  przytaczane będą według tego w ydania i oznaczone skrótem DH C  z po
daniem tomu, hasła, uwagi i strony.

26 DHC, „Alci-at”, .(iD)-, is. 141 i  (tamże- ipr-zyp, 13.
87 [P, Bayle], N ouvelles de la  R epub liąue  des. L e ttres , ju in  1684, wyd. 2, Am

sterdam  1686, artykuł VIII (recenzja, z Bibliotheca Antitrm itariorum ), s. 399. Rów
nież w DHC, IV  „Stancarus”, -(K), s. 276 Bayle twierdzi, że Sandius „upchał w  ka
talogu A ntytrynitarzy ty lu  ludzi ilu tylko mógł, niekiedy pod dwuznacznymi p re 
tekstam i”, Tamże przestrzega Bayle pnzed ufaniiem „Ghiimer-ze” (Orzechowskiego.

28 V ita  cytowana gest w ielokrotnie, podobnie jak  listy  'Ruara,. .Np. DHC, IV, 
„Socin.” (D), s. 230. O listach R uara: „te listy są bardzo ciekawe” DHC, IV, „Rua~ 
ru s”, (B), s. 96. Polem ika w  sprawie przekładu „Dialogów” przez C astelłiona: DHC,
II, „Caisitełl-km” <(A), s. 8'2.

29 Pojęcie o .gruntownoeci Bayle'a. daje, obok wymienionych, np.. hasło „Radzi
wiłł”, przynoszące wiele wiadomości o początkach reformacji w -Polsce. Bayle cy
tuje tam Sitar o wołsMeg o Sarmatiae B ella toribus i- C entum  pnlonorum eloglis; 
Th.ua.nusa H istoriae lib er X X X V I I ;  C hytraeusa Saxon ia ;  Le L-aboureur’a R elation  
de Pologne; LufoienieoMego H istoria  reform ation is polonicae; Regenvolsciusa Hi
storia ecclesiarum  slavon icarum  i inne teksty. Por. DHC, IV, ,,‘Radziwił”, - 
s. 19—20.

8*
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np. we wspomnianym przypadku ustalenia daty wyjazdu Alciata i Blan- 
draty do Polski, czy w przedstawieniu genezy sporu stankarowego, 
w którym to celu wykorzystał częściowo korespondencję szwajcarskich 
reformatorów, cytując listy Kalwina i Bezy do zborów polskich. Bay
le •— popularyzator socynianizmu to przede wszystkim jego historyk, 
pierwszy chyba, który przedstawi! jego dzieje nie w celu apologii czy 
refutacji, lecz jedynie 'gwoli odtworzenia rzeczywistego oblicza prze- 
szłości,30 Pod tym względem bayle’owska relacja o dziejach Braci Pol
skich jest tylko zastosowaniem i wyrazem konkretnym głoszonego prze
zeń cale życie przekonania, że historyk winien dążyć do  prawdziwego, 
nie skażonego jego własnymi presupozycjami, nie zdeformowanego przez 
jego własne uwikłanie we współczesne mu walki stronnictw, przedsta
wienia rzeczy minionych31.

Atoli deskrypcja historyczna nie wydaje się w bayłe’owskiej prezen
tacji socynianizmu rzeczą główną, Tym bowiem, czemu poświęcił Bayle 
maksimum uwagi, było ukazanie- podstawowych tematów ideologii reli
gijnej Braci Polskich i polemika z głoszonymi przez nich poglądami. 
Traktujące o tym dygresje rozsiane są we wszystkich niemal pismach 
Bayle’a, w samym Dictionnaire odnaleźć zresztą można cały bodaj kor
pus tez, które wyróżniały soeynianizm spośród pozostałych konfesji.
I tak zajmuje się Bayle poglądami socynian na stosunek wiary i rozu
mu, na zagadnienie stworzenia świata, grzechu pierworodnego, wolnej 
woli, wszechmocy Boga, Opatrzności, duszy zwierząt, rozpatruje ich 
chrystologię, analizuje koncepcje eschatologiczne: kwestię wiecznego 
zbawienia i kary pośmiertnej -— oraz doktrynę społeczno-polityczną
i etykę, m, in. stanowisko wobec idei tolerancji. A chociaż z tym, co na 
każdy ze wspomnianych tematów mają do powiedzenia socynianie 
Bayle energicznie polemizuje (a polemistą był on niepoślednim: „redou- 
table quand il prouve, plus redoutable en-core- ąuand il objecte” —• pisa‘ł 
o nim Diderot32), chociaż zwalcza poglądy socyniańskie, choć opatruje 
je etykietą „herezja”, a każdego ich rzecznika przedstawia jako cet 
heretiąue, niemniej przeto popularyzuje zwalczane poglądy, bowiem 
referuje wiernie i gęsto cytuje teksty. Na tej- podstawie można by się 
pokusić o sporządzenie rejestru so-cyniańskich lektur Bayle’a, był on bo
wiem w przestrzeganiu zasad poprawnego cytowania pedantem, jak na 
owe zwłaszcza czasy, niezwykłym i starannie podawał źródła przytacza

*» DHC, IV, „Stancarus” (F> i (G), s, -274.
>» Poi DHC, IV, „Remond” (B), s. 46.

Diderot, Pyrrhonienne ou s-eepiiąue PhUosophie [w:] ■O eumes completes, 
t. III cz. II, Paris 1818, s. 461. Jest - to • przedruk hasła z Encyclopedie..., t. XIII.
Cytowany fragment znajduje się tam na s. 633,
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nych ekscerptów, z reguły zaznaczając, czy cytuje z oryginału czy z dru
giej ręki33. Pomijając wszakże wielki wysiłek, jakiego- wymagałoby ta
kie odtworzenie Bayle’a dziennika lektur socyniańskich, wątpić można 
w użyteczność tej pracy; rejestr taki byłby zapewne niepełny, gdyż osta
tecznie Bayle nie musiał cytować wszystkiego co- czytał. Dlatego też 
wypada się ograniczyć do przykładowego' wymienienia znanych Bayle’o- 
wi tekstów socyniańskich. Czytał on na- pewno Socyna De Sacrae 
Scripturae A uctoritate, o którym to tekście twierdził, że jakkolwiek ,,nie 
można zaprzeczyć temu, iż doktryna Socyna występuje w tym dziele, 
jest ono skądinąd pełne bardzo dobrych dowodów prawdziwości religii 
chrześcijańskiej”34; czytał Szlichtynga Apologia pro verita te  accusata?>̂ , 
Crella Ethicae christianae libri IJSf> (natomiast zapewne nie znaił w cza
sach pisania Słownika Vindiciae pro religionis liberta te}37, być może 
również De V era Religione Volkeliusa, zważywszy, że znał antysocyniań- 
skie dzieło Maresiusa Hydra m cinism i expugnata> gdzie tekst Yolkeliusa 
był przedrukowany3 8. Z wielkich teoretycznych prac socyniańskich znał 
wreszcie, nawet recenzował, Wiszowatego- Religio■ rationalis39, a z prac

33 Por. przedmowę do „Słownika” [w:] DHC, I. Solm rcis sem eni sur la m aniere  
de citer, s. V; nadto DHC, II, „Eppendo-rf”, (B), s. 379, -gdzie Bayle -omawiając ja
kąś książkę zaznacza, że jej nie czytał; tamże, ,/Goula”, (A) s. 583- R em arąues sur 
le crime des fausses citaticms.

«  DHC, IV, „Socin”, ,(P), s. 237.
35 DHC, IV, „.Soein”, CL), s. 233. 'Bayle pisze o „Ap-ologii” : „Rzecz ta jest dobrze 

napisana, przestrzegane -są w -ni-ej -wszystkie wymogi sztuki, wszędzie panuje tam 
wielkie umiarkowanie połączo-ne z wynalazczą odwagą w przeczeniu oskarże
niom”.

39 DHC, IV, „Rorarius”, (D), s. 78—79.
37 Nie istnieją żadne dowody na to, -że Bayle .znał dzieło Crella.. Jedyna 

wzmianka w jego pismach, która, daje podstawę -do przypuszczeń, że czytał je, 
pochodzi z r, 1897. Zbieżności argumentacji między Komentarzem Filozoficznym, 
Bayle’a. a dziełem Ctrella mogą się tłumaczyć .korzystaniem przez obu z tekstów sze-  
snastowiecznych obrońców tolerancji, .które Bayle’owi były doskonale znane. Wy
daje si-ę rzeczą nieprawdopodobną, !by znając Ymdiciae pro> religionis liberta te, 
Bayle nie wymienił tej pracy ani razu w DHC i nie wspomniał Crella. wśród 
zwolenników tolerancji. Np. brak dzieła Crella. w wyka.zie pism opowiadających 
się za. tolerancją w DHC, IV, „Sainctes”, (iF), s. 118, W domniemaniu, że- Bayle 
nie czytał dzieła Crella -nie ma nic -dziwnego, zważywszy niewielkie nakłady 
i trudność otrzymywania książek w owych czasach, na co Bayle żali się -bardzo 
często. Por. list do Le- Duchata, z 2 czerwca 1895 oraz list do tegoż z 5 stycznia. 
1897, gdzie pisze on: „moim największym nieszczęściem jest brak książek, które 
byłyby dla mnie niezbędne”. OD, IV, odpowiednio s. 690 i 732.

35 Można to wnosić z omówienia pracy Maresiusa. Por. DHC, IV, „Volkelius”, 
(A), s. 467—468.

,w [P. Bayle], Ncmrelles de la Republiąue des Lettres, septemb-re .1684, Amster
dam 1684, artykuł IX (recenzja z Religio rationalis), 17*5'—'1-85.
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względem socynianizmu prekursorskich, bądź pisanych przez ludzi po
zostających z tą doktryną w jakimś związku: Ochina Labirinthi de pre-  
destinatione et libero arbitrio40, Valdesa Cent et d ix  aansiderations di- 
v w e s 41, Stankara De Trinitate et m ediator e ^ , Frycza-Modrzewskiego 
Sylw y4S, Uzupełnić tę listę należy wszystkimi tekstami wymienionymi 
powyżej, przy okazji prezentowania źródeł historycznych, z których 
pewne, mimo że polemiczne z socynianizmem, w szczególności znane 
Bayle’owi dzieło Hoornbeecka Apparatus ad controversias socinianas za
wierało przedruki licznych fragmentów z dzieł czołowych jego teorety
ków; (tak np. właśnie za Hoornbeckiem Bayle cytuje traktat Socyna A d  
lacdbi Palaelologi librum  ąui titu lus est: Defensio verae sententiae)44, 
Dzięki tej, ogromnej erudycji (lista przedstawiona tu nie pretenduje by
najmniej do pełności) pisma Bayle’a zawierają, unikalną chyba w owych 
czasach, wierną i w zasadzie wyczerpującą- prezentację doktryny socy
niańskie j, pochodzącą od autora, który bynajmniej nie był jej zwolen
nikiem; a jeśli jego refutacja pism socyniańskich ■— jak się tego niekie
dy, nie w stosunku do niego zresztą, obawiali ortodoksi43 — nie wpły
nęła poważnie na wzrost tej sekty, to jedynie z tej racji, że czasy były 
już inne i ludzie niezadowoleni z tradycyjnej wiary w czym innym niż 
socynianizmie szukali od niej, na ogół, ucieczki.

Jest rzeczą godną podkreślenia, że bayle’owska prezentacja socynia
nizmu, jakkolwiek łatwo w czasach oświecenia dostępna, zważywszy 
ilość reedycji Słownika oraz istnienie streszczeń i wyborów takich, jak 
zrobiona przez De Marsy i Robin eta Analy&e raimrm&e de Boiyle46 czy

40 Bayle bardzo pochlebnie oceniał to dzieło, por. DHC, III, „O-chin”, (P), 
s. 526.

41 DHC, IV, „Vałdes”, (P), s, 415—418.
«  DHC, IV, „Stanca,rus”, (K), s. 278.
43 DHC, III, „Modrevius”, s. 403, S y lw y  cytowane za ‘wydaniem r akowskim

z 1590 r. 'Nadto Bayle cytuje Est Modrzewskiego do Łaskiego i przedmowę do
IV" księgi De R epublica Em endanda. N a  podstawie uwagi (33), s. 404 można, wnosić,
że również to dzieło było mu znane.

** Por. DHC, IV, „Socin”, (C), s. 230,
48 -Obawy te dotyczyły, o dziwo, czołowego polemisty antysocyniańskiego — 

Jurieu. „Wiele osób życzyło sobie i usiłowało uzyskać, by nie drukował on ,(scil. 
Jurieu) niczego o socynianizmie po francusku, z -obawy by pisma socynian nie 
udostępniły tych sporów wszystkim, leez nie można było odeń nic uzyskać. To 
czego się obawiano, stało się .List -do Constaata z 16 (albo 2# lipca 1690. OD, 
IV, s. €44—645. Por. również list do tegoż z 5 stycznia 1691, jw., s. 6-82,

A nalyse raisonnee de B ayle ou A brege m ethodiąue de  ses ouw ages, p a r ti-  
cu lierem en i de son Dictionniaire H istoriąue e t C ritiąue, doni les rem arąues ani 
ete  fondues dans le tex te , pour farm er un corps in stru ctif dl agreable de lectures 
suluies, Londres, 8 vol. Pierwsze 4- tomy opracował De Marsy, dalsze — Robinet. 
Było drugie wydanie w 1773. W tomie VI (iLondres 1770) znajduje się historia
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Extraits du Dictionnaire [ .,.] de Bayle Fryderyka II47, które przedru
kowywały również materiał dotyczący socynian, że prezentacja ta nie 
wpłynęła bynajmniej na dobrą znajomość ich- historii i rzeczywistej za
wartości ich poglądów. Wolter w swych Listach o Anglikach ogłoszo
nych w osiemdziesiąt bez mała lat po wygnaniu Braci Polskich z kraju, 
odkrywa, że „sekta Ariusza zaczyna odżywać w Anglii, nie mówiąc już
o Holandii i Polsce”48. W zestawieniu z cytowanymi poglądami D’Alem- 
berta oraz potwierdzeniem również i przez Naigeona jakiegoś renesansu 
socynianizmu49, zdanie to można by, co prawda, interpretować jako 
konstatację szerzenia się poglądów deistycznych, .gdyby nie wzmianka
0 Polsce zaskakująca, przy tej interpretacji, w roku 1734 oraz oświad
czenie Woltera, źe „po trzystu latach triumfu i dwunastu wiekach za
pomnienia sekta Ariusza odradza się wreszcie z popiołów; źle sobie tyl
ko wybrała epokę dla ponownego rozkwitu, gdyż w teraźniejszych cza
sach wszyscy mają dość sekt i dysput”50 — oświadczenie, które utożsa
socynianizmu opracowana na podstawie trzech haseł Słow nika: Socyn, Vorstius
1 Vołkełius <-s, 2&6—403). Tamże o Stan.ka.rze za odpowiednim hasłem Słownika, 
s. 198—1225*.

47 [Fryderyk II], E xtrait du Dictiormaire Historiąue et C ritiąue de Bayle di~ 
v ise  en deux volumes a vec une preface, nou velle  edition  augm entee, Berlin 1767. 
Było .kilka wydań; 1765, 1'767, 1780 1 w dziełach. flryderyka II. Hasło- „Sodu” prze
drukowane tw t. II, s. 218—238.

Charakterystyczne dla. oświeceniowej oceny Bayle’a są przedmowy do obu tych 
wyborów. „Słow nik H istoryczn y  i K ry tyc zn y  Bayle’a — pisze De Marsy — jest 
najbardziej '.przyjemnym, najbardziej uczonym i bezsprzecznie najbardziej, sław 
nym dziełem naszego wieku. Jego .reputacja jest ta.k trwale ustalona, ż-e jedna do
datkowa pochwała nie przysporzy nic jego- sławie” <t. I, s. VI). -Fryderyk II po
równując Ba,yl-e’a z ‘Kartezjuszem, Maleibmnche-m i 'Leibnizem konstatuje jego 
wyższość nad nimi, uzasadniając to brakiem u  niego „ducha systematycznego”.
O lekturze Słow nika  powiada, że „jest to. najbardziej użyteczna lektura .jaką przed
sięwziąć mogą osoby wszelkiej rangi i wszelkiego .stanu” <t, I, s. I—II).

48 Wolter, Listy o Anglikach albo listy filozoficzne, Warszawa. 1&52, list. XII
o socynianach, albo arianach, albo antytrynitarzach, s. 65. Wolter pisał o socynia
nach również sensowniejsze rzeczy. *Por. Oeuwes completes, ■de Voltai>re, De 1’im- 
prim-erie de la  societe literaire-ty,pogra,phique (Kehl) 17-85, t. 37, D ictionnaire Phi- 
losophiąue, hasło- „Arianisme”, .gdzie przedstawia, dzieje sporu Atanazego z Ariu- 
sz-em. O socynianach stwierdza: „ich religia, była pozbawiona prawie wszystkich 
tajemnie, była to raczej spokojna .sekta filozoficzna niż sekta wojująca” (s. 5-19).

49 „Unitaires”, si 387. Naigeon stwierdza tam, że najbardziej uczeni, i najbar
dziej światli protestanci zbliżyli się poważnie do dogmatów s-ocyniańskich, Dalej 
pisze o korzeniach zapuszczonych przez socynianizm w większości umysłów i prze
widuje, źe protestantyzm stanie -się .niebawem „socynianizmem doskonałym”. 'Użycie 
tego zwrotu wskazuje, że w tej ocenie oparł się Naigeon na stwierdzeniach 
D ’AIembarta w haśle „Geneve”. DAl-embert w takich właśnie słowach określił 
stanowisko pastorów genewskich

50 Wolter, L is ty  o Anglikach, jw., s. 86.
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mia socynian z arianami z pierwszego- okresu chrześcijaństwa, błąd, któ
rego ustrzegł się Bayle51 •—• oraz zapomina .o całej ich historii w XVI 
i XVII wieku, o której Słownik szczegółowo informuje. Ponieważ skąd
inąd wiadomo, że -dzieła Bayle’a były Wolterowi znane niezgorzej52, 
przyjąć wypada, że czytając Słownik przepuścił o-n te partie tekstu, któ
re traktowały o dziejach socynianizmu. Podobnie postępował Diderot, 
który darował sobie lekturę dołączonej do Słownika: Dissertation sur 
le Iwre d ’Etienne Junius Brutus; gdyby j-ą znał, nie podejrzewałby bo
wiem Bayle’a -o autorstwo napisanego przez Crella Traktatu o toleran
cji53. Podobnie wreszcie poczynał sobie Naigeon; czytał o-n Słownik nie
wątpliwie, lecz mimo to jego wiedza o dziejach socynianizmu przedsta
wia się nader ubogo: poświęcił im szpaltę tekstu streszczającą materiał 
Bayle’owski54. Te dodatkowe przyczynki do oświeceniowych zaintere

51 OD, II, s. 834 i nast.
52 Istnieje na ten temat praca, z .której nie mogłem skorzystać: H. E. Haxo,

Pierre Bayle et VoUaire a/uant les Lehtres philosaphiąues, „•Bulblicatiom-s of the Mo
dem  Language Asaociation of America”, XLVI, 1931, Z samego tekstu L istów  wy
nika wszakże, że Wolter pisząc je znał Słow nik, por. -np. cyt. wyd. s, 96, gdzie 
Wolter -zresztą przekręca pogląd Bayle'a.. Niezależnie od polemik z nim -(po-r. np. 
D ictionnaire Philosophiąue, hasła „Athxee” 1 „Atheisme” O eum es, jw. t. 38, s. 
89— 100 i 10-0—122), Wolter cenił Bayle’a i bronił go przed napaściami. Por. tamże, 
hasło „Bayle” ,s, .241—'244; por. również L ettres a S. A. Mgr le Prince D***. Sur 
Rabelais e t sur d ’autres auteurs accuses d ’avo ir mai parli de la religion chrśtienne, 
[w:] O eu w es, jw., t. 47, s. 375—377.

53 Diderot, P yrrhonienne ou Sceptiąue Philosophie, w: O eu w es, jw., s. 480. 
Piszą-c o Komentarzu Filozoficznym  Bayie’a stwierdza on: „.Nie -możemy wszakże 
ukrywać, że był o-n poprzedzony przez broszurę zatytułowaną Junii Bruti Poloni 
V im diciae pro Ubertate religionis, która zawiera w skrócie wszystko, co powie
dział Bayle. Jeśli Bayle nie jest autorem tej anonimowej rozprawy, sława jego 
ogranicza się -do zrobienia, -do niej znakomitego komentarza”. Jak widać Diderot 
pisząc to (przed 1765- r,) nie słysza ł wcale o -Crellu, Tymczasem, informacja o au
torstwie Traktatu zawierała się nie- tylko w cytowanym przypisie do listu -z 3 lu
tego 1897 ir. lecz również w Dissertation sur le livre  d ’£tienn e  Junius Brutus im~ 
prim e l ’an 1579 w: DHC, IV, s. '576, przyp. w , gdzie Bayle z -powołaniem się na 
Sa.ndiusa podaje, ż-e Crell pisał pod pseudonimem Junius Brutus, a nadto -cytuje 
(s. -976—57>7) f-ragment z przedmowy do Sorberianów wzmiankujący o przełożeniu 
przez -Sorbiere’a dzieła Crella na francuski i o -zaginięciu tego przekładu.

54 Naigeon cytuje fragment z hasła, „Socyn” z powołaniem się na źródło („Uni
taires”, s. 40‘0) oraz stwierdza, że socynianie są tolerowani w Holandii, a książki 
ich są publicznie sprzedawane, „choć Bayle mówi co innego” (s. 401), Jest to alu
zja, do DHC, IV, „Soein", (Ł), s 2-33, gdzie Bayle omawia historię ustawodawstwa 
antysocyniańskiego -w Niderlandach Omawiając poglądy socynian na duszę zwie
rząt Neigeon cytuje Crella FJthieac christianae lib r i 11, fragmenty z Pisma przyta
czane przez socynian na poparcie ich stanowiska o-raz Franziusa H ist. animal, sa
cra; wszystkie te -cytaty, acz Naigeon tego nie podaje, wzięte są przezeń z !Bayie’a, 
Por. „Unitaires”, s. 39-0 i DHC, IV, „Rorarius”, <D), s, 78—79. Na -wpływ Bayle’a
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sowań socynianizmem świadczą, że Bayle nie rozpowszechnił wiedzy
o nim, mimo wielkiego wysiłku; widocznie nikogo z Jego gorliwych czy-

(por. S cla ircissem en t sur certaines choses repandues dans ce Dictiom uiire  w: DHC, 
IV, s, 631—'832) wskazuje również następujące zdanie {Naigeona: „Powiedzmy tu, 
że tym, co czyni ich <scil. unitarian) nawrócenie niemożliwym, gest to, że  zwal
czają oni nasze dogmaty .przez rozważania filozoficzne, podczas gdy winni oni 
tylko poddać się pokornie i nakazać -swemu rozumowi milczenie, gdyż przecież 
kierujemy się wiarą, a nie wzrokiem, jak to powiedział 'bardzo dobrze święty 
Paweł”, „Unitaires”, s. 3®2; odpowiedni fragment z Ba.yle’a znajduje -się w ni
niejszym tekście na s, 138). Wreszcie, Naigeon poleca jako skuteczną polemikę 
z socynianizmem napisaną przez Jurieu paralelę Trójcy św, z trzema, wymiarami 
materii („Unitaires”, s. 393, Por. M em oire camrrmniąue par M. Jurieu pour m on- 
tre r  les rapports des trois dim ensions du corps avec les  tro is perssonnes de la na
turę D w ine, N ouvelles de la R epubligue des L ettres, ju ille t 1685, a rtyk u ł 111 w; 
OD, I, s. 324-327. Artykuł Jurieu polemizuje z tezami Wiszowatego wyłożonymi 
w Religio rationalis).

Jest rzeczą zastanawiającą, że z wyjątkiem zaczerpniętego u «Ba.yle’a fragmen
tu z Etyle i Crella, wszystkie inne wypowiedzi socynian cytowane są przez Naige- 
ona bez dokładnego podania, źródeł; zaznacza on tylko-: vo yez la collection des fre-  
res polonois. Tymczasem, bibliografia podana .na końcu hasła (s, 401) składa się 
z pozycji, z  których tylko jedna była ogłoszona w Biibliotheca F ratrum  Polonorum. 
Są to mianowicie {w kolejności i z tytułami ,Naigeona>: Crell, De uno Deo pa trz; 
De Deo a ttr ib u tis  (sic!); Volkelius, De V era R elig io m ;  Mieraelli H istoria ecclesiastica; 
Boornbeeck, A pparatus ad controversias sociniamas oraz C atechism e de R acovie, 
Z wyjątkiem Katechizmu irakowskiego wszystkie te teksty - były cytowane przez 
Bayle’a. Materiał podany powyżej uzupełnić wypada, dodając, że De uno Deo P a- 
tre  Bayle przytacza w Reponses aux ąuestions d ’un provincial w: OD, III, s. 714. 
Tamże Bayle pisze o tym, .że socynianie uważają Boga. za rozciągłego i omawia 
konsekwencje tego poglądu; stąd .zapewne wzięło się u .Naigeona stwierdzenie, ż-e 
Bóg .socynian jest materialny -(por. wyżej s. 108). Wreszcie w Ibiibliografii -swej wy
mienia Naigeon „dzieła unitarian współczesnych (unitaires m adernes), skąd artykuł 
ten został częściowo zaczerpnięty, (s. 401}, Co- to za dzieła, zgadnąć trudno. Wia
domo, że np. “Ciarkę, któremu Wolter zrobił w Listach o A nglikach  reklamę jako 
unitarianinowi, a zarazem uczonemu -(por.( jw,, s. §5> głosił nieśmiertelność duszy, 
duchowość i wolność Boga oraz istnienie Opatrzności i uważał te tezy za do
wiedzione przez „matematyczne zasady filozofii”. Por, w' tej sprawie P ierw szą  
odpow iedź C larke’a na lis t Leibniza, punkty 1, 3 i 4 oraz odpowiedź drugą" [w;] 
Correspondanee Leibniz, — C iarkę presen tee  d ’apres les m anuscrits originaux des 
bibliotheąues de H an ow e et de Londres par Andre Kabinet, Paris 1957, odpowied
nio s. 29—30, 47—5®, Być może, mówiąc o „współczesnych unitaria.na.ch” 'Naigeon 
miał na, myśli m. in. Ba.yle’a, skądinąd zgadzałoby się to z wieloma przypisywany
mi im w haśle „Unitaires” poglądami., Jednakże nie udało się nigdzie trafić na 
wypowiedź uznającą Bayle’a za socynianina. Poza jego bezpośrednimi antagonista
mi .(w szczególności Jurieu), którzy zarzucali mu socyn iańskie stanowisko wobec 
tolerancji jedynym znanym przykładem jest — już w XIX wieku — Ferdynand 
Brunetiere, który pisze o Ba.yle’u, że przeszedł on od piotestantyzmu „do socjnia- 
nizmu, do deizmu, do a/teizmu”. -Por, Etwdes critigues sur Vhistoire de la littera tu re  
franęaise", -5e serie, 3e ed., Paris 1903, s. 111.



122 Krzysztof Pomian-

telników stan faktyczny w tym przypadku nie obchodził55. Jest to po
twierdzeniem -sformułowanej powyżej tezy, że oświeceniowy stereotyp 
socynianizmu był wyrazem ideałów epoki, która- ten stereotyp ukształ
towała i miał nader mało wspólnego z autentyczną ideologią Braci Pol
skich. Płynie stąd wniosek, że można zaniechać dalszego- zajmowania się 
historyczną wiedzą Bayle’a o soeynianizmie, której funkcja społeczna — 
przynajmniej -we Francji —■ była: znikoma, zajmując się natomiast jego
o nim wiedzą krytyczną; wnioskami, do których do-s-zedł on w toku 
analizy tej doktryny.

Ani stwierdzonego- powyżej obiektywizmu w przedstawieniu dziejów 
Braci Polskich, ani też erudycji Bayle’a w zakresie ich poglądów nie 
można zasadnie interpretować jako przejawów jego sympatyzowania 
z nimi. Obiektywizm był bowiem -dla Bayle’a istotnym założeniem meto
dologicznym, zasadą przestrzeganą w stosunku do wszystkich przedsta
wianych przezeń prądów i konfesji. Rzecz jasna, hołdowani-e takiej wła
śnie zas-adzie i dążenie do kierowania się  nią w praktyce dziejopisar- 
skiej, zwłaszcza gdy traktuje się o historii sobie współczesnej, nie może 
być uznane za pozbawione znaczenia. Świadczy ono bowiem o zaawan
sowanym indyferentyzmie wobec prezentowanych postaw i kontrower
sji; zważywszy, że dotyczyły one kwestii dla wierzącego- fundamental
nych, rzuca niejakie światło- na samą religijność B ayle’a. Zasługuje to 
na odnotowanie, gdyż stosunek Bayłe’a do religii będzie jeszcze szcze
gółowiej omawiany. Co się zaś tyczy erudycji, to  jest ona jednakowo im
ponująca w nader różnych dziedzinach zainteresowań Bayłe’a i wydaje 
się być praktycznym wyrazem uzasadnianej' przezeń teoretycznie ko
nieczności badania faktów, przy czym faktem jest dla Bayle’a- każde wy
darzenie potwierdzone źródłowo w sposób nie ulegający kwestii, po do

53 Jedynym bodaj wyjątkiem jest ojciec Leclerc, autcc R em arques critiques 
sur le D ictionnaire de B<ayle, Paris-Dijon 1748, któiry podjął się sprostowania 'błę
dów Słow nika, a, przy tej -okazji przedsięwziął refutację zawartych w nim tez. 
Jego uwagi .zebrane w cytowanym dziele były pierwotnie ogłoszone w  wydaniu 
Słow nika  sporządzonym przez jezuitów (Trevoux 1734). Dla popularności Bayle’a 
w okresie oświecenia charakterystyczne jest, że Leclerc -uznał za stosowne wy
czerpująco wytłumaczyć dlaczego odważył się zaatakować Słow n ik  (por. 
s, V—VII). Leclerc umieścił w swym dziele tylko cztery hasła poświęcone socy
nianom bądź ich prekursorom, W haśle „Ruarus” .(s. 70.2—17*00) stwierdził z  powo
łaniem się na Epistoła Lacroziana, że Jacąues-Laurent Mo-she-im b y ł  niezadowo
lony ze sposobu w  jaki Bayle opracował to hasło oraz podał za Acta Erudilorum  
z maja 1731 informację o H istoria cryp to-socin ism i a ltorfinac  ZeJtnera; w  hasłach 
„Alciat” (s, 81—83), „Ochin” (s, 572), „Castellion” (s. 268—2-70) sprostował i uzupeł
nił dane Bayle’a.
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konaniu krytycznej analizy wykorzystywanych przekazów5^ Obie' oma
wiane właściwości baylowskiego stylu uprawiania historii pozwalają 
więc na snucie pewnych, wymagających dalszej kontroli domysłów, do
tyczących światopoglądu Bayle’a. O jego stosunku do socynianizmu nie 
mówią one jednak nic, tym hardziej zaś nie pozwalają na żadne stwier
dzenie dotyczące znaczenia, jakie miało dla rozwoju poglądów Bayle’a 
zapoznanie się z ideologią religijną socynian.

Ustalenie tego wymaga zatem uprzedniego szczegółowego rozpatrzenia 
wszystkich wypowiedzi Bayle’a o socynianizmie, a przynajmniej, tych, 
które zawierają się w Słowniku57. Przed rozpoczęciem tej pracy wypa
da jednak przedstawić stosowane zasady interpretacji. Niniejsze studium 
traktuje w zasadzie o jednym tylko tekście, rzecz nie jest jednak dzięki 
temu łatwiejsza; tekst ten jest bowiem słownikiem, w którym hasła uło
żone są w porządku alfabetycznym, a uwagi o socynianizmie rozsiane 
w postaci dygresji w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Wszelka 
próba uporządkowania tego chaosu jest tedy dziełem interpretatora, acz
kolwiek w samym tekście istnieją, jak się wydaje, pewne wskazówki, 
pozwalające na podjęcie próby zrekonstruowania logicznego' toku my
ślenia Bayle’a, przy założeniu, że poglądy jego dają się przedstawić jako 
całość koherentna. Wskazówki te skłaniają do wyróżnienia w bayle’ow- 
skiej analizie socynianizmu dwóch wątków: analizy przeświadczenia so
cynian o możliwości pogodzenia rozumu z objawieniem oraz analizy 
przeświadczenia socynian, że ideał ten został przez nich urzeczywistnio
ny, Pierwsza z tych kwestii odsłania zatem pogląd Bayle’a na zagadnie
nie stosunku wiary i rozumu, druga zaś na całokształt doktryny socy- 
niańskiej. in actu, co sprawia, iż w jej. obrębie problem kryteriów po
rządkowania pojawia się na nowo. Wydaje się, że najlepszym rozwiąza
niem będzie tu kierowanie się strukturą doktryny socyniańskiej, która 
jak każda teologia, w usystematyzowanej formie rozpoczynać musi od 
uzasadnienia tezy o istnieniu Boga, by przejść następnie do sprawy

56 W -sprawie 'bayłe’owskiej krytyki historycznej por. E. Latorousse, Pierre  
B ayle et 1’histoire, ,,Revue Internationale de Philosophie”, nr 42, 1957, s. 450—466.

57 Wypowiedzi zawarte w DHC prezentują najbardziej dojrzały i rozwinięty 
pogląd fia,yie’a na socynianizm. Z doktryną tą zetknął się on bardzo wcześnie, słu
chając w Genewie wykładów poświęconych .refutacji socyniańskiej egzegezy Pi
sma św. Por. list do brata z 2 września 1670, OD, I, s. 7 ,(ten tom składa się 
z dwóch części, druga.: Lettres de Mr. B ayle a sa fam ilie  — ma osobną paginację). 
We wczesnych pismach Bayle’a wzmianki o socynianizmie są nieliczne, natomiast 
prace pisane po DHC  nie wnoszą nic nowego do wyrażonego w tym dziele stano
wiska wobec socynianizmu. DHC  jest tym bardziej dla naszych celów miarodajny, 
że jego drugie wydanie przejrzane i poprawione przez autora ukazało się w 1702 r., 
pięć lat przed jego zgonem.
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stworzenia świata oraz poglądów antropologicznych i eschatologicznych. 
Wyjaśniwszy w tym trybie pogląd Bayle’a na ideał religii racjonalnej 
i objawionej oraz na konkretną dogmatyczną treść socynianizmu, moż
na będzie powrócić do pytania o rolę tej. koncepcji w formowaniu się 
ideologii oświecenia, pytania, któremu podporządkowane są wszystkie 
dokonywane tu interpretacje i analizy.

li •

Zagadnienie stosunku wiary i rozumu jest bardzo szczegółową i w tej 
postaci od dawna już rozstrzygniętą wersją jednego z problemów po 
dziś dzień w filozofii aktualnych, tego  ̂mianowicie, który w języku 
współczesnym określany jest jako problem stosunku sfery faktów i sfe
ry norm. Rzecz jasna, w swej. postaci pierwotnej kwestia ta jawiła się 
ludziom jako dotycząca relacji dwóch dziedzin jednolitego świata fak
tów realnych, religia wyrażała bowiem system wartości w kompleksie 
mitów, przekazywanych w formie opowieści o zaistniałych wydarze
niach. Walka o emancypację myśli filozoficznej od teologii zmierzała do 
wyzwolenia jej właśnie od tego- typu myślenia normatywnego, zasadza
jącego się na uznaniu osobowego Boga za zwieńczenie piramidy warto
ści, za ideał, przez odniesienie do którego i tylko w ten jeden sposób 
można ustalić prawdziwy walor poglądów wytworzonych w toku obco
wania z realiami powszedniej egzystencji. ..] Jak długo nie patrzy
my wcale poza ziemię — pisał Kalwin — czujemy się dobrze i pławimy 
się w takim zadowoleniu, że aż uważamy się za półbogów. Lecz jeśli roz
poczniemy wznosić nasze myśli ku Bogu, a dobrze zważymy, jaki on 
jest i jak wyśmienita jest doskonałość, jego sprawiedliwości, mądrości 
i cnoty, do których musimy się dostosować, wtedy to-, co nam nader 
odpowiadało pod fałszywym mianem sprawiedliwości, wyda smrodliwą 
woń niegodziwości; to co się nam najzupełniej podobało pod tytułem 
mądrości, zapachnie nam szaleństwem; to zaś, co miało piękny pozór 
cnoty, okaże się tylko słabością. Tak oto to, co wydaje się nam ostatecz
nie doskonałe, nie może wcale zaspokoić czystości Boga”58.

Według Kalwina, jak widać z przytoczonego fragmentu, zło społeczne 
mogło być ujawnione tylko i jedynie przez konfrontację pozornie zado
walającej ziemskiej rzeczywistości z Bogiem, rozumianym jako apogeum 
wszelkich perfekcji. Termin „zło społeczne” jest tu zresztą użyty nie
zbyt właściwie, albowiem w mniemaniu Kalwina zło miało naturę nie
jako ontologiczną, było ono konstytutywnym i nieprzezwyciężalnym

38 J. Calvin, In stitu tion  de la re lig ion  chretienne, wyd. F, Baumgarten, Geneve~ 
-Paris 1-888, 1, 1, 2, s. 18,
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' składnikiem istoty człowieka, „Musimy — pisał on — uwzględnić to 
rozróżnienie, że człowiek, potem jak został zepsuty przez upadek, grze
szy z własnej woli, nie zaś wbrew swemu sercu, ani przez przymus; że 
grzeszy on, powiadam, przez bardzo sprzyjającą (temu —■ K. P.) skłon
ność, nie zaś będąc przymuszony gwałtem [. ..] i że [...]  jego natura 
jest tak przewrotna, iż nie może on być wzruszony, popchnięty czy pro
wadzony gdzie indziej niż ku złu”59. Skoro zaś pozostawiony samemu 
sobie człowiek może czynić tylko zło, jest przeto rzeczą zrozumiałą, że 
bez pomocy z zewnątrz nie jest on w stanie wznieść się ku doskonałości 
ze wszystkich najdoskonalszej. Prawdziwa wiedza o Bogu jest dla czło
wieka całkowicie nieosiągalna, nie jest nią bowiem ani racjonalna spe
kulacja, ani próby tworzenia zmysłowych wyobrażeń, gdyż pierwsze 
prowadzi do ateizmu, drugie natomiast do bałwochwalstwa.

Aby poznać Boga'naprawdę, czyli jako Ojca ludzi w Chrystusie, czło
wiek musi czytać Pismo, dokonując przy tym  całkowitej konwersji swej 
postawy, zastępując dążność do zro-zumienia i nieodłącznego odeń wąt
pienia przez wiarę, która jedynie pozwala osiągnąć uspokajającą pew
ność przekonania, wiarę, która jest darem Boga, przejawem łaski, . ,] 
Wiele nie dostaje rozsądkowi ludzkiemu, tak jak jest on zaślepiony i za
mroczony, by mógł przeniknąć i dotrzeć do poznania woli Boga; by 
serce miast nawyku chwiania się w wątpieniu i niepewności było upew
nione i spoczywało w takim przekonaniu. Dlatego też trzeba, by rozsą
dek człowieka był oświecony, a serce utwierdzone skądinąd, zanim sło
wo Boże posiędzie nasze pełne zaufanie. Otrzymamy teraz pełną defi
nicję wiary, jeśli określimy, że jest ona niewątpliwą i pewną wiedzą
o dobrej woli Boga względem nas, która będąc wzniesioną na niezasłu
żonej (przez nas —• K. P.) obietnicy danej w Jezusie Chrystusie jest 
objawiona naszemu rozsądkowi i przypieczętowana w naszym sercu 
przez Ducha świętego”60.

Kalwińska koncepcja religii irracjonalnej, gdyż niedostępnej czło
wiekowi bez ukrytego oddziaływania nań Ducha św,, nie osiąganej za
tem przezeń, lecz danej mu, chociaż musi on spełniać pewne warunki, 
konieczne by ten dar przyniósł swe owoce, koncepcja ta, jak widać, wy
rasta bezpośrednio z przeświadczenia o integralnym zepsuciu natury 
ludzkiej, o sparaliżowaniu przez grzech pierworodny zarówno rozumu, 
jak i woli, a ściśle, ich dążności do prawdy i dobra. Dlatego też, dopóki 
nie spojrzy on w oblicze Boga, człowiek nie jest w stanie poznać same
go siebie, a przeto postępować słusznie; wiara jest dlań koniecznym

59 J. Calvin, Institu tion , 2, 3, 5, cyt, w: F. Wendeł, C alm n  — sources et evo- 
lution cle sa p en sie  religieuse, Pa.ris 1950, s. 141 —142

80 J. Calvin, Institu tion , wyd. Baum-garteri, 3, 2, 7, s, 25*3.
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i wystarczającym warunkiem poznania i samopoznania. Godzi się w tym 
miejscu zauważyć, że sens terminu „poznanie” w języku Kalwina i jego 
współczesnych różni się od znaczenia nadawanego- -dziś potocznie temu 
słowu. W świadomości owych czasów nie istnieje bowiem pojęcie stwier
dzenia jako czegoś odmiennego od oceny; świat faktów nie oddzieli! się 
jeszcze od świata wartości, a za cel poznania stawiano nie. opis, lecz wa
loryzację61. W tym świetle - jest rzeczą zrozumiałą, że poznanie czego
kolwiek musiało być uzależnione od uprzedniej, wiedzy o Bogu; wszak 
tylko w ten sposób można było ustalić walor poznawanego przedmiotu, 
jego miejsce w systemie bytów będących w istocie wartościami.

Dokonane przez Kartezjusza rozróżnienie biernego rozumu, postrze
gającego idee i konieczne związki pomiędzy nimi oraz aktywnej woli, 
od której zależy ustosunkowanie się podmiotu do owych idei i związków, 
było, pierwszą bodaj, w nowożytnej filozofii, próbą autonomizacji sfery 
faktów względem sfery wartości. Następstwem i wyrazem tej dysocjacji 
jest nowe ujęcie poznania, jako jasnego i wyraźnego widzenia idei oraz 
koniecznych między nimi powiązań, które samo przez się nie zakłada 
i nie implikuje żadnej waloryzacji przedmiotów oglądu. Kartezjus-z na
daje tedy nowy sens pojęciu rozumu, eliminując zeń wartościowanie 
i utożsamiając je z beznamiętną rejestracją. Tak pojmowany rozum jest 
całkowicie indyferentny wobec problematyki religijnej,, może on, co 
prawda, stwierdzić niewyraźność idei, którymi teologia się posługuje, 
jednakże nie musi to pociągać za sobą ich odrzucenia, ponieważ można 
mniemać, że kryteria rozumu obowiązują tylko w zakresie wiedzy
o rzeczach naturalnych. Indyferentyzm ten nie jest zatem przejawem lek
ceważenia problemów wiary, jest on raczej manifestacją szacunku dla

81 Prof. Alexa.ndre Koyre następująco określa, przemianę, jaka dokonała się 
w myśli 'europejskiej w XV — XVII stuleciach; „Ta (rewolucja naukowa i filozo
ficzna —• jest zaiste -niemożliwością oddzielenie filozoficznych aspektów tego pro
cesu -od czysto naukowych: są one współzależne i ściśle ze sobą powiązane — mo
że 'być z -grubsza opisana jako powodująca unicestwienie -Kosmosu, to jest znik
nięcie spośród pojęć filozoficznie i naukowo prawomocnych koncepcji świata jako 
skończonej, zamkniętej i hierarchicznie uporządkowanej całości -(całości, w której 
hierarchia wartości determinowała hierarchią i strukturą bytu, wznosząc się od 
ciemne;, ciężkiej i niedoskonałej ziemi do coraz większej doskonałości gwiazd 
i sfer niebiańskich) oraz zastąpienie jej prz-ez nieokreślony albo nawet nieskoń
czony wszechświat, zespolony przez identyczność jego podstawowych składników 
i praw, i w którym wszystkie te składniki umieszczone są na tym samym pozio
mie bytu. To z kolei powoduje, że myślenie odrzuca wszelkie rozważania oparte 
na pojęciach wartościujących, takich jak doskonałość, harmonia, zna,czenie i cel, 
a ostatecznie- całkowitą de waloryzację bytu, rozbrat świata, wartości i świata fak
tów". A. Koyre, From  the cio-sed w orld  to the in ftn ite  un iverse, Baltimore 
1957. s. 2.
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nich. Niemniej przeto ideał społeczeństwa racjonalnego w tej postaci 
był ideałem na wskroś laickim; podstawowy krąg waloryzowanych przez 
założenie go zagadnień dotyczył wszakże spraw produkcyjnych i nauko
wych, a chociaż pozwalało to na podejmowanie problemów teologicz
nych nadawało im jednak rangę podrzędną. Podczas gdy w utopijnej 
wizji socynian społeczność doskonała przedstawiała się jako zrzeszenie 
osobników przestrzegających zasad etycznych chrześcijaństwa i nieskrę
powanie rozstrzygających sprawy istotne dla zbawienia duszy, ideałem 
kartezjanizmu była organizacja wytwórców i badaczy przyrody, bar
dziej zainteresowanych doczesnością niż sprawami tamtego świata. Raz 
ukonstytuowane to pojęcie rozumu laickiego zaczęło wzbogacać swe pier
wotne czysto pragmatyczne funkcje-; kartezjańskie kryterium -oczywisto
ści idei stało się u schyłku wieku XVII narzędziem dewaloryzowania teo
logii62.

Najdogodniejszym, rzecz jasna, obok socynianizmu, systemem od
niesienia dla poglądów Bayle’a na zagadnienie stosunku wiary i rozumu 
wydaje się jednak nie kartezjanizm, lecz współczesna mu ortodoksalna 
doktryna kalwińska, to zaś nie tylko z tej racji, że w literaturze- podej
mowane były niejednokrotnie próby przedstawienia Bayle’a jako pra
wowiernego jej wyznawcy63, lecz również dlatego, że doktryna ta sta
nowiła nader sztywny i skanonizowany system tez, podczas gdy inter
pretacji Kartezjusza było tyle, ilu filozofów. A ponieważ wśród teolo
gów protestanckich ostatniego dwudzie-stopięciolecia XVII wieku pozy
cję czołowego leadera i bojownika o czystość wyznania zajmował niewąt
pliwie Piotr Jurieu, stanowisko jego uznać wypada za najbardziej mia
rodajne. Będzie tu ono przedstawione na podstawie- dzieła, napisanego 
w celu refutacji antykalwińskiego traktatu Nico-le’a Les pretendus re- 
form es convaincus de schisme, dzieła stanowiącego w dorobku pisarskim 
Jurieu jedną z bardziej-- ambitnych i interesujących pozycji.

82 -Rzecz jasna nie było ono jednym środkiem pozbawiania teologii jej war
tości. Analogiczną rolę odgrywało w socynianizmie -położenie głównego akcentu, 
na problematykę moralną i wyparcie przez nią kwestii dogmatycznych. Cała 
różnica między socynianami a Kartezjuszem kryje się właśnie w tym, że dla 
niego zasadniczą była problematyka produkcyjno-poznawcza., dla nich zaś — 
etyczna. Kryje się za, tym odmienność ideałów ustrojowych, z gruntu odmienny 
charakter klas, których dążenia wyraziły się odpowiednio w kartezjanizmie i so
cynianizmie. Bor, niżej część IV niniejszego studium.

83 Tę linię interpretacyjną zapoczątkowała C. Serrurier swą pracą P ierre  
B ayle  en Hollanda, Lausanne 1913. 'Por. P, Dibon Rede-aotuwerte de B ayle  [w:] 
Pierre Bayle, le philosąphe de R otterdam , Amsterdam — Paris 195©, ■ ,s. VII— 
XVII. Dibon -daje przegląd stanu (badań nad Baylem 1 -przyłącza się do tezy, 
że był on ortodoksalnym kalwinistą <s. XI—XII).
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Polemika między Nicolem a Jurieu dotyczyła, najogólniej rzecz bio
rąc, dwóch problemów; roli rozumu jako narzędzia osiągania pewności 
wiary oraz granic prawomocnego' stosowania kryterium oczywistości. 
Nicole zakładał bowiem, że można posiąść wiarę albo ulegając autoryte
towi kościoła nieomylnego, albo też posługując się rozumem. W tym 
drugim przypadku, twierdził on, powinno się wierzyć w rzeczy same 
przez się nieoczywiste, i co do których zdania są podzielone, tylko zba
dawszy je w stopniu wystarczającym do stwierdzenia, że nie mogą one 
być inne niż są. Negował on tedy całkowicie rolę łaski w procesie do
chodzenia do wiary, dopuszczał natomiast stosowanie do ustalania war
tości dogmatów kartezjańskiego kryterium oczywistości, Jurieu obala 
przede wszystkim postawioną przez Nicole’a alternatywę, dowodząc, że 
samo działanie słowa bożego, bez określonej operacji Ducha św., nie 
może być uznane za zdolne do wzniecenia wiary, gdyż, aby przyjąć to 
mniemanie trzeba by założyć, iż „Pismo święte posiada tak widoczne 
cechy swej świętości i prawdziwości, że może ono naturalnie i bez we
wnętrznej łaski wytworzyć pewność równie wielką, jak ta, którą rodzą 
dowodzenia geometryczne”64, a założenie to jest paradoksem, którego 
nikt nigdy nie zaakceptuje. Żaden autorytet nie jest tu w stanie pomóc, 
ponieważ istnieją prawdy, -które należy uznać przed odwołaniem się 
doń. „Jakżeż wierzyć w Kościół i wierzyć Kościołowi, inaczej niż zakła
dając, że jest Bóg, że ten Bóg objawił pewne prawdy i chce być wiel
biony w pewien sposób. Co do tych prawd i tych sposobów, w jakie Bóg 
pragnie być wielbiony mogę spocząć na autorytecie kościoła. Lecz co do 
istnienia jednego Boga, to presupo-nuję je przystępując do- kościoła i za
nim się go poradzę. Wierzyć- w kościół wcześniej niż wierzyć w Boga, to 
myśl najbardziej szalona i. sprzeczna, jaka może się zrodzić w umy
śle”65.

Jako narzędzie osiągania wiary rozum wart jest równie mało, co auto
rytet. Jeśli bo-wiem pojmować go zgodnie z Nicolem, „nikt nigdy nie 
będzie mógł być pewien, że jest jeden Bóg, że po tym życiu są nagrody 
i kary i, że dusza jest nieśmiertelna. Gdyż aby być upewnionym na 
drodze dociekania takiego jak on (scil. Nicole) je określa-,, iż jest Bóg i że 
dusza jest nieśmiertelna, trzeba wysłuchać laików i bezbożników -oraz 
połapać się w nowym- systemie ate-izmu Spinozy, Trzeba zobaczyć, czy 
świat nie może obchodzić się dobrze bez Boga. Trzeba zbadać Epikura 
i Lukrecjusza, sprawdzić, czy bogowie nie mogliby być zamknięci w ja-

44 Le v ra y  systewie de l’Eglise et la ver ita b le  A nalyse de la F oy pour serv ir  
principalem en t de reponse au L w re  de Mr, Nicole in tiiu le: les pretendus refor- 
m es convaincus de schim e , etc,,, par P, Jurieu, Docteur et Professeur en 
Theologie, Dordrecht 1*686, -s. 372,

85 P, Jurieu, jw., s, 374.
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kimś zakątku świata, gdzie nie wtrącaliby się do niczego; zbadać prze
prowadzone przez filozofów dowody, na rzecz wykazania, że świat po
wstał przez przypadkowe zderzenia się atomów. Trzeba ustalić, czy po
gląd Arystotelesa i Pliniusza, którzy twierdzili, że świat jest wieczny, 
nie jest aby bardziej rozsądny. Trzeba będzie wyjaśnić tę zasadę: n ic  
n i e  p o w s t a j e - z  n i c z e g o  i wyjaśnić trudności wysuwane przez 
bezbożnych przeciw dziełu stworzenia. Trzeba zbadać, czy w świecie 
jest duch i materia; czy materia nie mogłaby doznawać i myśleć, czy, 
przy założeniu, że istnieją umysły duchowe, trzeba uznać, że są one 
nieśmiertelne. Nie dokonawszy tego wszystkiego, człowiek nigdy nie 
będzie mógł przecie oświadczyć, że nie zapomniał niczego, aby się upew
nić, gdyż wśród trudności wysuwanych przez laików są na pewno- takie, 
które zasługują na uwagę”86.

Tak więc ani autorytet kościoła nieomylnego, ani posługiwanie się 
kryterium oczywistości nie pozwalają na osiągnięcie wiary pewne-j pew
nością geometrii. Normalną drogę, która prowadzi do tego celu, pomi
jając interweniującą w przypadkach nadzwyczajnych moc Chrystusa 
i Apostołów, Jurieu opisuje następująco: „Polega ona na tym, że praw
da, która jest właściwym światłem zrozumiałego* świata, styka się z umy
słem, podobnie jak światło- zmysłowe z cielesnymi oczyma. Rozsądek, 
który jest władzą pasywną, jak oko, przyjmuje je, a wola wyraża swą 
zgodę i opo-wiada się za nią. Trzy rzeczy sprzyjają lub mogą sprzyjać tej 
recepcji: 1) autorytet tego, który przedstawia (scil, prawdę); 2) sama

M Jw,, s, 374—375. W słowach tych wyłożony -jest w istocie dokładny pro
gram DHC, Bayle zdawał isoiblie świetnie sprawę z tej zMeźmości'. Uzasadniając 
zawarte w tym dziele rozważania pisał -on; „Spodziewałem się i była to za
sadnicza podstawa mej ufności, że łatwo wydobędzie się (scil, ze Słow nika) te 
dwa punkty: 1) że nie wysuwam jako swego osobistego zdania żadnego dogma,- 
tu, który sprzeciwiałby się artykułom wyznania -wiary Kościoła Reformowanego, 
w którym zrodziłem -się i pozostaję: 2) że gdy przedstawiam jako historyk to, 
co można zarzucić i przeciwstawić ortodoksom i gdy przyznaję, że przez światło 
naturalne nie można rozstrzygnąć wszystkich .trudności- wysuwanych przez -osz
czerców — zawsze czynię dygresję, by wyprowadzić z tego wniosek sprzyjający 
zasadzie przeciwstawianej przez reformowanych socynianom, iż rozum nasz, bę~ 
dąe tak słaby jak jest, nie m-oże być prawodawcą ani miernikiem naszej wia
ry”. Por. Scla ircissem ent sur certaines choses repandues dans <ce tDietionmaire w: 
DHC, IV, s, 626. -Równocześnie jednak wiadomo, że Bayle -uważał ortodoksalne 
stanowisko 'kalwińskie za niespójne, ponieważ argumenty wysuwane przez nie 
przeciw papizmowi dają się wykorzystywać przeciw temu samemu stanowisku 
przez socynian, co sprawia, że kaiwiniści muszą zwalczać swoje własne po
glądy. Por. DHC, III, „Nihusi-us”, (H), s, 513. Por. też niniejsze studium s, 176—177, 
gdzie rozpatrywana, jest możliwość interpretowania, filozofii Bayle’a, ja,ko orlo- 
doksalnie kalwińskiej oraz przyp. 144.

9 Archiwum. historii filozofii i myśli sp o t
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przedstawiana prawda; 3) cechy prawdy"67. Autorytet ma- jednak teraz 
znaczenie znikome, ponieważ kościół podzielony jest na sekty piorunu
jące wzajem przeciw sobie, obyczaje są popsute, a kult pełen przesądów, 
„Tym zatem, co wywiera wielki wpływ na wytworzenie wiary jest sama 
prawda, która uderza rozsądek, jak światło uderza oczy; lecz jest rzeczą 
pewną, że gdyby prawdy objawione same przystępowały do ro-zsądku, 
zastałyby zamknięte drzwi. Istnieje tak wielka dysproporcja, między 
przedmiotami nadnaturalnymi, które są nam objawione, a naszymi przy
rodzonymi władzami, iż przedmioty te nigdy nie zo-sta-łyby przyjęte 
przez te władze. Ponadto, namiętności stawiają tak silny opór ustanawia
niu się prawdy, która jest dla nich zawsze umartwieniem, że prawdy 
boskie nie mogłyby wejść do duszy, w której te namiętności rządzą, gdy
by nie wmieszała, się jakaś siła wyższa i panująca (scil, nad nimi)”68.

Oba te  czynniki przeciwdziałające zakorzenianiu się wiary w umy
śle ludzkim wyrastają z intymnej więzi duszy i ciała, „[...] Nasza dusza 
jest pogrążona w materii, otrzymuje ona pierwsze poznanie przez zmy
sły i nabiera tak mocnego nawyku wyobrażania sobie wszystkich rze
czy, to znaczy wiązania z nimi cielesnych obrazów, że nie byłaby zdol
na wznieść się ku rzeczom duchowym bez wielkiego wysiłku. Jak twier
dzi jeden z wielkich filozofów  stulecia, istnieją nawet podstawy, by 
wątpić w  występowanie u człowieka tego, co nazywa się czystymi intełłek- 
cjami, to znaczy operacji duszy całkowicie niezależnych od materii. Wy
daje się, że dusza dokonuje wszystkich swych-działań, nawet najbar
dziej metafizycznych, za pośrednictwem duchów zwierzęcych, gdyż ci, 
którzy głęboką rozmyślają o sprawach nader oderwanych, opadają na
stępnie z sił. Właśnie to, źe nasza dusza działa zawsze z ciałem i z-a jego 
■pośrednictwem rodzi tę wielką dysproporcję pomiędzy nią a przedmio
tami duchowymi”69. Dysproporcję tę przezwyciężyć może jedynie we
wnętrzne działanie łaski, która- poszerza zakres funkcjonowania umy
słu, ukróca namiętności i skłania wolę do wyrażania zgody na prawdę 
objawioną, „Jedyną drogą osiągnięcia wiary jest poddanie się autoryteto
wi boskiemu, który znaleźć można albo przez uczucie, albo przez autory
tet ludzki, albo przez dociekanie. Jeśli droga autorytetu jest tą, którą 
należy podążać, [...] trzeba, by łaska prowadziła po niej, inaczej popaść 
można w niebezpieczeństwo znalezienia się w pułapce fałszywego - auto
rytetu, Jeśli drogą tu jest dociekanie, również nie jest -ona pewna bez 
łaski, gdyż zaginęły na niej tysiące ludzi. Jeśli- jest nią uczucie, to- i tu 
nie ma pewności, gdyż łatwo ulec złudzeniom. Ale i dociekanie i uczu-

17 Tamże, s. 3-81—382. 
® Tamże, s, 3-83.
69 Tamże, s, 384.
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c-ie będą drogami pewnymi, gdy tylko prowadzi po nich łaska. Wszyst
ko jest pewne z łaską, nic nie jest pewne bez niej. Wszystko jest pew
ne dla wybranych, nic nie jest pewne dla potępionych”70.

Na tej podstawie można by łatwo uznać, że Jurieu powtarza po pro
stu poglądy Kalwina, zmieniając co najwyżej, ich uzasadnienia. Jednakże 
zmiana ta nie jest bynajmniej nieważna, świadczy ona bowiem o istot
nych modyfikacjach w fundamentach teologii kalwińskiej.. Na plan 
pierwszy wysuwa się odmienny stosunek do ro-zumu, który był przez 
Kalwina całkowicie dewaloryzowany i przeciwstawiany łasce; warun
kiem jej działania była rezygnacja z samodzielnego myślenia. „Bardziej 
niż do czegokolwiek — pisał Kalwin — ludzie skłonni są do bycia mą
drymi ponad miarę. Aby zatem Bóg miał nas zawsze uległych i posłusz
nych, pożyteczne jest dla nas być pozbawionymi naszej własnej decyzji, 
tak, by nie zostało nam nic poza tym, że oddajemy mu się ze wszystkim, 
by być skierowanymi i obróconymi, gdzie mu się spodoba”71. Na taki 
pogląd Jurieu bynajmniej się nie godzi, jego zdaniem, łaska może świet
ni e współpracować z rozumem w przekonywaniu do wiary, przeczy on 
jedynie temu, by rozum sam był zdolny do przyswojenia sobie prawd 
wieczystych. Natomiast w sprawach ziemskich rozum jest, według Ju
rieu, jedyną instancją decydującą, „'Gdy chodzi o' prawdy naturalne 
i o rozważenie systemu świata —■ pisał on •—• zgadzam się, by nie wie
rzono w nic i by zawieszono' sąd, dopóki nie dotrze1 się do punktu oczy
wistości. Utrzymuję wszakże, że maksyma ta wprowadzona do religii jest 
najbardziej szkodliwą, jaka może być wypowiedziana, tą, która rodzi scep
tyków, bezbożników i ateuszy [...]”72. Można stwierdzić zatem, że 
Jurieu zasymilował kartezjańskie oddzielenie sfery „faktów” od sfery 
„norm”, co wyraża się w .autonomizacji rozumu j-ako władzy poznaw
czej, a zarazem w pogodzeniu go do pewnego stopnia z łaską: w przy
znaniu relatywnej i ograniczonej wartości jego zdolnościom roztrząsa
nia kwestii wiary.

Atoli poglądy Jurieu odbiegają od Kalwina nie tylko w ocenie roli 
rozumu w życiu codziennym i w osiąganiu wiary. Rozbieżność widoczna 
jest również w pojmowaniu irracjonalności religii. Dla Kalwina jest ona 
faktem, który nie wymaga szczególnych uzasadnień: „Lecz chociaż 
utrzymaliśmy święte słowo Boże przeciw wszelkim oszczerstwom i sze
mraniom złych, nie powiadamy jednak, że osiągnęliśmy przeto w ser

79 Tamże, •$. 491—492,
71 J, Calvin, C om m entaire sur Genese, XXIII,, 2 w  Calom  d ’apres Cahńn, 

fragm ents e z tra its  des oeuvres franęaises du reform ateur, par C. O. Vignet et
D, Tissot, Geneve 1864, s. 407.

n  M, Jurieu, jw., s, 373,
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cach ludzi taką pewność wiary, jakiej, wymaga pobożność, gdyż ludzie 
świeccy myślą, że religia polega tylko na mniemaniu i aby nie wierzyć 
w nic szaleńczo i lekkomyślnie chcą oni i żądają, aby się im dowiodło, 
że Mojżesz i Prorocy byli nakłonieni do mówienia przez Boga. Na co od
powiadam, że świadectwo’ Ducha świętego jest bardziej doskonałe niż 
każda racja, gdyż chociaż Bóg jest sam dostatecznym świadkiem siebie 
w swoim słowie jednakże słowo to nie otrzyma wiary w sercach ludzi, 
póki nie będzie przypieczętowane przez wewnętrzne świadectwo Ducha 
świętego”73. Inaczej mówiąc, irracjonalność religii jest dla Kalwina 
pierwszym i podstawowym założeniem, z którego wynika, że w sprawach 
jej dotyczących nie należy mędrkować, lecz trzeba ukorzyć się i wie
rzyć, czyli zrezygnować z roz.umu. Jurieu natomiast usiłuje wykazać, 
że wiara jest irracjonalna w innym sensie, W toku swej polemiki z Ni~ 
colem, dotyczącej granic stosowania kryterium oczywistości, broni on 
mniemania, że pewność nie musi wyrastać z ewidencji. Nie jest tak 
przecież — dowodzi — w przypadku poglądów, które uważamy za pew
ne ze względów utylitarnych: jest nam wygodnie wierzyć w ich prawdzi
wość, aczkolwiek nie mamy po temu dostatecznych racji. Identycznie 
przedstawia się motywacja przekonań religijnych, z tym tylko, że pod
czas gdy w przypadku poprzednio przytoczonym, wola, od której zależy 
akceptacja lub odrzucenie jakiegoś poglądu, powoduje się namiętnościa
mi łub interesem, przyjmując owe przekonanie działa ona z natchnie
nia bożego, które wyzwala ją od jarzma pożądliwości.

„Jednakże -— powie ktoś —- czy Bóg może zmusić rozumnego człowie
ka do czynienia czegoś, co nie jest rozumne; do wierzenia w jakąś rzecz 
pozbawioną racji? Nie, to się odbywa nie tak. Człowiek rozumny nigdy 
nie ma pewności, która nie byłaby rozumna, chyba że byłaby to pew
ność pochodząca z przesądu lub namiętności. Ale należy wiedzieć, że 
istnieją dwa rodzaje racji: racje o c z y w i s t o ś c i  i racje d o 
n i o s ł o ś c i .  Te dwa rodzaje racji są dwoma rodzajami pewności: pew
nością s p e k u l a c j i  i pewnością a d h e  r e n c j i. Pewność speku
lacji wywodzi się z oczywistości prawdy, która znajduje się bądź w sa
mej prawdzie, bądź w jej- świadectwie. Wierzę, że całość jest. większa 
od części przez oczywistość, która tkwi w samej prawdzie i mam tedy 
doskonałą pewność spekulacji [...]. Ale jest inna pewność, która nazywa 
się pewnością adherencji [...]. Opiera się ona nie na o c z y w i s t o ś c i ,  
lecz na d o n i o s ł o ś c i  i polega na chęci wyznawania jakiejś prawdy 
z powodu uświadomienia sobie jej doniosłości-. Syn króla mocno stoi 
przy tej prawdzie: j e s t e m  s y n e m  t a k i e g o  o j c a, stoi przy niej 
c wiele mocniej niż przy każdej innej, nie dlatego, że znajduje w niej

73 J. Ca,lvin, Institu tion , wyd. Baumgarten, 1, 8, 5., s. 36
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więcej pewności i mniej kłopotów, lecz ponieważ widzi, iż ma ona dla 
niego zasadnicze znaczenie. Podobnie wierzący wyznaje tę prawdę: Je- 
zus-Chrystus jest moim zbawcą, który przybył na świat i umarł za 
grzechy ludzi, mocniej niż tę, że dwa i dwa to cztery. Nie chciałby on 
niczego- wycierpieć, by obronić tę ostatnią prawdę, a chce, hy obronić 
tę pierwszą, nie iżby znajdował w niej więcej jasności i mniej wątpienia, 
lecz ponieważ rozumie jej doniosłość, co wytwarza w nim tę pewność 
a d h e r e n c j  i. Pewność ta nie jest pozbawiona racji, przeciwnie, jest 
bardzo racjonalna, gdyż jest rzeczą bardzo racjonalną wyznawanie moc
no poglądu, od którego zależy nasze zbawienie wieczne

W świetle tych wypowiedzi można chyba stwierdzić, że przeciwsta
wiając się stosowaniu kryterium oczywistości do sądów wiary, Jurieu 
walczy o prawo do uważania jej za racjonalną postawę człowieka. Usi
łuje on wykazać, że wiara nie przeczy rozumowi, jakkolwiek słowo to 
pojmuje inaczej niż jego- -oponent. Dla Nicole’a rozumne- było bowiem 
tylko postrzeganie jasnych i wyraźnych idei oraz koniecznych związków 
pomiędzy nimi; nieostrość kryterium ewidencji, w której- wyraża się 
ograniczoność stanowiska Kartezjusza wobec religii, pozwalała mu uwa
żać za takie idee również dogmaty i godzić tedy racjonalizm z orto
doksją katolicką. Jurieu natomiast nie ma żadnej wątpliwości co do tego, 
że taka zgoda jest niemożliwa; znajomość sporów ro-zdzierających 
obóz reformacyjny wystarczała mu zupełnie, by utwierdzić się w tym 
przekonaniu. Toteż dowodząc bezzasadności uważania dogmatów za zro
zumiałe, działa on jako obrońca tradycji rygorystycznego kalwinizmu, 
wrogiego wszelkim racjonalistycznym tendencjom. Jednakże, choć — 
być może — nie był on tego- świadom, miazmaty kartezjańskie prze
niknęły i -do jego myślenia; wyraziło- się to w sprzeciwie wobec uzna
nia wiary po prostu za irracjonalną, sprzeciwie, który świadczył o- trak
towaniu racjonalności poglądów, jako warunku ich wartości pozytyw
nej. Dążność do nadania nowego sensu pojęciu ro-zumu jest przeto pró
bą uratowania wiary przed racjonalizacją, bez równo-czesn-e-go uznania 
jej za irracjonalną. Na tym podłożu wyrasta koncepcja „rozumu prak
tycznego”, rządzącego postępowaniem człowieka i autonomicznego 
względem teoretycznego rozumu, dysponującego innymi kryteriami 
pewności sądów. Oceniana zgodnie z wymaganiami ro-zumu teoretycz
nego wiara musi ulec dyskwalifikacji, twierdzenia jej- nie narzucają się 
bowiem jako oczywiste, lecz akceptowane są na mocy s-wobo-dnego wy
boru, decyzji woli, kierującej się świadomością wagi akceptowania tych 
właśnie twierdzeń -dla posiadania w przyszłości sytuacji najbardziej do
godnej. Właśnie dlatego jednak nie wolno stosować do wiary norm ro

74 M. Jurieu, jw„ s. 39-3—-394.
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zumu teoretycznego; pytanie, które należy zadawać wierzącemu nie po
winno dotyczyć tego, czy ma on świadomość ewidentnego charakteru 
swych poglądów, lecz tego, czy ma on świadomość ich doniosłości dla 
siebie; powinno -ono mieć na względzie nie dowody, lecz motywację, 
Wiara różni się zatem od rozumu kartezjańskiego, jak postępowanie 
różni się od poznania, ocena 'od rejestracji, założenie ideału od stwier
dzenia faktu, wolność od konieczności78.

Doprowadzone do swych ostatecznych konsekwencji stanowisko- ta
kie może okazać się wersją subiektywizmu tak skrajnego, że uznającego 
nawet zasadność ateizmu. Wystarczy tylko- przyjąć, że każdy sam de
cyduj-© o tym, co dla niego doniosłe, że doniosłość jest całkowicie- zre- 
latywizowana wobec indywidualnej- świadomości, zamierzeń i celów, 
Jurieu pozostaje w obrębie (teologii ortodoksalnej, ponieważ przyjmuje 
on, że doniosłość jest obiektywna jednakowa dla wszystkich bez wzglę
du na miejsce i czas; że doniosłe w najmocniejszym sensie są poglądy 
kalwińskie, których akceptacja jest warunkiem zbawienia wiecznego. 
Właśnie te przekonania stanowią o ortodoksalności kalwinizmu Jurieu 
i mogą być zasadnie uznane za tezy, których odrzucenie równoznaczne 
jest z ' opowiedzeniem się za heterodoksją lub niewiarą. Ustalenie czy 
Bayle akceptował te tezy, czy też je odrzucał, a jeśli tak, to w imię ja
kich ideałów, pozwoli zatem na stwierdzenie czy był on szczerym i pra
wowiernym kalwinem, na określenie pozycji, z jakich krytykował on 
i obalał socynianizm.

Pierwszą poważniejszą wypowiedzią Bayle’a na temat socynianiz
mu, pomijając czysto sprawozdawczą notę o książce Sandiusa, jest recen
zja z Andrzeja Wiszowatego Religio rationalis, seu de rationis iudicio in 
controversiis etiam  theologicis ac religiosis adhibendo76, a tekst ten za
sługuje na uwagę, ponieważ wprowadza od razu w meritum dotyczące 
ujmowania stosunku wiary i rozumu polemiki Bayle’a z socynianami. 
Kwestia ta — powiada Bayle ■— jest tej natury, że „niełatwo znaleźć tu 
złoty środek, a tymczasem trzeba unikać dwóch przeciwstawnych skraj
ności. Jeśli wyklucza się całkowicie rozum z rozpatrywania tez teologii 
popada- się w niewytłumaczalne trudności. Jeśli poddaje się egzaminowi 
rozumu wszystkie tajemnice objawione nam przez Boga, ryzykuje się tłu
maczenie ich inaczej niż Bóg tego pragnie. Trzeba zatem oddalić się od

"5 Należy podkreślić, że wg Jurieu przeciwieństwem namiętności w sferze 
postępowania nie jest po prostu rozum lecz rozumna, wiara. Ona właśnie wyzwala 
człowieka spod ich tyranii. Wiara rozumna — to wiara oparta na przeświadcze
niu o jej doniosłości dla wierzącego człowieka.

76 P. Bayle, N ou velles de la R epubliąue des L ettres, septembre 1684, artykuł 
IX, Amsterdam 1684,, s. 175—185.
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tych dwóch skrajności. Lecz gdzie znaleźć punkt stały? Czy nie należy 
się zawsze obawiać, że argumenty, którymi się będzie chciało posługi
wać bądź, by wykluczyć, bądź, by przyjąć prawo ro-zumu względem 
pewnych rzeczy, zostaną wykorzystane przez przeciwników, by dowieść, 
że nal-eży je wykluczyć lub przyjąć bez. żadnych restrykcji?”77,

Podjęt-a w Religio■ rationalis próba znalezienia owego „punktu sta
łego” nie jest, zdaniem- Bayle’a, wiele warta. Twierdzi on bowiem, że 
Wis-zowaity trudzi się na-d wykazaniem, iż należy uznać prawo rozumu 
do interpretowania Pisma św,, podczas gdy nie na itym przecież po
lega trudność, jako że wszyscy podzielają ten pogląd. „Trzeba było 
dowieść —■ postuluje Bayle pod adresem Wiszowatego —■ że  r o z u m  
j e s t  d o  t e g o  s t o p n i a  r e g u ł ą  n a s z e j  wi a r y ,  i ż n a - l e ż y  
z a w s z e  w i e r z y ć  j a k o  w o b j a w i o n e  p r z e z  B o g a  t y l k o  
w to,  -co z g o d n e  j e s t  z z a s a d a m i  r o z u m u  i z d o ś w i a d 
c z e n i e m  n a t u r y ,  Ale tego właśnie on nie dowodzi i nie- dowiedzie 
tego nigdy, a zatem, jak fto już powiedziałem, dzieło jego bezsilne jest 
wo-bec prawdziwej -doktryny”78.

Więcej nawet. Koncepcja Wiszowatego jest logicznie niekoherentna, 
co widać wyraźnie w jego odpowiedziach na obiekcje, „Autor zabiera 
się do tego prawie jak ws-zyscy inni .teologowie i filozofowie, a miano
wicie, szeroko i dokładnie odpowiada na te (scil. obiekcje), -które nie 
mają wielkiej siły, likwiduje zaś, lub do-tyka jedynie- pobieżnie tych, 
które naciskają mocno. Zauważy! on trafnie, że aby rozumo-wać zgod
nie ze swymi zasadami musi on odrzucić jako fałszywe wszystko, czego 
rozum nie jest w stanie pojąć, neguje zatem, że Bóg stworzył świat 
z niczego. Lecz ponieważ nie mógł zaprzeczyć odwiecznemu istnieniu 
Boga — inna doktryna, co do treści najzupełniej niezrozumiała — wy
myka się w trzech, słowach- i powiada, że rozum świetnie się z tym zga
dza, ponieważ wykazuje on konieczność nie posiadania początku przez 
pierwszą ze wszystkich przyczyn. Gdy się choć trochę zna sztukę rozu
mowania i dyskusji, -czuje się, że obiekcja ta  pozostaje zwycięska, gdyż 
z tego, że rozum dowodzi nam nieuchronnie istnienia rzeczy niezrozu
miałych, wynika, że istnieją rzeczy bardzo prawdziwe i bardzo realne, 
które są niedostępne dla rozumu, a odtąd wszystkie argumenty socy
nian zapożyczone z potocznego poglądu na niezrozumiałość nie mają 
żadnej mocy”79.

Wypowiedzi te  uprawniają -do wniosku, że Bayle odrzuca zarówno 
skrajny racjonalizm religijny, jak i drugie ekstremum: odmawianie ro~

77 Tamże, s, 17®—176.
78 Tamże, s* 179—180,
79 Tamie, s. 18-3—1-84.
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z umówi prawa do wypowiadania się w sprawach wiary. Mogłoby się za
tem wydawać, że znajdujące tu wyraz stanowisko- nie odbiega od przed
stawianych powyżej poglądów ortodoksalnych; domniemaniu takiemu 
sprzyjałyby liczne wzmianki o ich prawdziwości oraz wskazywanie 
przez Bayle’a promiennej perspektywy znalezienia dla wiary i rozu
mu jakiegoś modus vivendi. „To, co o tym (o- kłopotach sprawianych 
przez roztrząsane zagadnienie — K.P.) mówię, ma tylko wykazać, że 
trudno jest znaleźć dla rozumu i wiary prawdziwy podział ich praw, 
gdyż zresztą przyznać (trzeba, że jest to bardzo- możliwe, i że jeśli są 
trudności, biorą się one z bardzo mądrego zrządzenia Boga, który, by 
skłonić nas do- większej, uwagi w badaniu jego słowa, a zarazem posia
dać dowody naszego szacunku, zadaje ćwiczenia równocześnie naszemu 
rozumowi i naszej wierze”80.

Jednakże domysł taki byłby chyba nazbyt pochopny, nie jest bo
wiem jasny sens nadawany przez Bayle’a słowu „rozum”, a zbieżność 
z poglądami ortodoksji mogłaby istnieć w przypadku pozbawienia pra
wa do ingerencji w problemy wiary rozumu teoretycznego, z równo
czesnym pozostawieniem go „rozumowi praktycznemu”, ewentualnie, 
przy całkowitym odrzuceniu możliwości wypowiadania się rozumu o tych 
problemach, co, jak wiadomo, w badanym (tekście nie występuje. Nie 
ma podstaw dla uznania, że Bayle akceptuje tezy uznane powyżej za' 
znamienne dla ontodoksalnego- kalwinizmu. Optymistyczne przekonanie
o możliwości rozgraniczenia uprawnień wiary i rozumu oraz zdanie
o prawdziwości doktryny przeciwnej poglądom Wiszowatego nie mogą 
być brane pod uwagę, albowiem nie wiadomo, w jakim znaczeniu Bayle 
używa tu (terminu „prawdziwość”, nieznana jest też zasada możliwego 
podziału kompetencji. Wreszcie, nie można a priori odrzucić poglądu, 
który w owych, jak gdyby ortodoksalnych, sformułowaniach widzi 
tylko asekurujące koncesje. Wydaje się przeto, że najlepiej będzie przy
jąć, że przedstawione tu poglądy Bayle’a na stosunek wiary i rozumu 
nie są ostatecznie sprecyzowane, a wartość ich polega na tym, iż wska
zują najogólniej kierunek przedsięwziętych dociekań, wyznaczony przez 
dążenie do znalezienia odpowiedzi na pytanie Itreśei następującej: jak 
zawarować rozumowi przywilej ingerowania w sferę wiary, nie popada
jąc zarazem w racjonalistyczne skrajności?

Odpowiedź Bayl-e’a na to z pozoru antynomiczne pytanie została 
z całą jasnością wyłożona w różnych hasłach Słownika. Jej punktem 
wyjścia jest rezygnacja z radosnego przekonania o możliwości rzeczy
wistego pogodzenia rozumu z wiarą: ,,[...] Jest skargą prawie powszech
ną —■ powiada Bayle — że filozofia wyrządza krzywdę teologii, lecz,

80 Tamże, s. 177.
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z drugiej strony, pewne jest, że teologia szkodzi filozofii. Są to dwie 
władze, które nie pogodziłyby się nigdy, co do uregulowania granic, 
gdyby nie zaprowadzała (tam porządku droga autorytetu, zawsze w in
teresie pierwszej z nich”81. Skoro jednak, z racji jej manifestacyjnej 
stronniczości, nie uznaje się zasady autorytetu, zarazem zaś odrzuca 
się tezę o możliwej racjonalizacji wiary, cóż pozostaje? — jedynie 
uznanie jej za domenę irracjonalności. Nie jest to w czasach Bayle’a po
gląd nowy, głosili go przecież ludzie nie skalani żadnym występkiem 
przeciwko „prawdziwej doktrynie”, jak chociażby cytowany itu Jurieu. 
Problem jednak polega na tym, jak się tę irracjonalność pojmuje i cze
mu, wierze czy rozumowi, przypisuje się wyższą wartość w dziedzinie 
poznania i życia praktycznego, na tym wreszcie, jak ustala się wza
jemne stosunki między wiarą a rozumem. Koncepcja religii irracjonal
nej może bowiem iść w parze z całą gamą stanowisk w tych sprawach, 
może ona być dobrze wyrazem apologii religii jak i ateizmu. Np. doko
nana przez Jurieu autonomizacja rozumu teoretycznego równoznaczna 
jest z ograniczeniem stosowalności jego kryteriów tylko do sfery prawd 
naturalnych, z odebraniem im przeto wartości światopoglądowej, po- 
stawotwórczej, a wprowadzona przez niego koncepcja „rozumu prak
tycznego” — z przekształceniem tego rozumu w wierzący. Skoro ra
cjonalne w sensie praktycznym jest to, co doniosłe, a najbardziej do
niosłe dla człowieka jest uzyskanie zbawienia, najbardziej racjonalne 
jest dążenie do uzyskania zbawienia poprzez opowiedzenie się za okre
śloną koncepcją, uznaną za najbardziej kompetentną w tej materii. Go
dzi się zresztą przypomnieć, że według Jurieu „rozum praktyczny” jest 
bezpośrednio pochodny względem łaski, gdyż jeśli ona nie działa, wolą 
rządzą namiętności i interes, co sprawia, że powoduje' się ona moty
wami irracjonalnymi. Tak więc, akceptując w dziedzinie praktyki pro- 
dukcyjno-poznawczej ideał społeczeństwa racjonalnego, w sferze etyki 
i polityki Jurieu czyni wartością naczelną Boga, jako dawcę dobra i zła; 
występuje tu rozłączność wartości analogiczna do skonstatowanej 
uprzednio w odniesieniu do socynianizmu, a wyrażająca w przypadku 
Jurieu relatywną sprzeczność widzenia świata w kategoriach stanu 
trzeciego z widzeniem go w kategoriach członka kasty kapłańskiej. Jest 
tedy rzeczą jasną, że nie wystarcza poprzestanie na uznaniu Bayle’a za 
zwolennika koncepcji religii irracjonalnej, dopóki nie wyjaśni się czy 
w jego ujęciu rozum teoretyczny pozbawiony jest, czy nie, znaczenia 
światopoglądowego? — oraz czy rozum praktyczny jest, czy nie jest, 
pochodny wobec działania łaski?

81 DHC,  I, „Aristote”, (X), s. 329,
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Kwintesencja poglądów Bayle’a na stosunek wiary i rozumu teore
tycznego zawiera się w następującym fragmencie; „To zdanie święte
go Pawła: k i e r u j e m y  s i ę  w i a r ą ,  n i e  w z r o k i e m  (Kor, V, 7) 
wystarczyłaby samo do przekonania nas, że filozof, kitóry przedsiębie
rze przeciw innemu uzasadnienie tajemnic religii chrześcijańskiej, al
bo Iteż ich obronę, nie ma żadnych szans na zwycięstwo. Gdyż oto czym 
różni się wiara chrześcijańska od wiedzy filozofa: wiara ta wytwarza 
skończoną pewność, lecz przedmiot jej pozostaje nieoczywisty, wiedza 
natomiast wytwarza łącznie oczywistość przedmiotu i całkowitą pew
ność przekonania. Jeśli zatem jakiś chrześcijanin przedsiębrałby utrzy
mywanie przeciw filozofowi (tajemnicy Trójcy, przeciwstawiłby ewi
dentnym obiekcjom przedmiot nieoczywisty. Cźy nie byłoby to walką 
z przewiązanymi oczami i skrępowanymi rękami, mając za przeciwni
ka człowieka, który może posługiwać się pełnią swych władz?”82,

W fragmencie tym wyraża się dobitnie dewaloryzacja przez Bay- 
łe’a religii jako wiedzy, ponieważ orzeka ona o przedmiocie nieewi- 
dentnym, czyli właściwie nie wiadomo o czym, co sprawia, że niemo
żliwością jest uzasadnienie jej tez na drodze rozumu. Co więcej, dopusz
czenie takiej możliwości (byłoby, zdaniem Bayle’a, równoznaczne z uzna
niem, że z sekretów wiary starte, być może, wyryte na nich przecież 
przez Boga, piętno (tajemniczości, że pozwalają one zredukować się do 
aksjomatów rozumu; to zaś oznaczałoby albo ich degradację, odebranie 
im tego, co stanowi ich właściwość wyróżniającą, albo popadnięcie w lo
giczną sprzeczność z założeniem ich nadnaturalności. „Oczywistością 
jest — twierdzi Bayle — że rozum nie może nigdy osiągnąć tego, co 
znajduje się ponad nim; otóż gdyby mógł on dostarczyć odpowiedzi na 
obiekcje, które zwalczają dogmat Trójcy świętej lub Unii hipostaitycz- 
nej, 'osiągnąłby on te dwie tajemnice, podporządkował je sobie i zmie
niał je, gwoli uzgodnienia ze swymi pierwszymi zasadami albo z afo
ryzmami rodzonymi przez pojęcia poftoczne, tak długo, aż ostatecznie 
doszedłby do wniosku, że zgadzają się one z światłem naturalnym. 
Uczyniłby zatem coś, co przerasta jego siły, wykroczyłby poza swe gra
nice, co jest formalnie sprzeczne. Trzeba więc stwierdzić, że nie może 
on dostarczyć odpowiedzi na swoje własne obiekcje, że zatem pozostają 
one zwycięskie, dopóki nie uzna się autorytetu Boga i konieczności pod
dania rozumu posłuszeństwu wobec wiary”83.

Przeprowadzając wyraźne rozgraniczenie między wiarą a rozumem, 
poprzez określenie wiary jako orzekającej z pewnością o przedmiotach 
nieewidentnych i uznanie, że rozum jest zdolny do wytwarzania nie

82 Scla ircissem en t sur certa ines ćhoses..., jw,, s. 631—632.
83 Tamże, s. 630.
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wątpliwych poglądów na przedmioty oczywiste ■—• Bayle dokonuje au
tonomizacji rozumu wobec wiary, ponieważ zakłada odmienność kry- 

■ teriów logicznej wartości zdań w obu tych dziedzinach, O prawdziwo-
• ści lub fałszu zdań racjonalnych decyduje ich. oczywistość, rozumiana 

jednakże w sposób odmienny od kartezjańskiego, jako- świadomość mo- 
■ żliwości logicznie poprawnego zdefiniowania użytych w nich terminów, 

a zarazem świadomość wewnętrznej koherencji owych zdań jako struk
tur całościowych. Jest to warunek, którego nie spełniają zdania wiary,

 ̂ gdyż żadna wypowiedź na temat Boga nie je-st oczywista; na pytanie
o jego naturę i jego atrybuty nie można udzielić żadnej poprawnej od
powiedzi, a ściśle, albo wszystkie takie odpowiedzi są poprawne, nawet 
gdy się wykluczają, albo też wszystkie są godne odrzucenia84.

Dlatego o prawdziwości lub fałszu sądów wiary można mówić (tylko 
metaforycznie, oznaczając tymi określeniami ich zgodność lub niezgod
ność z Objawieniem, nie zaś adekwatność wobec doświadczenia, niemo
żliwego wszakże z racji koniecznej nieewidentności przedmiotu, o któ
rym sądy owe traktują.. Wydaje się, że w odniesieniu do twierdzeń te
ologii Bayle właśnie tak posługuje się słowami ,,prawda” i „fałsz” oraz 
ich pochodnymi, w każdym razie interpretacja (taka pozwala rozwikłać 
pewną trudność obecną w jego tekstach. W jednym z  haseł Słownika 
akceptuje on mianowicie tezę: „mówić, że to, co prawdziwe w filozofii 
jest fałszywe w teologii •— to szkodliwy błąd”85; w innym zaś pisze: 
„Niesłusznie potępiano by doktrynę Lutra, gdyby wyraził -on ją w ten 
sposób: te s a m e  z d a n i a ,  k t ó r e  w y d a j ą  s i ę  f a ł s z y w e !  n i e 
m o ż l i w e ,  g d y  o s ą d z a  s i ę  j e  p r z e z  ś w i a t ł o  n a t u r a l n e ,  
są  p r a w d z i w e  i p e w n e ,  g d y  o s ą d z a  s i ę  j e  w ś w i e t l e  
s ł o w a  b o ż e g o ”86. Oczywistą jest rzeczą, że jeśli przyjąć tożsamość 
znaczeń terminów w obu tych zdaniach, okazują się one jawnie sprze
czne, albowiem gdy uznać za zdanie filozofii zwrot: „prawdą jest, że 
X jest fałszywe”, gdzie X oznacza negację dowolnego zdania filozofii, 
to w świetle pierwszego fragmentu trzeba uznać X za fałszywe rów
nież w sferze teologii, podczas 'gdy w świetle drugiego może ono być 
w tej sferze prawdziwe. Sprzeczność znika jednak, gdy przyjmuje się, 
co sugeruje zresztą motywacja obu przytoczonych sformułowań, że 
w pierwszym z nich terminy „prawda” i „fałsz” mają znaczenie racjo
nalne (odniesienie do empirii albo do aksjomatów rozumu), w drugim 
zaś słowo „fałszywy” w zastosowaniu do filozofii to tyle, co „sprzeczny 
z założeniami rozumu”, a „prawdziwy” w zastosowaniu do teologii to

W 'Por. DHĆ, IV, „Simomide (de >Ceos)’\  (iF), s. 209—211.
85 DHC, II, „Hoffman”, (C), s. 782.
86 OHC, III, „Luth-er”, (KK), s. 2-34.
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tyle, co „zgodny z objawieniem”. Przy itakim rozumieniu pierwsze zda
nie głosi jedynie niemożliwość sfalsyfikowania przez teologię dowolnej 
tezy filozoficznie prawdziwej, drugie natomiast konstatuje odmienność 
kryteriów prawdy w sferze wiary i w sferze rozumu, uzupełniają się 
one przeto wzajemnie i potwierdzają słuszność traktowania Bayle’a 
jako rzecznika koncepcji religii irracjonalnej87.

Uznanie, że według Bayle’a zdania Wiary są pozbawione wartości 
logicznej sensu stricio — z czego wynikałoby, że nie obowiązuje przy 
ich wypowiadaniu zasada sprzeczności — nie jest, na co wypada zwró
cić uwagę, wzbogacaniem jego poglądów o implikacje, których on sam 
nie dostrzegał, albowiem komentując pewne wypowiedzi Jurieu konsta
tujące nieewidentność twierdzeń religii, pisał on: „Istnieją być może 
ludzie, którzy pragną, aby doktryna Ministra z Rotterdamu podzielana 
była przez wszystkich doktorów. Wyobrażają oni sobie, że potem już by 
się nie spierano, i że byłby to prawdziwy grób kontrowersji, gdyż jak 
nie dyskutuje się o gustach, tak nie dyskutowano by o religii, odkąd 
teologowie sprowadziliby analizę wiary do gustu”88. I przedstawiając 
wymianę zdań między dwoma konsekwentnymi wyznawcami doktryny 
Jurieu, Bayle wkłada im w usta takie oto, zgodnie przez nich wypowie
dziane, jej podsumowanie: „Nie dyskutujmy żartem dłużej i nie prześla
dujmy się powiedzieliby sobie. Jeśli zaproponują panu obiekcje, na 
które pan nie może odpowiedzieć, nie będę miał żadnej nadziei nawró
cenia pana, gdyż skoro nie twierdzi pan, że oczywistość jest właściwo
ścią prawd teologicznych, mętność pańskich racji i słabość dowodów 
nigdy nie wyda się panu oznaką fałszu. Próżno usiłowałbym zmusić 
pana do milczenia. Gust zająłby u pana miejsce dowodu, podobnie jak 
względem mięs bardziej ufamy naszemu podniebieniu i dobrym skut-

87 Irracjonalnej, godzi się dodać,, do tego stopnia,, że niemożliwością jest 
odróżnienie prawdziwej religii cd fałszywej, co jest istotnym argumentem na 
rzecz tolerancji. Por. DHC, IV, „Socin”, (L), -s. 233. Ta argumentacja Bayle’a 
przejęta została -przez Hoibacha i Naigeona, por. Le Bon-sens, jw. przedmowa, 
VI—-VII; § -2, s. 4; § 12 i 13,. s, 10-. Por, Le MilUaire-Philosophe, jw., s. 52—53. 
Rzecznikiem koncepcji religii irracjonalnej był również Feuerbach. Por. W ykła 
d y  o istocie religii, Warszawa. 1953, wykład XXIV, s. 242—251 oraz O wtocAe 
chrześcijaństw a, Warszawa 1959, s. 6. Feuerbach dobrze znał twórczość Bayle’a, 
.poświęcił mu nawet specjalną pracę: P ierre  Bayle, Ein B eitrag zu r Geschichte  
der Philosophie und M enschheit, I wyd. (spod. innym tytułem), Ansbach 1838. 
W w ykładach  o istocie relig ii ocenił Bayle’a następująco: „Bayle, wolny c-d 
więzów wiary zarówno katolickiej, ja,k protestanckiej był jednym z pierwszych
i najznakomitszych bojowników o oświecenie, humanitaryzm i  tolerancję...”, jw., 
s. 17.

88 DHC, III „Nicolle", (C), s. 903, Jurieu zwalcza! taką interpretację. Por. 
jw,, s. 490.
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kom powodowanym przez nie w naszym zdrowiu, niż spekulatywnym 
rozważaniom Kucharza czy Lekarza; jakkolwiek nic możemy przyto
czyć żadnej racji, dla której mięsa te smakują nam i nas wzmacniają. 
Zgódźmy się więc wzajemnie, że nie będziemy się niepokoić i zado
wólmy się tym, że jedni o drugich prosić będą Boga”89.

Przytoczone powyżej wypowiedzi, jakkolwiek pozwalają stwierdzić, 
że — zdaniem Bayle’a — wiara nie ma prawa poruszać tematów za
strzeżonych dla rozumu, podczas. gdy rozumowi wolno wypowiadać się
o problemach wiary, nie pozwalają jednak na jednoznaczne ustalenie 
stanowiska Bayle’a wobec religii,. Z tego, że uważa on rozum za zdolny 
do nieodpartego wykazania irracjonalności dogmatów, do przeciwstawia
nia im obiekcji, na które jedyną repliką może być _ odwołanie się do 
autorytetu, nie wynika -bowiem nic ponadto, iż uważa on wiarę za ra
dykalnie odrębną od wiedzy. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, czy — 
w jego przekonaniu •— wiara jest rzeczywiście nadnaturalna, czy ak
ceptuje on tezę o jej boskim pochodzeniu, czy też ma na tę sprawę ja
kiś odmienny pogląd uprawniający do uznania go za ateusza.

Na szczęście temat (tej rozprawy nie wymaga przyjmowania żad
nych hipotez co do prawdziwych poglądów Bayle’a; dla osiągnięcia sto
jących przed nią celów wystarczy uznanie tego, co jest bezsporne, 
a mianowicie radykalnego oddzielenia przezeń wiary od ro-zumu te
oretycznego (o jej stosunkach z rozumem praktycznym będzie jeszcze 
mowa poniżej), oddzielenia tak pojmowanego, że wiara nie ma żadnej 
władzy nad rozumem, rozum natomiast ma nad nią władzę o tyle, o  ile 
może dowodzić bezzasadności jej twierdzeń z punktu widzenia akcep
towanych przez siebie założeń. Wydaje się, że można zatem uznać 
baylowski rozum teoretyczny za urodzonego ateistę, nie jest on bowiem 
indyferentny wobec wiary, lecz z nią sprzeczny. Przeciwstawia się on 
wierze jako jej negacja; krytyka •— oto jedyna funkcja, jaką może o-n 
wobec niej' prawomocnie sprawować. Tak więc, baylowska koncepcja 
religii irracjonalnej różni się zasadniczo od tej, którą głosił Jurieu, gdyż 
nie zakłada ona panowania rozumu wyłącznie nad wydzielonym dlań 
obszarem prawd naturalnych, lecz otwiera przed nim niczym nie ogra
niczone pole działania, spełniając przeto obydwa warunki sformułowa
ne już w recenzji z Religio mtionalis; nie wyklucza bowiem rozumu 
z rozpatrywania tez teologii, a zarazem nie czyni zeń pozytywnego 
miernika wartości tajemnic objawionych,

„Pewien słynny (teolog — opowiada Bayle — nie dostrzegłszy, że 
mógł obalić j-akoweś pisma ogłoszone przez Unitarian za pomocą hipo-

89 DHC,  III ,,-Nicolle”, (C), s. 503.
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tezy* scholastyków, wymyślił inną, lecz stwierdzono, iż ustanawiała ona 
trydeizm i nie chciano pozwolić na jej zakorzenienie się. Możemy stąd 
wnosić ■— komentuje on tę anegdotę — jaką niemożliwością jest oba
lenie filozoficznych obiekcji socynian, lecz ponieważ uznają oni Pismo, 
trzeba zwalczać ich przede wszystkim z tej strony. To jeat słabe miej
sce ich pozycji, drugie jest silne”90.

Cytowaną dyrektywę, nakazującą atakowanie socynian „od strony 
Pisma”, uznać należy za wyraz potraktowania ich doktryny jako filo
zofii, która poszukując dla siebie oparcia w Piśmie św. popełnia grzech 
niekonsekwencji. O słuszności takiej decyzji świadczy zresztą baylow- 
skie określenie chrześcijaństwa. Jest ono tym ciekawsze, że występuje 
w toku polemiki, z tymi, którzy pomawiali Grocjusza o deizm lub 
ateizm z racji nieprzy jmowania przezeń komunii w ramach żadnego 
z istniejących wyznań, gwoli wyrażenia w ten sposób jego niezgody 
na istniejące rozbicie chrześcijaństwa. Bayle twierdzi, że chociaż posta
wy takiej można nie aprobować, nie wolno wnosić z niej, iż ten kito ją 
zajmuje nie jest chrześcijaninem, gdyż: Czyż coś może sprawić,
by nie byli chrześcijanami ci, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest 
wiekuistym synem Boga, współwiecznym i współistotnym wobec swego 
Ojca, że umarł on dla nas, że zmartwychwstał, że zasiada po prawicy 
Boga swego Ojca, że przez wiarę w jego istnienie i jego wstawienni
ctwo jest się zbawionym, i że trzeba słuchać jego wskazówek i pokuto
wać za swe winy itd.? Żaden człowiek o zdrowym rozsądku nie może 
tego twierdzić”91.

Cytowany skład prawd koniecznych, pod którym żaden socynianin 
nie mógłby złożyć swego podpisu, jest jednak tylko pośrednim po
twierdzeniem przypuszczenia o uznawaniu przez Bayle’a doktryny so- 
cyniańskiej za filozofię, a nie za konfesję. Istnieją jednak argumenty 
przemawiające wprost za taką supozycją, mianowicie baylowska inter
pretacja stosunku socynian do religii: „Ich zasada — twierdzi — zohy
dza religię i przekształca ją w filozofię”92. A w innym miejscu, w słyn
nych końcowych zdaniach hasła „Socyn” mówi „Najogólniejszą obiekcją, 
którą się tu przedkłada jest, że odrzucając wiarę w to, co wydaje im się 
sprzeczne z światłami filozofii, torują drogę pyrronizmowi, deizmowi 
i ateizmowL Można by im chyba zarzucić, że otwierają, przynajmniej 
pośrednio, te same drzwi, przez sposób, w jaki tłumaczą wypowiedzi 
Pisma dotyczące konsubstancjalności Słowa. ■ Albowiem wydaje się, że 
z ich wyjaśnień wynika, iż apostołowie ożywieni płomienną gotowością

M E claireissem ent sur certalnes choses..., wyd. c y t , s. 634.
« DHC, II, „Grotius”,, (L), s. 618.
92 DHC, IV, „Socin”, (H); s. 232.
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dla chwały Jezusa Chrystusa posługiwali się, mówiąc o jego doskona- 
łościach, najbardziej przesadnymi obrazami i zdaniami, jakie dewocja 
może sugerować,, Lecz gdyby trzeba było przypisać wyrażenia apo
stołów uniesieniom gorliwości, nie -zaś bezpośredniemu kierownictwu 
Ducha świętego, Pismo, jak każdy widzi, nie miałoby większego auto
rytetu niż panegiryki świętych. Otóż, rujnując boskość Pisma obala 
się całe Objawienie, wskutek czego wszystko- staje się (tylko dysputą 
filozofów”03.

Postępowanie socynian w oświetleniu Bayle’a przedstawia się za- 
. tem następująco. Zamierzając wierzyć w to (tylko, co zgodne jest —• 
ich zdaniem — z rozumem naturalnym, tłumaczą oni Pismo św. w ten 
sposób, by przestało być uzasadnieniem najbardziej irracjonalnych do
gmatów; nie mogą zaś nie ustosunkować się. do treści Pisma św., albo
wiem akceptują je, chcą na nim budować swoją doktrynę. Jednakże, 
aby pogodzić Pismo św. z rozumem muszą oni założyć, że niektóre za- 
warfte w nim sformułowania są pochodzenia czysto ludzkiego, a ponie
waż nie umieją wyróżnić jasno- tych sformułowań spośród innych, prze
to otwierają drogę do zaprzeczenia boskości całego tekstu. W' ten spo
sób umożliwiają negację, realności wszystkich wydarzeń, których Pis
mo św, jest jedynym świadectwem, negację Objawienia. Ich zamierze
nie — racjonalizacja religii nadprzyrodzonej — ukazuje itedy swą we
wnętrzną sprzeczność. Urzeczywistnianie go dowodzi bowiem, że racjo
nalizacja Objawienia jesrfc jego unicestwieniem. Z rozumnego chrześci
jaństwa zostaje tylko sam rozum.

Wydawać by się mogło, że argumenty te są jawnie sprzeczne z in
nymi używanymi przez Bayle’a, tymi mianowicie, które konstatują 
irracjonałność socynianizmu, zarzucając mu głoszenie twierdzeń w rów
nym stopniu nierozumnych, co dogmat Trójcy lub Unii hipostatycznej. 
Sprzeczność ta jest jednak pozorna. Albowiem — twierdzi Bayle — 
socynianie uznają Pismo św. w postaci rzekomo oczyszczonej, co wy
raża się w przyjmowaniu przez nich wielu wypowiedzianych w Piśmie 
św. tez, jak np. przekonania o wieczności Boga, o stworzeniu przezeń 
świata, o istnieniu Opatrzności, o odpowiedzialności człowieka za grzech,
o pośmiertnym nagradzaniu cnotliwych i karaniu występnych. Żadne 
z tych twierdzeń — zdaniem Bayie’a —■ nie wytrzymuje krytyki rozu- 
mu; dowodzi on tego poprzez wnikliwą analizę, która będzie- przedstawio
na dalej. Tak oto, akceptacja Pisma św. prowadzi do unicestwienia ro
zumu. Odsłania się rtu drugi aspekt sprzeczności tkwiącej w próbie ra
cjonalizacji Objawienia; z rozumu chrzęścijańskiego pozostaje tylko 
chrześcijaństwo.

,s DHC, IV, „Soein”, w tekście hasła., s. 236—237.
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Dopóki socynianie rozumują jak przystoi filozofom, obalenie ich tez 
nie jest — zdaniem Bayle’a — możliwe, co znaczy, że cała pars destruens 
ich doktryny zachowuje swą pełną wartość. Dewaloryzacji ulegają je
dynie ich sądy pozytywne, które są wyrazem niekonsekwencji, nie- 
doprowadzenia do końca sprawy emancypacji rozumu. Nic dziwnego 
zatem, że Bayle zarzuca socynianom równocześnie irracjonalną wiarę, 
otworzenie drogi a teizmowi i umożliwienie pyrronizmu. Irracjonalna 
wiara —■ to pozostałości myślenia teologicznego; otworzenie drogi ateiz- 
mowi — to filozofia; pyrronizm zaś to wynik połączenia filozofii i te
ologii, w którym następuje ich wzajemne unicestwienie się. W ten spo
sób socynianie dowodzą wbrew swej woli bezsensowności wiary i ni
cości rozumu, nie pozostawiają tedy nic godnego zaufania. Przyjmowa
na przez nich zasada jest „drogą błądzenia”94.

Pogląd Bayle’a na naturę rozumu nie został tu jednak przedsta
wiony zadowalająco. Sam termin „rozum teoretyczny” wprowadzony 
był przecież umownie, by przez analogię z Jurieu ukazać -odmienność 
koncepcji Bayle’a, choć nie zostało ustalone, czy w obrębie rozumu 
dopuszczał on jakiekolwiek podziały. Należy itedy pokusić się o kon
kretyzację treści kategorii „rozum”, o* dokładniejszy opis owych fun
damentalnych aksjomatów, o których mówiło się nader mgliście i ogól
nikowo, o stwierdzenie, czy Bayle wyróżniał rozum teoretyczny od 
praktycznego i jeżeli tak, jaka była zasada tego podziału. Wszystko 
to winno umożliwić bliższą charakterystykę filozofii Bayle’a oraz usta
lenie roli socynianizmu w formowaniu się tej filozofii, • która z kolei 
ukształtowała pewien, obiegowy w czasach oświecenia, stereotyp socy
nianizmu.

III

Za punk/t wyjściowy polemiki Bayle’a z socyniańską teologią racjo
nalną, rzecz jasna, po uprzednim polemiki tej uporządkowaniu, uznać 
można jego analizę fundamentalnego dla (tej teologii twierdzenia o ist
nieniu dwóch wiecznych i niezależnych od siebie substancji, mianowi
cie Boga i materii. Już w recenzji z Religio rationalis, Bayle zwraca 
uwagę, że pojęcie materii zjawia się w socynianizmie jako następstwo 
przyjmowania aksjomatu ex nihilo nihil fit; z uznania tego aksjomatu 
za obowiązujący wynika bowiem nieuchronnie pogląd, że Bóg musiał

84 O tym, że Bayle uważał ingerencję rozumu w sprawy wiary za -prowadzą
cą do skrajnego sceptycyzmu, do utraty za.ufa.nia i do rozumu i do wiary świad
czy m. in, DHC, I, „Acosta”, (F), s. 69.
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stworzyć świat z czegoś, co istniało już uprzednio95. Akceptacja wy
mienionego aksjomatu je-st tedy pochodna wobec dążności do zracjo
nalizowania kwestii teologicznych, a problem wzajemnego stosunku 
Bo-ga i materii występuje jako zonitologizowana wersja zagadnienia 
relacji między wiarą a rozumem; Bóg pełni tu poniekąd rolę plenipo
tenta. wiary, materia- •— rolę delegata' rozumu. Odsłania się zatem wy
raźnie zależność /tzw. itez o naturze rzeczywistości od założeń aksjo
logicznych; hipoteza dwóch substancji realnie odrębnych, w znacze
niu nadawanym przez Kartezjusza zwrotowi distinctio realis96, jest 
przecież tylko - wyraze-m znajdowania się na wierzchołku socyniańskiej 
hierarchii wartości dwóch ideałów .rozłącznych i pozornie równoważ
nych. Owe założenia aksjologiczne natomiast (próba wykazania (tego 
podjęta będzie dalej) wydają się z kolei pochodne wobec koncepcji, 
człowieka, w której wyraża się stanowisko wobec zastanej sytuacji spo
łecznej i perspektyw jej. przekształcania.,

W jednej z uwag do hasła „Epikur” znajduje .się sfingowana po
lemika epikureisty z platonikiem dotycząca konsekwencji akceptowa
nia hipotezy dualistycznej. Pozornie cały spór rozgrywa się w odległej 
przeszłości, a uczestniczą w nim ludzie, którzy nie mogli dostąpić oświe
cenia przez prawdziwą wiarę. Należy jednak przyjąć, iż jednym z celów 
ataku są tu socynianie, zważywszy, że byli oni zwolennikami dualizmu, 
omawianego w owej uwadze w wersji najogólniejszej. Na rzecz (takiej 
interpretacji przemawiają zresztą następujące słowa samego Bayłe’a: 
„Jestem pewien, że jeden z największych filozofów tego wieku, a zara
zem jeden z pisarzy najbardziej gorliwych -dla dogmatów Ewangelii, 
zgodzi się, że głosząc taką apologię Epikura, jak ta, którą wyprowadzo
no ex hypotHesi w  uwadze poprzedniej, oddaje się. wiele usług praw
dziwej wierze. Naucza on, że gdyby Bóg nie był stworzył materii, nie 
tylko nie byłoby Opatrzności, lecz, że Bóg nie wiedziałby nawet o ist
nieniu materii, gdyby była ona nie stworzona. Przytoczę więc obszerniej 
jego słowa, socynianie znajdą w nich swe potępienie”97.

95 Tamże, s. 184.
98 Według Kartezjusza między dwiema rzeczami zachodzi d istinctio  realis, 

gdy można, jasno i wyraźnie postrzegać jedną z nich nie myśląc przy tym o dru
giej-.

07 DHC, II, „Epieure”, .(I), s. 3'74. Następuje cytat z Malebranche’a, M edita-
tions chretiennes, medytacja IX, nr -3. W tejże uwadze zawiera się zresztą -naj
zupełniej jednoznaczne utożsamienie „platoników" z socynianami.

„Odrzucili oni i(s-eii socynianie) tajemnice ewangeliczne, ponieważ nie mogl{ 
ich pogodzić ze światłami -wiary. iNi-e zyskaliby oni zwolenników, gdyby przysta
li na to, źe Bóg stworzył materię, gdyż ta. zasada filozoficzna,, ex  nihilo nihil fit, 
nic nie powstaje z niczego,, ma oczywistość .równie wielką, co zasady, na mocy

10 Archiwum, historii filozofii i myśli społ.
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Teza, której dowodem ma być dialog epikureisty z plartonikiem, 
sformułowana jest przez Bayle’a jak następuje: „Powiadam, że raz za
łożywszy tę bezbożność, iż Bóg nie jest wcale twórcą materii, mniej
szym jest absurdem utrzymywać, jak to twierdzili epikurejczycy, że 
Bóg nie jest autorem świata i że nie wtrąca się on do kierowania nim, 
niźli utrzymywać jak czyniło wielu innych filozofów, że stworzył go 
On, że go podtrzymuje i że jest jego kierownikiem. To, co oni (scil. owi 
filozofowie) powiadali było prawdziwe, lecz mówili to niekonsekwent
nie i była to prawda, — przybłęda; nie wchodziła ona do ich systemu 
przez drzwi, wchodziła doń przez okno.- Znajdowali się oni na dobrej 
drodze, gdyż zboczyli ze szlaku, który obrali na początku”98.

Pierwsze pytanie, jakie pada z ust agresywnego epikurejczyka pod 
adresem platonika —• dualissty, kwestionuje tytuły Boga do pozbawie
nia materii sitanu, w jakim tkwiła ona odwiecznie, i do wprowadzania 
do niej jakichkolwiek zmian. Platonik nie jest w stanie udzielić na to 
przekonywającej odpowiedzi. Nie może przecież powołać się na prawo 
siły, gdyż przedstawiłby Boga jako ciemiężyciela, co sprzeczne jest 
z ideami rozumu i porządku; nie może uzasadnić postępowania Boga je
go doskonałością, albowiem nie jest ona -tytułem władania. Jedyną le
galną podstawą uznania, że Bóg stworzył z maiterii świat, byłoby wy
kazanie, że jest on bądź jej przyczyną, bądź dobroczyńcą, bądź na

których zaprzeczyli oni Trój-cy i 'Unii hipostaty-cznej. Odrzucili tedy stworzenie 
(scil. świata,), lecz cóż się im przydarzy-ło? Oto wpadli >w przepaść uciekając od 
innej przepaści: musieli uznać niezależne istnienie materii, a :zara,zem podpo
rządkować ją władzy innego Bytu. Musieli wyznać, że istnienie .konieczne może 
przysługiwać substancji skądinąd pełnej wad i -niedoskonałości, co obala pewne 
nader oczywiste pojęcia, mianowicie, że to, -co nie potrzebuje -czegokolwiek in
nego, aby istnieć wiecznie musi być nieskończenie doskonałe, gdyż cóż posta
wiłoby ,granice potędze i atrybutom takiego bytu? -Krótko mówiąc, muszą oni 
odpowiedzieć na, większość trudności, -co do których -założyłem, że -Epikur mógł 
je przedłożyć -filozofom przyjmującym wieczność materii. Wyprowadźcie stąd 
mimochodem, że j-est rzeczą nader użyteczną -dla prawdziwej -religii okazanie, 
iż wieczność materii po-ciąga za sobą unicestwienie Opatrzności boskiej. Ukazuje 
się tym sposobem -konieczność, prawdziwość i pewność stworzenia (scil, świata.)”.

Trzecie zdanie od końca zostało zaopatrzone przez Bayle’a w przypis inte
resujący ze względów historycznych: „Zauważcie, iż twierdzi się, że byli socy
nianie, którzy stali się spin-ozysta-mi z powodu -trudności, na ja,kie .n-a.tra.fili w hi
potezie zasady materialnej istniejącej przez się i odrębnej od Boga”. Kogo miał 
tu Bayle na myśli, trudno us-talić. Być może, chodziło mu o Franciszka. Kuype- 
ra, wydawcę Bibliotheca, F ratrum  Polonorum, który -uważał Boga. :za byt ma
terialny, być może — o Krzysztofa S-a.ndiu.sa, który cieszył się opinią ateusza. 
Informacje te zawdzięczam odpowiednio Leszkowi Kołakowskiemu i Lechowi 
Szczuckiemu.

88 DHC, II, „Epicure”, .(S), s. 37-2.
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bywcą, ewentualnie, że poddała mu się ona z dobrej woli. Aliści, żad
na z tych sytuacji nie zachodzi, co sprawia, że nie można zasadnie 
twierdzić, iż Bóg zawładnął materią i poczyna z nią sobie, ja-k chce", 

W tej jego . fazie, spór między epikurejczykiem a platonistą lub, 
ściślej mówiąc, między Baylem a socynianami, dotyczy zatem zagad
nienia legalnych podstaw własności. Jest rzeczą godną podkreślenia, 
że rzekomy epikurejcizyk rozumuje w (tej sprawie jak wierny uczeń 
Grocjusza, Wyraża się ito przede wszystkim w uznaniu tytułów włas
ności za normowane przez „idee rozumu i porządku, M óre są odpo
wiednikami prawa naturalnego; a jak dowodzi autor De iure belli ac 
pa cis, „prawo naturalne jest tak niezmienne, że sam Bóg nie może 
go zmienić. Jakkolwiek bowiem potęga boska jest nieograniczona, moż
na jednak wyrazić -słowami pewne rzeczy, na które nie rozciąga się ona, 
ponieważ są to słowa, kitóre pozostają tylko- słowami, nie mają zaś sen- 
sownego odpowiednika w rzeczywistości. Tak więc, nawet Bóg nie 
może sprawić, by dwa razy dwa nie było czftery, ani też:, by to-, co w so
bie jest złe, nie było takim”100. Zgodnie z tym poglądem, Bóg baylow- 
skiego epikurejczyka kieruje się ściśle prawem natury, co więcej, pra
wem natury właśnie w wykładni Grocjusza. Negując legalność doskona
łości i prawa siły jako tytułów władania, akceptując natomiast jako takie' 
tytuły stosunki: przy czyn owości, nabycia, dobroczynności lub dobrowol
nego poddania się. Epikurejczyk ten postępuje dokładnie według zaleceń 
Trzech ksiąg a prawie wojny i pokoju, z tym jednak zastrzeżeniem, że 
stosunki między Bogiem a materią nie są odwzorowaniem relacji mię
dzy człowiekiem a przedmiotem martwym, lecz tej, która zachodzi 
między człowiekiem a innym człowiekiem. Gdyby bowiem materia 
była tylko rzeczą martwą, problem właściwie nie mógłby istnieć, gdyż 
„jeśli chodzi o rzeczy, Móre nie należą do- nikogo, podlegają zawłasz
czeniu; zwierzchnictwo (imperium) i własność (dominium), o ile odróż
nia się ją od' zwierzchnictwa”101. Tymczasem materia nie podlega bo
skiemu zawłaszczeniu na tej zasadzie, co więcej, Bayle uważa za sto
sowne obalać argument prawa siły, który mógłby mieć zastosowanie tyl
ko w przypadku rzeczy już będącej czyj-ąś własnością lub człowieka. 
Wydaje się, że można przyjąć tę drugą koniunkturę, utożsamiając prze
to uznane przez Bayłe’a za legalne tytuły własności z grocjuszowymi 
prawami względem osób, które to prawa „można- [...] nabyć w sposób 
pierwotny albo przez zrodzenie kogoś, albo na podstawie czyjejś zgody,

99 Tamże.
100 H. Girotius, O prawie w ojny i  pokoju., Warszawa 1957, t. I, s. -93, ks. I, 

rozdz. I, X.
101 Tamże, t. I, s. -279—-280, ks. II, rozdz. II, IV.

10*
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albo też -czyjegoś przestępstwa”102, W pierwszym przypadku w grę 
wchodzą prawa rodziców, w drugim — prawa Własności uzyskane na 
podstawie prywatnego lub publicznego porozumienia, w trzecim zaś —, 
prawa osoby, w której, mocy jest wymierzenie kar wobec przestępcy za
sługującego na utratę wolności. Obok tych pierwotnych sposobów uzy
skania prawa własności w stosunku do osób, Grocjusz wyróżnia rów
nież sposoby pochodne, m. in. nabycie.( Niejasna wydaje się zatem 
u Bayle’a tylko kwestia dobroczynności jako /tytułu władania, jednakże 
samo jej wprowadzenie potwierdza domysł, według którego stosunki 
między Bogiem a materią mają charakter stosunków osobowych. To 
zaś jest zasadniczą tezą, której dowód jest w tym miejscu przeprowa
dzany. Uznanie jej równoznaczne jest bowiem z akceptacją poglądu, 
zgodnie z którym tzw. tezy o naturze rzeczywistości są pochodne wzglę
dem zapatrywań na społeczeństwo, są przetransponowaniem na sto
sunki między rzeczami obserwacji i spostrzeżeń poczynionych nad 
stosunkami między ludźmi. Ta reifikacja stosunków społecznych sta
nowi z kolei argument za widzeniem w Bayle’u przedstawiciela ideolo
gii mieszczańskiej. Jej to bowiem właściwa jest afirmaoja stwierdzonego 
tu urze-czowienia, uważanie go za fakt naturalny, w czym wyraża- się 
pojmowanie ideału społeczeństwa racjonalnego, jako zbiorowości skła
dającej się ze sprzedawców i nabywców towarów i rządzonej przez 
rynek, co sprawia, że atosunki międzyludzkie jawią się wchodzącym 
w nie osobnikom w postaci stosunków między samodzielnymi i samoist
nymi rzeczami. Jedną z charakterystycznych' właściwości myśli miesz
czańskiej omawianego okresu jest auftonomizowanie przez nią świata 
rzeczy względem świata ludzkiego, przypisywanie mu -coraz większej 
liczby atrybutów odebranych światu ludzkiemu i konstytuowanie pojęć 
takich, jak „materia” czy „byt” w znaczeniu nadawanym im przez 
filo-zofię późniejszą. U Bayle’a, ten proces reifikacji i onitologizacji my
ślenia1 nie jest jeszcze, co tłumaczą warunki historyczne, zaawansowany 
zbyt daleko; za stosunkami przedmiotowymi łatwo tu dostrzec relacje 
intersubiektywne. Jednakże bez odnotowania (tej cechy myśli Bayłe’a, 
wyrażającej, jak -to już było stwierdzone, jej przynależność do obozu 
mieszczańskiego, trudno byłoby zrozumieć całość jego postawy wobec 
socynian, a zarazem znaczenie tej postawy dla narodzin koncepcji 
oświeceniowych103.

102 Tamże, t. 1, s. 3-10, ks, II, .rozdz, IV, I.
103 Stopień reifikacji myślenia jest u Bayle’a mniejszy niż np, u Fonteneile’a, 

który wyraźnie wysuwa program tra,ktowa.nia faktów społecznych tak, jak trak
tuje się fakty fizykalne. „Duch geometryczny — pisał on — nie jest tak przy
wiązany do geometrii, ;by nie mógł być z niej wydobyty i przeniesiony na. inne
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Zinterpretowany tu fragment jest jednak (tylko prologiem dyskusji 
epikurejczyka z platonikiem, gdyż oito obrońca dualizmu wytacza swój 
kolejny argument. Twierdzi mianowicie, że- Bóg zyskał panowanie nad 
materią z racji swej dobroci, albo-wiem nie czyni on nic przeciw jej 
woli, a ponieważ jest -ona pozbawiona czucia, nie może mieć doń pre
tensji, że wydobywa On ją ze stanu chaosu, w jakim była pogrążona 
i wznosi ku położeniu niepomiernie piękniejszemu i szlachetniejsze- 
mu. Epikurejczyk odpowiada na to, że trudno wyobrazić sobie stan 
bardziej naturalny -od tego-, w jakim dana rzecz przebywa odwiecznie, 
na skutek konieczności swej natury i egzystencji, nadto zaś, że wątpli
we jest, by ustanowienia natury rzeczy wymagały reformy, która, 
zważywszy odwieczne istnienie materii zawsze przychodzi za późno, 
co sprzeczne' jeat z mądrością. reformatora. Pomijając jednak tę kwe
stię i godząc ęię wspaniałomyślnie na zasadę: lepiej późno niż wcale, 
epikurejczyk zwraca uwagę na inną trudność, na warunki, jakie speł
niać by musiał ów reformator, by móc przekształcić materię. Musi on 
w niej w tym celu wytworzyć .ruch, a jeśli może to uczynić, nie jest 
od niej realnie odrębny, co przecież było założone. Albowiem — twier
dzi Epikurejczyk •—■ gdyby Bóg był realnie odrębny od materii, nie 
miałby rozciągłości, a przeto nie mógłby poruszać ciał; uznanie, że ma
teria znajdowała się odwiecznie w ruchu nie likwiduje tej trudności, 
gdyż na ruch ciała może oddziałać tylko ciało-. Bóg, aby móc oddziałać 
na. materię .musiałby zatem sam być materialny, co jest niejako pod
wójnym absurdem, bowiem' sprzeczne jest z założeniem dualistycz
nym- i z powszechnie przyjętą ideą Boga104.

O ile pierwsza faza sporu wyrastała w ostatecznym, rachunku z od
mienności wyznawanych przez obu antagonistów ideałów organizacji 
żytcia społecznego, o tyle druga wskazuje nas rozbieżności w pojmo
waniu kompetencji nauki. Dla Bayle’a, jak na to wskazuje stanowisko 
epikurejczyka, rozum pozostawać winien koniecznie w zgodzie z fizy

dziedziny wiedzy. Dzi-eło z zakresu moralności, polityki, krytyki, foyć może nawet 
krasomówstwa, -będzie - piękniejsze jeśli zrobi je  ręka geometry”. Pr e face sur 
1’u tilite  des m athem atiąues et de la physiąue e t sur les tra va u x  de l ’Academ ie  
des Sciences [w:] Oeuv»res, Faris 1-8(25, <t. I, >s. 54. Por, też £loge de Bernoulli, jw., 
s. 122, To, co u Fontenelle’a jest programem, u Ho.lba.cha występuje jako urzeczy
wistnione. „Moralność jest nauką — twierdzi on — której zasady mogą być do- 
wiedzone równie jasno i ściśle, co- zasady rachunku i geometrii”, Slem ents de 
la m orale universelle ou cathechism e de la naturę, par feu  M. le baron d ’Holbach, 
Paris 1790, A vertissem en t, strona nienumerowana. Ogólnie w sprawie problemu 
reifikacji (por. znakomite studium -Luci-en iGoddmanna, La Reification. „Les Temps 
Modernes”, 156;—157, luty-ma.rzec 1959, s. 1433—1474.

»« DHC, II, „Epicure”, (S), 373.
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ką. Wyraża się to w ekstrapolowaniu na- zagadnienia, nie podlegające 
weryfikacji doświadczalnej, fizyczne) zasady bezwładności, którą Bay
le mógł był zaczerpnąć z Kartezj-usza105 czy Newtona-106. Otóż, w na
dawaniu tej zasadzie waloru światopoglądowego wyraża się pewna, 
niezwykle ważna dla jej zrozumienia, cecha myśli Bayle’a: uważanie 
za prawdziwe, czyli autentyczne, w najmocniejszym tego słowa zna
czeniu, racjonalne tylko takich zdań, które są albo sprawdzone empi
rycznie, albo w sposób logicznie poprawny wydedukowane ze zdań 
zweryfikowanych, Podstawową cechą dobrego systemu — pisał
on — jest zdolność do wytłumaczenia doświadczeń [...] sama niezdolność 
do ich wytłumaczenia jest dowodem,, że hipoteza nie jest dobra, choć
by zresztą wydawała się ona piękna [,..]”107. Pogląd ten nie koliduje 
bynajmniej z uzasadnianym powyżej twierdzeniem, że zdania rozumu 
różnią się od zdań wiary oczywistością ich przedmiotu, albowiem nie 
zakłada ona nieuchronnej prawdziwości wszystkich zdań rozumu, lecz 
tylko i wyłącznie ich logiczną poprawność. Wśród owych zdań popraw
nych wyodrębnia Bayle prawdziwe od fałszywych stosując kryterium 
zgodności z doświadczeniem, zdolności do jego wytłumaczenia. W ten 
jednak sposób ulega zakwestionowaniu poważna część tradycyjnej me
tafizyki, ta- mianowicie, która traktuje o rzeczach ex defirwtiorm poza- 
empirycznyeh? obok filozofii rozumianej jako pewna wiedza o przed
miotach oczywistych pojawia się tu wzorzec filozofii naturalnej, filo
zofii podejmującej kwestie- empirycznie rozstrzygalne i tylko- takie. 
W 'tym świetle wydaje się, że bayle’owska krytyka filozofii musi być

106 I, iNewtan, Philosophiae naturalis principia mathematicae, Lomdini 1687 (re~ 
rozdz. XiLIII. „(Ciało) <gdy znajduje się w spoczynku ma siłę b y  poz-ostać w tym 
spoczynku i opierać się wszystkiemu, co mogłoby ;je -zmuszać do zmiany; Podob
nie, gdy porusza się ono ma siłę foy trwać w  -ruchu z tą samą -szybkością i w  tę 
samą stronę". Cyt. ' [w:.] fi. Meyer son, Identiite et realite, wyd. -4, Paris 1932, s. 
127, przyp. 1.

m  I. 'Newton, Philosophiae naturalis principia, mathemaiicae, Londini 1687 (rt- 
produkcja facsimile, Londyn 1953), s. 2, -definicje III i IV. Jakkolwiek z porównania 
smormułowań wynika, że Bayle .korzystał tu z Newtona, niemniej przeto z zasadą 
bezwładności zapoznał się on pierwotnie w wersji ikartezjańskiej, jak świadczy -o tym 
j-ego Fizyka, napisana -do użytku studentów w Sedanie i .Rotterdamie, a więc wcześ
niejsza od Słow nika. Por. System e abrege de Philosophie, Troisiem e partie , Tra ite  
cle P hysiąue d iv ise  en generale et particuliere. Cz. I, sekcja II, rozdz. III, art. II. De 
la causc efficiente du mouvement w  OD, t IV s. 318—325, w  szczególności ?, 319, 
gdzie sformułowana jest zasada bezwładności Godzi się nadmienić, że teza, iz 'Bayle 
wziął w l\m  przypadku sformułowanie Newtona nie jest wynikiem dowolnej .kon
frontacji, wiadomo bowiem, ze znał on Principia. Por DHC, I, „Anaxagore” (R), 
s, 21.8; DHC, III, „Leueippe” (E), is. 101, 107; DHC, III, „Maoicheens”, <0), s, 306.

107 DHC, III, „Mamcheens”, *(D>, s, 306.
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interpretowana bardzo ostrożnie; każda wypowiedź na ten temat wy
maga bowiem wyjaśnienia w imię czego krytyka jest w danym przy
padku przedsiębrana108, Bayle atakuje filozofię przeciwstawiając się 
nie tylko próbom stosowania jej kryteriów do twierdzeń wiary, lecz 
nadto jej aspiracjom do spekulatywnego rozstrzygania kwestii, w któ
rych kompetentne jest doświadczenie. M e uwzględnianie- tego, że ro
zum Bayle’a podszyty jest scjentyzmem, prowadzi do zasadniczych nie
porozumień w interpretowaniu wypowiadanych przezeń dewaloryzu- 
jących filozofię sądów, do jednolitego traktowania ich jako wyrazu 
skrajnego sceptycyzmu sprzężonego z religijną ortodoksalnością. Pomi
jając (trudności, na jakie napotkać musi (ta interpretacja skonfronto
wana z pełnym zestawem tekstów — czynność, do której jej zwolennicy 
gorąco namawiają —■ jej nieużyteczność okazuje się w ,tym, że nie po
trafi ona wyjaśnić dlaczego entuzjastycznie pisali o Bayle’u wszyscy 
oświeceniowej, a refutowali go wszyscy ortodoksi, bez względu na róż
nice konfesjonałne. Natomiast przy założeniu, że pojęcie rozumu jesit 
u Ba-yle’a zbitką dwóch znaczeń, gdyż rozumem jest — według niego — 
to wszystko, co nie jeat przedmiotem wiary (i to jest sens siedemnasto
wieczny, tradycyjny), a zarazem to (tylko, co jest zgodne z doświad
czeniem (i to jeśt nowy, osiemnastowieczny sens) zrozumiałe stają się 
zarówno antyiteologiczne jak i antyfilozoficzne jego enuncjacje, nad
to zaś można wytłumaczyć, dlaczego zachwycali się nim ci, którzy 
się nim rzeczywiście zachwycali, a nie ci, którzy winni byli, co praw
da, to czynić, lecz według zgodnej opinii przekornych źródeł postępo
wali odwrotnie'.

Założenie to pozwala również na wytłumaczenie tej cechy myśli 
Bayłe’a, która przeszła do historii jako najbardziej dla niej znamienna, 
mianowicie, jej sceptycyzmu. Przedstawiany niekiedy jako równo
czesna destrukcja wiary i rozumu — niekiedy zaś jako zakwestionowa
nie samego rozumu gwoli pozostawienia wierze pola do swobodnego 
rozkwitu — sceptycyzm ten był w istocie narzędziem o wyraźnie za
kreślonych granicach stosowalności. Nie obejmował on bowiem dwóch 
dziedzin wiedzy pewnej: doświadczenia i wiary, sfery integralnej wła
dzy rozumu i sfery jego całkowitego zniewolenia. Rzecz jasna,- w obu

108 Niezrozumienie tej sprawy prowadzi do traktowania niektórych wypo
wiedzi Bayle’a ga.ko krytykujących sam rozum. Tak interpretowano np, .DHC, I, 
„Acosta”, (F), s. 69, gdy tymczasem ‘Bayle przeprowadza tam .krytykę mieszania 
rozumu i swi-ary, i DHC, IV, ,.Zenon”, .(H>, oraz (I), s. '543—54-5, gdzie Bayle do
wodzi tylko nierozstrzygalności pewnych problemów. Krótko mówią-c, Bayle kry
tykuje nie rozum, jako taki, lecz wadliwe posługiwanie się nim, stosowanie go 
do niewłaściwych celów.
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przypadkach występuje inny typ pewności, o czym zresztą była już 
mowa; jednakże są to dwa jedyne jej królestwa. Pomiędzy nimi roz
ciąga się ziemia niczyja, obszar sądów, których doświadczenie nie 
konfirmuje ani nie obala, sądów nie należących do wiary, bo ewident
nych, ale nie sprawdzonych jeszcze, lecz (tylko i wyłącznie sprawdzal
nych. Spekulatywna filozofia i wiedza historyczna —• oto dyscypliny, 
które mieszczą się na tym właśnie derenie: są one domeną pewności 
potencjalnej, która może, lecz nie musi ulec aktualizacji. Nic tedy 
dziwnego, że Bayle przeszedł do podręczników jako pyrronista, że jego 
wrogowie pospołu z jego- duchowymi uczniami uformowali taki jego 
stereotyp. Dla wrogów pyrronizmem było okazanie przezeń bezsen
sowności dogmatów wiary i radykalne oddzielenie jej od rozumu, co 
obalało podstawowy ówcześnie argument przytłaczającej większości 
apologetów109. Dla uczniów zaś pyrronizm Bayle’a manifestował się 
w krytycyzmie wobec rozumu, wobec filozofii i dziejopisarstwa, z tym 
wszakże, że terminowi „rozum” przypisywali oni znaczenie odmienne 
od nadawanego mu przezeń, to mianowicie, którym posługiwali się sa
mi; znaczenie wolne od stwierdzonego powyżej rozdarcia110. Jest to

109 Oto kilka charakterystycznych motywacji tezy, iż Bayle !był sceptykiem. 
Leclerc, autor cytowanych Rem arąues critiqv.es sur le Dictiorm aire d e  Bayle, pi
sze: „Nie uważałbym, że oddałem drobną przysługę 'Religii, a nawet Rozumowi, 
gdyby udało mi się zdyskredytować autora, który pragnął, jak się zdaje, dźwig
nąć swą' reputację na ruinach pierwszej i drugiego” '(jw., s. VIII). Por. również 
La Religion vengee  kardynała de Bernis, pieśń VII, w. 11'0—130, (jw., s. 202—203. 
Przytaczam fragment:

„Proscrivons, fletrissons les ścrits triomphants,
Dont M ontaigne, Lam otte et Bayle leur śm ule,
Empoisonnent 1’esprit du vulgaire crśdule.
Bayle, ąui de ce siecle est le Nouveau Pyrrhon,
Librę com m e Petrone, instrutt com m e Varron,
Des vfces de nos coeurs flatte la tyrannie,
Et prete aux passions le feu  de son g in ie;
Qui Vecoute entrainó dans un doute profond,
Erre sur une m er sans rivage et sans fond;
Tout devient par son art tncertain et probable;
L ’erreur change en ses m ains et devient soutenable.
Ce peintre sdducteur avec am initś  
Prodigue le m ensonge et tait la v e r i t i” Ud.

110 Por, ’ Diderot, P yrrhom enne ou ScepŁiąue Philosophie, jw., s. 458
Sceptycyzm nie miał ani u starożytnych, ani u .współczesnych bojownika bardziej 
groźnego niż Bayle”. Tamże o■ Słow niku; „Czyż są jakieś kwestie polityki, litera
tury, krytyki filozofii starej i nowej, teologii, historii, logiki i moralności, które 
nie byłyby tam (scil. w Stou nika) zbadane za i przeciwv [,. ,] Wszystko, co Sex- 
tus Empiryk i Huet mówią przeciw rozumowi [. . .J nie jest warte dowolnego 
hasła wybranego ze Słow nika  Bayle’a (s 461) Por. Wolter, L ettre  a S A. Mgr le 
Prince D***..., jw., s. 475: „nieśmiertelny Bayle, pierwszy wśród dialektyków
i filozofów sceptycznych”.
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najzupełniej zrozumiałe, zważywszy,, że odczytywali oni Bayle’a nie 
jak szacowny dokument przeszłości, lecz jak pisarza aktualnego; że 
widzieli w nim nie przedmiot historycznej refleksji, lecz oręż w aktu
alnej, walce, że, wreszcie, nie dysponowali dzisiejszą techniką inter
pretacyjną. Bayle był sceptykiem, ale nie był tylko sceptykiem. Wąt
pienie nie było dlań rezultatem lecz środkiem, środkiem oczyszczania 
myśli od nawarstwienia przesądów i błędów, w celu wzniesienia gma
chu wiedzy pewnej, ścisłej i ostatecznej111, Us/talenie sensu odwołania 
się przez Bayle’a w sporze z dualizmem, całkowicie przecież pogrążo
nym już przez argumenty „prawne”, do fizycznej zasady bezwładności 
pozwala na nieco dokładniejszą ekspłikację tej sprawy. Wskazuje ono 
przede wszystkim na traktowanie materii jako rzeczy, a stosunku mię-~ 
dzy nią a Bogiem, jako zachodzącego między dwoma ciałami, których 
oddziaływanie regulowane jest przez prawa mechaniki. Skądinąd wia
domo jednak, iż relacja między Bogiem a materią ujmowana jest przez 
Bayle’a również jako zachodząca między osobnikami; innymi słowy 
i materia i Bóg są zarazem rzeczami i ludźmi. Występuje tu interferen
cja dwóch wizji rzeczywistości, rozpatrywanie jej w kategoriach jako
ściowych, prawnych, czyli ludzkich i rozpatrywanie jej w kategoriach 
ilościowych, fizykalnych, czyli urzeczowionych. Nie jest to bynajmniej 
przejawem niezdolności Bayle’a do precyzyjnego myślenia; wyraża się 
w tym bowiem ambiwalencja sytuacji jego- klasy i jego sytuacji osobi
stej. Mieszczaństwo francuskie* tego okresu rozdarte jest niejako mię

Również osiemnastowieczne podręczniki historii filozofii popularyzują Ba.yle’a 
jako sceptyka. Por. I. Brucker, H istoria critica philosophiae, t. IV, cz. I, -Lips-k 
1766. W rozdziale De scepticis recen tioribus  Bayl-e’owi po-święco-na, jest połowa 
miejsca. Cytując fragment z DHC, I, „A-costa”, <F), s. 69, Brucker stwierdza, że 
Bayle, om nem  philosophiam  et ra tion is usu condem nat (s. 602), a, w innym miej
scu stwierdza, ź-e jeśli nawet ni-e był on at-euszem, to stosując sceptycyzm do sa
mych prawd wiary nie pozostawił nic świętego i niepodwaionego (s. 600—601). 
Por. również Saverien, H istoire des philosophes m odem es, t. I, H istoire des m ć- 
taphysiciens, Paris 1762, s. 267—268, Traktowanie Bayle’a. wyłącznie -jako scep
tyka -— burzyciela zostało odrzucone przez historiografię współczesną, poczyna
jąc od pracy Dełvolve, P ierre B ayle: religion, critiąue et philosophie positive , 
Paris 1906. Por. Dib-on, jiw. s, IX i nast.

111 Przyjmując klasyfikację postaw sceptycznych wprowadzoną przez I. Dąmb- 
ską w pracy S cep tycyzm  francuski X V I i X V II w ieku , Toruń 1958, s. 7—11, moż
na powiedzieć, że Bayle był zwolennikiem częściowego- sceptycyzmu normatyw
nego, uważał miano-wicie. że w niektórych sprawach należy powstrzymać się od 
wydawania sądów. Wierzył on jednak w możliwość poznania pra.wdy zarówno 
w sferze rzeczywistości naturalnej, jak i historycznej. Jak to wykazała w cyt. 
artykule Elisabeth Labrousse, pyrronizm historyczny Bayle’a zasadzał się na 
przekonaniu o możliwości poznania prawdziwego przebiegu wydarzeń przez sto
sowanie krytyki źródeł.
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dzy dwie odmienne sfery życia. Styka się ono z. produkcją- opartą na 
zasadach kapitalistycznej organizacji pracy, którą rządzi kalkulacja, 
rachunek ekonomiczny. Z punktu widzenia rachunkowości zaś wszyscy 
ludzie uczestniczący w procesie wytwarzania są identyczni, występują 
oni (tylko jako personifikacje siły roboczej, zdolności do wyprodukowa
nia w określonym czasie określonej ilości dóbr. Podobnie wygląda sta
tus człowieka na rynku. Każdy osobnik funkcjonuje -tam tylko jako po
tencjalny sprzedawca lub nabywca,' a wartość jego wyznaczona jest 
przez możliwości płatnicze, jest wymierna, tak samo jak wymierna jest 
wartość robotnika, Ale aktywność gospodarcza mieszczaństwa francu
skiego ma miejsce w społeczeństwie opartym na z gruntu odmiennej 
zasadzie, że wartość człowieka i zakres jego życiowych możliwości pre- 
determino wane są przez jego genealogię, że wartość ta nie jest czymś 
wymiernym lecz jest jakością przyrodzoną; przy czym w okresie tu 
omawianym mieszczaństwo jako klasa nie występuje przeciw tej zasa
dzie lecz usiłuje na jej gruncie znaleźć dla .siebie modus vivendi112. 
Koegzystencja tych dwóch sfer praktyki społecznej rodzi u myślicieli 
istotne ,trudności na drodze do znalezienia języka umożliwiającego 
adekwatny opis sytuacji całościowej. Wyklucza ona bowiem całkowite 
zreifikowanie się myślenia, czyli korzystanie wyłącznie z kategorii for
malnych, przedmiotowych i ilościowych; wyklucza też posługiwanie się 
tylko pojęciami jakościowymi i podmiotowymi. W filozofii wyraża się 
to poprzez współistnienie dwóch języków i dwóch, typów formułowania 
problematyki: zmitologizowanego i zreifikowanego, przy czym każda 
z tych komplementarnych dziedzin dysponuje własnym kryterium ra

112 Charakterystyczna jest pod tym względem wypowiedź La. Bruyere’a, któ
rą ze względu na konieczność zachowania pełnej precyzji cytuję w oryginale: 
„On ne peut m ieux  user de sa fortunę que fm t Periandre: elle lu i donnę du rang, 
du credit, de l’au torite; deja on ne le prie plus d ’accorder son am itie, on implore 
sa protection . II a com m ence par dire de sole-m em e; „Un hom m e de ma so rte” U 
passe a dire: „Un hom me de ma ąua lite” [, ,.] La 'Biruyeere, Les Caracśeres, Paris 
1934, rozdz. Des Biens de la Fortune, s. 137, O przystosowywaniu się mieszczań
stwa do absolutyzmu świadczy zresztą pokaźna liczba wychodźców z tej w ar
stwy, którzy w czasach Ludwika XIV zdobyli najwyższe stanowiska w państwie. 
Wystarczy stwierdzić, ' że wszyscy wielcy ministrowie Ludwika XIV: .Nicolas 
Foucguet, Michel de Tellier, Hugues de Lionne, Jean-Baptiste Colbert pocho
dzili .z rodzin mieszczańskich. Ale syn Le Telliera był już markizem de Louvois, 
a syn Colberta — markizem de Se,-gnełay. Por. Ph. Sagnac i A, de Saint-Leger, 
Louis X IV , 3 ed. Paris, 1949 s. 58- i na.st. -Godzi się przy okazji zaznaczyć, że po
jęcie „mieszczaństwo” używane jest w -niniejszej pracy nieściśle, gdyż w -rzeczy
wistości -francuskiej XVII wieku nie odpowiada mu żadna grupa społeczna. Mó
wiąc „mieszczaństwo” mamy tu  zawsze na myśli tę jego część, którą zwykło się 
nazywać noblesse de robe.
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cjonalności i prawdy, a odrębność ich i przeciwstawił ość pozostają 
w świadomości ówczesnej niedostrzeżone. Myślenie zmirtologizowane
zasadza się na przyznawaniu wartościom statusu egzystencji osobowej, 
na uważaniu, że istnieją one jako wcielone w ludzi lub nadludzi; wy
stępuje ono bez względu na- to czy inkarnacją wartości jest Król, czy 
Bóg osobowy. Myślenie zontolo gizowane natomiast uważa wartości za 
istniejące na sposób rzeczy i w rzeczach; innymi słowy, traktuje ono 
sferę rzeczy jako- bardziej znamienną, istotną, godną zainteresowania 
niż świat ludzki. Jakkolwiek nie każde myślenie zmitologizowane musi 
być teologią sensu strieto, niemniej przeto każde zakłada jakąś teologię, 
jakiegoś osobowego Boga, podczas gdy na gruncie myśli zontologizowa- 
nej teologia nie musi występować, W osiemnastowiecznym dedzmie Bóg 
istnieje w postaci najzupełniej szczątkowej, a jego istnienie jest istnie
niem rzeczy; ogranicza się on do nadania pierwszego pchnięcia i na tym 
jego rola się kończy. Otóż Bayle rozpatruje Boga równocześnie jako 
osobę i jako rzecz, jeszcze jako osobę i już jako rzecz; jednakże, na co 
trzeba zwrócić uwagę, ta osobowość Boga ma -tu charakter nader spe
cyficzny, itak różny od tradycyjnie chrześcijańskiego, jak różne są ra
cje, dla których pojęcie to jest wprowadzone.

Zresztą, kwestia stosunku do myślenia zreifikowanego i zmitologizo- 
wanego ma dla Bayle’a, jako. filozofa, pewien aspekt szczególny. Wy
stępuje ona mianowicie jako problem możliwości dialogu zarówno 
z myślą przeszłości, jak i z filozofami, którzy pozostają wyłącznie na 
gruncie refleksji tradycyjnej. Wybór myślenia zreifikowanego — przy 
założeniu, że można w tej sprawie podejmować świadome decyzje, za
łożeniu niewątpliwie fałszywym -— oznaczałby nie tylko skazanie się na 
niemożliwość porozumienia się z innymi filozofami (klasycznym przy
kładem takiej dyskusji między dwoma rtypami myślenia jest spór Leib
niza z Clarkiem, spór, w którym obie strony niemal nie rozumieją się 
wzajemnie) lecz również odebrałby sens wielu zagadnieniom ciągle 
jeszcze żywotnym i aktualnym dla samej filozofii, np. zagadnieniu sto
sunku wiary do rozumu, które na terenie myśli całkowicie zreifikowanej 
nie ma racji bytu i zastąpione jest przez kwestię stosunku filozofii do 
nauk fizykalnych. Tak więc,, zarówno zmiany w zakresie praktyki spo
łecznej, jak. i immanenitny rozwój samej filozofii zmuszały myśl miesz-. 
czańską wieku XVII-go do zajmowania mniej lub więcej jawnie posta
wy dualistycznej, acz dualizm ten jest zasadniczo odmienny od tego, 
k tóry reprezentowali, tkwiący jeszcze całkowicie w myśleniu zmitoło- 
gizowanym, socynianie.

Tymczasem, spór między epikurejczykiem a platonikiem wciąż jeszcze 
nie jest zakończony, gdyż epikurejczyk zmiażdżywszy racje przeciwni-
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ka n-a gruncie prawa i fizyki uważa za stosowne wykazać mu również 
niezgodność z dobrą teologią. Człowiek mądry, powiada on, nim przy
stąpi do wznoszenia gmachu, bada wartość posiadanego budulca, a gdy 
stwierdzi w nim skazę, uniemożliwiającą mu zrobienie zeń tego, co 
zamierza, odrzuca (ten budulec i pozostawia go w stanie pierwotnym. 
Otóż, trzeba się zgodzić, że w materii tkwiła taka skaza, która prze
szkodziła bóstwu w realizacji jego zamierzeń, nie po-zwalając mu na 
stworzenie świata wolnego od niepewności, nieporządków. Nie ulega 
zaś wątpliwości, że czynią one materię o wiele bardziej nieszczęśliwą, 
niż była poprzednio. Nie mając czucia nie znała ona ani zła fizycznego, 
ani moralnego; nie była dobra, ale nie była też nieszczęśliwa, bo nie 
uświadamiała sobie tego niedostatku. Stworzenie świata, które dopro
wadziło do ’ uprzytomnienia sobie przez nią jej- nieszczęścia, nie było 
tedy dziełem mądrej dobroci. Zaktywizowało ono tkwiące w materii 
nasiona zła, co natura boska przewidziałaby niewątpliwie, gdyby to 
ona tworzyła świat, A zatem nie jest on jej dziełem. Dodać do tego na
leży ostatnią i najmocniejszą obiekcję. Oto najwłaściwsze idee Boga 
wskazują, że cieszy się on błogostanem absolutnym, co niezgodne jest 
z założeniem istnienia Opatrzności. Jeśli bowiem Bóg kieruje światem, 
to go stworzył, a jeśli stworzył go, to albo przewidział nieporządki, 
które się na nim teraz dzieją, albo nie. Lecz nawet gdyby przyjąć, 
że nie przewidział ich, to skoro już stwierdził ich występowanie wi
nien był świat ten zniszczyć; natomiast jeśli przyjmuje się, że nie uczy
nił tego i trwa w nieskończonym trudzie nad naprawą świata nieuleczal
nie złego, odrzuca się ów błogostan boski i przeczy się właściwym opi
niom o naturze Najwyższej Istoty, która okazuje się głęboko- i nieskoń
czenie nieszczęśliwa, „Czyż można być szczęśliwym — wykrzykuje za 
zakończenie epikurejczyk — gdy po czterech tysiącach lat jest się rów
nie mało, co po jednym dniu, zaawansowanym w przedsięwziętym 
dziele, które namiętnie pragnie się skończyć? Czyż ten obraz niepowo
dzenia nie jestt równie wymowny, co koło Iksjona, kamień Syzyfa 
i beczki Danaid?”113

Ostateczną konkluzją sporu jest więc teza o niemożliwości racjonal
nego uzasadnienia przekonania o stworzeniu świata przez założenie 
dwóch substancji, realnie odrębnych, wiecznych i niezależnych od sie
bie. Obalony- jest tedy jeden z istotnych dogmatów doktryny socy- 
niańskiej, a ściśle, unaoczniony jest jego charakter irracjonalny; oka
zana jest tym samym nieprawdziwość mniemania socynian, jakoby do
prowadzili oni wiarę do pojednania z rozumem. Wynika stąd bezpośred
nio teza o równie irracjonalnym charakterze przekonania o istnieniu

113 DHC, II, „Epicure”, (S), s, 373,
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Opatrzności, gdyż skoro Bóg nie stworzył świata, nie ma on żadnych 
powodów, by troszczyć się o jego sprawy. Godzi się wszakże zauważyć, 
że cała dyskusja poświęcona jest jedynie ustaleniu wartości logicznej 
pewnych inferencji wyprowadzonych z przesłanek hipotetycznych. 
Rozumowanie przebiega cały czas według schematu „jeżeli ... to 
Bayle wykazuje tylko, że z niektórych, przesłanek nie można poprawnie 
dedukować takich wniosków, jakie z nich były wyprowadzone.. Nie zaj
muje się natomiast wartością samych przesłanek, nie orzeka o prawdzi
wości czy fałszu hipotezy dualistycznej, konstatuje tylko, że  niektórzy 
myśliciele jej hołdowali. Ponieważ jednak na gruncie tej- hipotezy zda
nie „świat został stworzony przez Boga” nie daje się uzasadnić, jej 
użyteczność, jako racjonalnego argumentu na rzecz dogmatów wiary 
jest żadna; co się zaś tyczy rozumu, to w świetle przedstawionej dys
kusji musi on przyjąć, że  materia istnieje odwiecznie, i że jest ona 
w ciągłym ruchu; wyeliminować zatem z kręgu spraw podległych jego 
osądowi problem stworzenia świata i zastąpić ten problem przez za
gadnienie jego materiałności. W toku polemiki, m. in. z socynianami, 
Bayle- dokonuje tedy przeformułowania samej problematyki filozoficz
nej; z jego starcia z nimi wyłaniają- się kwestie, wokół których zorgani
zuje się myśl rozwiniętego oświecenia.

Jednakże bayłe’owska materia nie jest identyczna z materią oświe- 
ceniqwców, to zaś m. in. z tej przyczyny, że jest ona inkamacją zła. To 
uznanie materii za nosicielkę zła nie oznacza bynajmniej jej dewałory- 
zacji, przeciwnie, ono właśnie nadaje jej rangę jednej z centralnych 
kategorii myśli bayle’owskiej. Zło jest bowiem podstawowym zjawi
skiem, którego istnienie musi być wyjaśnione, gdyby go nie było, możli
wa byłaby pełna zgodność rozumu i wiary, wolno by było akceptować 
dogmaty w oparciu o argumenty racjonalne. „Najbardziej pewne i naj
bardziej jasne idee porządku pouczają nas, że  Byt, który istnieje sam 
przez się, który jest konieczny i wiekuisty, musi być jedyny, nieskoń
czony, wszechpotężny i obdarzony wszelkiego rodzaju doskonałościami. 
Radząc się tedy, owych idei nie znajduje się nic bardziej absurdalnego 
niż hipoteza dwóch wiecznych i niezależnych od siebie zasad, z których 
jedna nie ma żadnego dobra i może powstrzymywać zamysły drugiej. 
Oto, co nazywam racjami a priori.

Prowadzą nas one nieuchronnie do odrzucenia tej hipotezy i przyj
mowania tylko jednej zasady wszystkich rzeczy. Gdyby wystarczało to, 
aby uczynić jakiś system dobrym, sprawa byłaby załatwiona ku kon- 
fuzji Zoroastra i wszystkich jego zwolenników, atoli nie ma systemu, 
który, aby być dobrym, nie potrzebowałby dwóch rzeczy, tego, by jego 
idee były wyraźne oraz tego, by mógł on wytłumaczyć doświadczenie.
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Trzeba zatem zobaczyć, czy zjawiska naturalne mogą być dogodnie 
wyjaśnione przez -hipotezę jednej zasady”114. Liczne antymonistyczne 
argumenty manichejczyków są przez Bayle’a odrzucane ze wzgardą, do
tyczą one bowiem królestwa naitury. Tymczasem „niebiosa i cała reszta 
wszechświata głoszą chwałę, potęgę i jedność Boga. Tylko człowiek, to 
arcydzieło swego Twórcy wśród rzeczy widzialnych, tylko' człowiek, 
powiadam, dostarcza nader poważnych obiekcji przeciw jedności Bo
ga. [...] Człowiek jest zły i nieszczęśliwy, wie o tym każdy przez to, co 
dzieje się wewnątrz niego i przez stosunki, w jakie musi wchodzić ze 
swymi bliźnimi. Wystarczy pożyć pięć lub sześć lat, by być doskonale 
przekonanym, co do tych dwóch artykułów; ci, którzy żyją dłużej, i któ
rzy są silnie zaangażowani w wydarzenia, wiedzą o- tym jeszcze wyraź
niej. Podróże są nieprzerwanymi lekcjami na ten temat; ukazują one 
wszędzie pomniki nieszczęść i złości człowieka: wszędzie więzienia 
i szpitale, wszędzie szubienice i żebraków. Tu widzicie szczątki kwitną
cego miasta, gdzie indziej nie możecie nawet znaleźć jego- ruin [...]. 
Uczeni, nie wychodząc ze swych gabinetów, są tymi, którzy nabywają 
najwięcej światła w tych dwóch artykułach, gdyż czytając historię do
konują oni przeglądu wszystkich wieków i wszystkich krajów świata.' 
Historia jest, właściwie mówiąc, jednym wielkim zbiorem zbrodni i nie
szczęść rodzaju ludzkiego, lecz zauważmy,' że te dwa zła: moralne 
i fizyczne/nie wyczerpują całej historii ani całego doświadczenia osob
ników. Wszędzie znajduje się również dobro moralne i dobro fizyczne,' 
kilka przykładów cnoty, kilka przykładów szczęścia. I to właśnie spra
wia trudność. Gdyż gdyby istnieli tylko źli i nieszczęśliwi nie należało
by odwoływać się do hipotezy dwóch zasad; to mieszanina szczęścia
i cnoty z nędzą i występkiem wymaga tej hipotezy. Tu znajduje się 
silny punkt sekty Zoroastra”115.

Można dodać — i sekty socynian, albowiem oni również akceptują 
ową hipotezę. Powstaje jednakże pytanie: czy w ich wersji tłumaczy 
ona istnienie zła, pozostając w zgodzie- z określonymi powyżej ideami 
a priori. Na pytanie to Bayle odpowiada przecząco-, socynianie czynią 
bowiem, jego zdaniem, z Boga (twórcę zła, co sprzeczne jest z ideami 
porządku, z których wynika, że jest -on sumą wszelkich doskonałości. 
Socynianie posuwają się, co prawda, niezwykłe daleko w kierunku unie
winnienia Boga: negują naukę o predestynacji i odbierają mu przed- 
wiedzę, czyli znajomość mogących zaistnieć przypadków. Pomimo tego 
nie potrafią oni dowieść, że Bóg nie był mocen przeciwdziałać upadkowi 
człowieka, który pociągnął za sobą zjawienie się nieszczęść i zła. „Jeśli

114 DHC, III, ,(Ma.niche<?ns”, (D), s. 305.
115 Tamie.
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wraz z tymi, którzy zbliżyli się najbardziej do- metody uniewinniającej 
Opatrzność, powiecie, że Bóg nie przewidział był upadku Adama, to 
osiągniecie niewiele, gdyż wiedział on przynajmniej z całą pewnością, 
że pierwszy człowiek ryzykował utratę swej niewinności i wprowadze
nie do świata wszelkiego zła, winy i kary, które nastąpiły po- buncie. 
Ani Jego (scil. Boga) dobroć, ani świętość, ani mądrość nie mogły były 
pozwolić, by zaryzykował on te wydarzenia, gdyż ro-zum przekonywa 
nas w sposób nader oczywisty, że matka, która pozwoliłaby iść swym 
córkom na bal, wiedząc z pewnością, że czci ich grozi tam niebezpie
czeństwo-, poświadczyłaby, że nie kocha swych córek ani niewinności. 
Jeśli zaś założy się, że ma ona niezawodny środek przeciw wszelkim 
pokusom, lecz nie daje go- swym córkom wysyłając je na bał, widzi się 
z ostateczną jasnością, że jest ona winna, i że mało się troszczy o to, 
by jej córki za-cho-wały dziewictwo. Posuńmy to porównanie nieco- da
lej. Gdyby (ta matka szła na bal i widziała czy słyszała przez okno, jak 
jedna z j-ej córek słabo broni się w kącie pokoju przeciw natarczywości 
młodego galanta; gdyby nawet widząc, że córkę jej dzieli tylko jeden 
krok od ulegnięcia żądzom kusiciela, nie ruszyła jej na pomoc i nie- wy
zwoliła jej z pułapki •— czyż nie powiedziałoby się słusznie, że postąpiła 
ona jak okrutna macocha, i że jest najzupełniej zdolna do- sprzedania 
czci swojej własnej córki? ' Otóż, taki jest obraz postępowania, które 
przypisują Bogu socynianie. Nie mogą oni po-wiedzieć, że znał on grzech 
pierwszego człowieka -tylko jako wydarzenie możliwe; znał on wszyst
kie kroki pokusy i powinien był wiedzieć na moment przed upadkiem 
Ewy, że groziła jej zguba; powinien on był, powiadam, wiedzieć o- tym 
z tą pewnością, która sprawia, że nie- do-staje się przebaczenia, o- ile nie 
zaradziło się złu”116.

Słabość koncepcji socyniańskiej wyrasta zatem z przyjmowania, że 
Bóg dysponuje efektywnym i nieograniczonym wpływem na postępo
wanie ludzi; jakkolwiek bowiem socynianie pozbawili go władzy narzu
cania itego- postępowania i ścisłego- kierowania nim, a także nieomylne
go i wyczerpującego przewidywania przyszłości, nie zrezygnowali by
najmniej z przeświadczenia, że może on przeciwdziałać tym poczyna
niom człowieka, które uzna za niewłaściwe, i że wie o nich z góry, gdyż 
zna wszystkie zamiary ludzi w miarę ich formowania się. Kró-tko- mó
wiąc, założenie istnienia Opatrzności, nawet przy tych zastrzeżeniach, 
jakimi obwarowali je socynianie, pociąga za sobą ten największy 
z absurdów, którym jest -oskarżenie Boga o odpowiedzialność za zło. 
Argument ten uderza a fartiori we wszystkie co do- jednego, systemy 
teologiczne. „Odsyłam was — powiada na ten -temat Bayle — do

1,8 DHC, III, ,/Paulidens” . (F), s. -628.
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pewnego żyjącego- jeszcze profesora .teologii, który wykazał jasno 
jak dzień, że ani metoda Skotystów, ani Molinistów, ani Remonstran
tów, ani Uniwersalistów, ani Pajonistów, ani Ojca Malebranche’a, ani 
Luteran, ani Socynian, nie jest zdolna do -obalenia obiekcji tych, którzy 
zarzucają Bogu wprowadzenie grzechu, lub twierdzą, że nie jest ono 
(scil. występowanie grzechu) zgodne z jego dobrocią, z jego świętością
i jego sprawiedliwością”117,

W dyskusji, wokół zagadnienia Opatrzności oraz kwestii ściśle z nim 
powiązanych, pozytywnym bohaterem Bayle’a jest manichejczyk, któ
rego pogląd zasadza się na uznaniu istnienia' dwóch zasad: złej- materii
i dobrego Boga. Bogu wolno przy tym ingerować w sprawy świata, je
dynie w granicach dopuszczalnych przez opór materii, którego nie jest 
on w stanie przezwyciężyć całkowicie, gdyż oznaczałoby to jej unicest
wienie. Wszystkie obiekcje skierowane przeciw socynianom mają na 
celu wykazanie, że dopóki nie przystaną oni na itę właśnie koncepcję 
grzęznąć będą w straszliwych absurdach. Tak przedstawia się stanowi
sko Bayle’a wobec soeyniańskiej akceptacji wolnej woli, (tak też wy
gląda ono w zastosowaniu do problemu sprawiedliwości pośmiertnej.

Można by przypuszczać, że w swej polemice z socynianami, Bayle 
myli się imputując im przyjmowanie dogmatu o obciążeniu całej ludz
kości przez grzech pierworodny, dogmatu, który oni, jak wiadomo, od
rzucali. Atoli, nawet przy takim sprecyzowaniu stanowiska jego opo
nentów, argumentacja Bayle’a pozostaje równie solidna; podstawowa 
kwestia wysunięta przezeń w toku sporu z socynianami dotyczy bowiem 
nie tego, czy grzech Adama obciążył całą ludzkość, lecz tego, jak to 
się stało, że Bóg dopuścił do pojedynczego choćby występku, do przy
najmniej jednego zamanifestowania się zła i nieszczęścia. W koncepcji 
socyniańskiej odpowiedzią na to jest wskazanie na wolną wolę, którą 
Bóg obdarzył człowieka, a która polega na władzy dokonywania wybo
ru pomiędzy dobrem i złem. Przeciwstawiając się tej opinii, twierdzi 
Bayle, iż traktowanie tak pojmowanej wolności jako daru bożego, rów
noznaczne jest z uznaniem Boga za sprawcę zła i sprzeczne jest przeto 
z ideami porządku. Bóg bowiem jest przede wszystkim dobrocią, a „nie 
ma potrzeby uprzedzać —■ pisze Bayle — że przez ideę dobroci rozumie 
się nie dobrać niedoskonałą, taką, jaką spotyka- się w sercu grzesznego 
człowieka, lecz tę dobroć, którą abstrakcją logiki odłączają od wszelkiej 
wady. [...] Jej zasadniczym i wyodrębniającym atrybutem jest skłania
nie swego przedmiotu ku czynieniu dobra, które przez najkrótsze i naj
pewniejsze drogi, jakimi się on może posłużyć, uczyniłoby szczęśliwą

117 Tamże.
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dolę tych, którzy owe dobra otrzymują”118. Wolność, rozumiana jako 
możność wyboru między dobrem a złem, cnotą i występkiem nie mo
że być darem Istoty idealnie dobrej, gdyż ex definitione dopuszcza -ona 
zjawienie się zła; a cokolwiek pochodzi od takiej istoty nie może mieć 
ze złem nic wspólnego,. Gdyby nawet przyjąć, że istota idealnie dobra 
dała człowiekowi taką wolność, fto już na pewno nie można wytłuma
czyć jej zgody na aktualizację zła tkwiącego w niej latentnie. Wreszcie 
,,argument, który głosi, że trzeba było przyznać wolność stworzeniu, 
aby dać miejsce cnocie i występkowi, karceniu i pochwale, nagrodzie
i karze (argument ten —• K. P.) może być dobrze i łatwo obalony. Wy
starczy odpowiedzieć, że podobna racja, miast skłonić Byt nieskończenie 
święty i nieskończenie wyrozumiały do udostępnienia stworzeniu wol
nej woli, winna go była od tego odwrócić. Występek i potępienie nie 
powinny mieć miejsca w dziełach przyczyny -tak nieskończenie świętej, 
trzeba by znalazły one wszystkie drogi zamkniętymi przed sobą, wszyst
ko winno być tam godne pochwały, a cnota powinna tak obsadzie drzwi, 
by cecha przeciwna nie mogła się przez nie nigdy przecisnąć, A  ponie
waż w cesarstwie najwyższego Bytu, nieskończenie dobrego- i nieskoń
czenie potężnego, wszystko to musi być możliwe, kary nie powinny tam 
wcale mieć miejsca”119,

W Bayle’a negacji wolnej woli zawiera się tedy in nu.ce jego stano
wisko wobec nauki o wymierzaniu sprawiedliwości pośmiertnej. Socy
nianie, również i w tej sprawie, złagodzili zdecydowanie tradycyjne po
glądy teologii, odrzucając wieczność kar piekielnych i twierdząc, że po 
ich upływie grzesznicy ulegają anihiłacji. Samo dopuszczenie kar pie
kielnych uważa jednak Bayle- za sprzeczne z pojęciem dobroci idealnej, 
gdyż znaczy ono, że Bóg karze za wykroczenia, których właściwie sam 
jest sprawcą. Pogląd swój rozwija on w tekście, który ze względu na je
go doniosłość dla dalszych rozważań wypada przytoczyć integralnie. 
„•Nie ma dziś nikogo ■— pisze on — kto dostarczałby manichejczykom 
tak niewielu okazji do krytyki, jak sekta Socyna, lecz jest tak tylko 
dlatego, że oddaliła się ona- bardziej niż inne od hipotezy partykułary- 
stów (są to ci, którzy z największą ścisłością podkreślają literalny sens 
nauki świętego Pawła o predestynacji, konieczności łaski i utracie wol
nej woli). Jednakże, dopóki nie posunie się ona jeszcze dalej, nie będzie 
bardziej niż orygenizm szczęśliwa w tej dyskusji (scił. z manichejczy
kami); upadnie w niej ona, o ile do innych swych bezbożności nie do
łączy tej, że materia jest zasadą, którą Bóg może dysponować tylko do

118 DHC, III, „Origene”, (E), s. 542.
119 Tamże, s, 543.

11 A rc h iw u m  h is to r i i  f i lo z o f ii  i  m y ś li  społ.
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określonego -■ punktu, i że dostosowuje się on do niepoprawnych wad, 
na które w niej. napotyka. Jeśli socynianie nie obciążą się jeszcze i tym 
bluźnierstwem, okażą się sprowadzonymi da absurdu, czyli do za
przeczenia prawdom- doświadczalnym. Oto w jaki sposób. Przeczą oni 
wieczności piekieł, ponieważ nie mogą pojąć, że zgadza się ona z nie
skończoną dobrocią Boga. Nie rozumieją, jak dobroć ta daje się po-go- 
•dzić ze stokrotnie stoma milionami lat piekła. Tyle wieków cierpienia 
wydaje się im straszliwym -okrucieństwem. Lecz ponieważ od tego okru
cieństwa nie dotrze się nigdy do nieskończonej dobroci przez odejmo
wanie tysiąca i jeszcze tysiąca wieków itd. pozostawiając tedy kilka 
łat męczarni, trzeba powiedzieć, skoro chce się uniknąć niekonsekwen
cji, że pod panowaniem nieskończenie dobrego Boga piekl® nie może 
istnieć wcale. To jednak dowodzi zbyt wiele, w następstwie tej= tezy 
nie mo-żna zrozumieć, jak mogą istnieć pośród ludzi choroby i troski. 
Zakładacie przeto zasady, z których wynika fałsz, a nawet niemożność 
czegoś, co istnieje z całą pewnością i -czego ma się aż nazbyt bolesne 
doświadczenie. Czyż powiecie, że pod rządami najlepszych monarchów 
istnieją lochy, tortury, szubienice i kaci, którzy często- dokonują egze
kucji? Odpowie się wam, że nic z tego nię miałoby- miejsca, gdyby ci 
monarchowie mieli siłę do wpojenia wszystkim niezłomnego postano
wienia zachowywania się jak należy. Jaki jest sposób wydobycia się 
z tego- labiryntu jeśli Bóg dysponuje materią j-ak mu się podoba i jeśli 
jest on swobodnym twórcą praw, które poddają człowieka chorobom
i nieszczęściom? Będzie się więc zmuszonym, by -się wydobyć, do 
oświadczenia, że Bóg nie czyni wszystkiego-, co chce, i że materia zawie
ra nasiona zła, które w taki lub inny sposób kiełkują, czy pragnie on 
tego, czy nie, bez względu na kombinacje czy związki, które poczyni on 
z cząsteczek"12°.

Jest, jak się wydaje, rzeczą znamienną, iż polemika Bayle’a z szcze
gółowymi (twierdzeniami doktryny socyniańskiej pomija całkowicie do
konaną przez nich krytykę takich dogmatów, jak np. boskości Chrystu
sa, Trójcy św. czy Unii hip-ostatycznej, ograniczając się do- stworzenia 
świata, opatrzności, wolnej woli i jurysdykcji sprawowanej przez Boga 
nad duszami umarłych. Do- tego rejestru można by, co najwyżej, dorzu
cić jeszcze jeden problem, w zasadzie rozważany przez Bayłe’a na in
nym niż socyniańskim materiale, aczkolwiek przytacza on w tym  kon
tekście również wypowiedź Crella, mianowicie- problem, duszy zwierząt. 
Nie wchodząc fu w same szczegóły poglądów Bayłe’a na (ten temat wy

m  Tamże, s. 544.
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starczy stwierdzić, że przeczy on istnieniu zasadniczej odmienności mię
dzy duszą ludzką a zwierzęcą oraz wykazuje, że nie można na terenie 
rozumu obronić ftezy o realnej- odrębności duszy i -ciała123-; z tą negacją 
substancjalności duszy łączy ściśle pogląd, że atomy materii winny być 
uznane za ożywione122. Taki wybór problemów kontrowersyjnych 
wskazuje na trzy godne odnotowania fakty. Po pierwsze, na uznawanie 
przez Bayłe’a soeyniańskiej krytyki takich dogmatów, jak np, bosko-ści 
Chrystusa, Trójcy św. czy Unii hipostatycznej za całkowicie zgodną z ro
zumem; dotyczy to również nauki o predestynacji, dogmatu o pełnym 
przewidywaniu przez Boga wszystkich wydarzeń możliwych, oraz o ob
ciążeniu całej ludzkości przez grzech Adama. Po drugie, wybór ten 
świadczy o przekonaniu Bayle’a, że wymienione kwestie są intelektual
nie martwe, przekonaniu, w uformowaniu się którego znajomość z so- 
cynianizmem mogła była odegrać pewną rolę. Po trzecie wreszcie bay- 
le’owska selekcja problemów wskazuje na motywy, które pobudziły 
gc do zapo-znania się z socynianizmem. W literaturze historycznej trak
tującej o Braciach Polskich, jako- jedyną przyczynę roli socynianizmu 
w życiu intelektualnym siedemnastowiecznej Europy, wymienia się za
zwyczaj sformułowany przez ten nurt program racjonalizacji Objawie
nia. W przypadku Bayle’a wymienić nadto należy, jako niemniej w aż-. 
ną dla pobudzenia jego zainteresowania nimi, dążność socynian do unie
winnienia Boga, poprzez akceptację hipotezy dualistycznej, z zarzutu 
stworzenia zła. Na podstawie znajomości ewolucji poglądów Bayle’a, 
którego wczesne prace dotyczyły właśnie kwestii zła123, przypuszczać 
można, że poglądy socynian w tej materii szczególnie zaważyły na jego 
zainteresowaniu się wartością ich doktryny. Krótko mówiąc, Bayle, nie
zależnie od tego, czy powyższa koniektura jest słuszna, polemizuje z so
cynianami tylko w tych sprawach, które uważa za jeszcze nie załatwio
ne, jakkolwiek stanowisko socynian jest wobec nich najbardziej ra
dykalne. Jest rzeczą niezwykle ważną, że wszystkie te sprawy sprowa
dzają się w świadomości Bayle’a do jednej; jak pogodzić przekonanie
o istnieniu absolutnie dobrego Boga z faktem panoszenia się zła? W tym 
punkcie zarysowują się zasadnicze rozbieżności między Bayle’m a socy
nianami; pełne zrozumienie omawianej- itu kontrowersji uzależnione jest 
zatem od uprzedniego ustalenia stanowisk zajmowanych w tej sprawie 
przez obie spierające się strony.

»!1 Por. DHC, IV, „Borarius”, <€)» (F), (-G), s. 79—82.
122 Por. DHC, III, „Leucippe”, (E>, s. 100—M)2,
m  Por. Obiectiones in libro Petri Poireti de Deo, anim a et mało w: OD, IV.
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IV

Wśród licznych kwestii poruszanych przez Bayle’a w haśle „Socyn”, 
jedna zdaje się szczególnie interesująca dla odsłonięcia rzeczywistego 
podłoża ukazanego powyżej sporu. Oto zastanawia się Bayle nad tym, 
czy włoscy wygnańcy, prekursorzy i twórcy późniejszego ruchu socy- 
niańskiego, byli tylko pospolitymi oszustami, którzy wyciągnąwszy nau
kę z doświadczeń Kalwina, postanowili zorganizować własną partię, re
widując z kolei jego doktrynę, czy też byli oni uczciwymi ludźmi hoł
dującymi fałszywym poglądom. Opowiedzenie się Bayle’a za drugim 
członem tej alternatywy nie świadczy bynajmniej- o- jego sympatii dla 
socynianizmu i nie ono jest zresztą istotne, na uwagę zasługuje bowiem 
tylko motywacja twierdzenia, że* twórcy tej herezji nie byli wyracho
wanymi szalbierzami. Przypisywanie im zamiaru pozyskania sobie wiel
kiej rzeszy adherentów, poprzez odrzucenie wszystkiego, co w kalwi- 
nizmie niepojmowalne, oznaczałoby, zdaniem Bayle’a} że równocześnie 
uważa się ich za głupców niegodnych włoskiej edukacji. „Spekulatyw- 
ne tajniki religii — dowodzi Bayle — wcale nie przeszkadzają ludowi; 
męczą one zaprawdę jakiegoś profesora teologii, który roztrząsa je wni
kliwie, usiłując wyjaśnić je i odpowiedzieć na obiekcje heretyków; jako- 
weś inne uczone osoby, które badają je (scil. tajniki religii) z wielką 
ciekawością, również mogą być zmęczone przez opór ich rozumu. Atoli 
cała reszta ludzi jest co do tego najzupełniej spokojna; wierzą oni, lub 
wierzą, że wierzą, we wszystko, co im- się mówi i cicho spoczywają ' 
w -tym przekonaniu. Byłoby się tedy niemal fantastą, gdyby się uwa
żało, że mieszczanin i chłop, żołnierz i szlachcic byliby wyzwoleni od 
ciążącego im jarzma skoro zwolniłoby się ich od wiary w Trójcę i Unię 
hipostaityczną. Przystosowują się oni o wiele lepiej do doktryny tajem
niczej > niezrozumiałej i wyniesionej ponad rozum; podziwia się o- wiele 
bardziej to, czego się nie pojmuje, ma się na to pogląd wznioślejszy, 
a nawet bardziej pocieszający. Wszystkie cele religii spełniane są lepiej 
przez przedmioty, których nie rozumie się wcale, budzą one więcej- po
dziwu, więcej szacunku, więcej strachu i więcej zaufania"124.

Imputowanie owym Włochom świadomego oszustwa jest nadto tym  
bardziej nielogiczne, że itrudno przypuścić, by nie widzieli oni, iż za
kazując sprawowania godności i udziału w wojnie, nakładają na swych 
zwolenników brzemię o wiele cięższe niż wiara w Trójcę. Tymczasem, 
„bardziej niż pozostali chrześcijanie są oni (scil, socynianie) surowi, co 
do zakazu zemsty i -co do rezygnacji z zaszczytów świata; w dotyczą
cych obyczajów tekstach Pisma św. nie szukają bynajmniej złagodzeń

124 DHC, IV, „Soei-n”, (H), s. 231.



Piotr Bayle wobec socynianizmu 165

lub tłumaczeń przenośnych. Przywrócili surowość pierwotnego kościoła, 
który nie po-zwalał wiernym na pełnienie urzędów i udział w zabijaniu 
bliźnich, tak dalece, że nie chciał, by oskarżano złoczyńców. Zakaz pia
stowania stanowisk i udziału w wojnie jest ciężarem o wiele większym 
jeszcze niż zakaz zemsty, gdyż wyklucza wykręty, oszukiwanie samego 
siebie i innych. [...] Powiedzmy tedy, konkluduje Bayle, że uciekinie
rzy z Włoch nie byli oszustami. Pomylili się na skutek nadmiernej do
ciekliwości i darzenia zbytnim szacunkiem światła naturalnego-, a jeśli 
zachowali z chrześcijaństwa tę, a nie inną część, to dlatego, że ich 
pierwsza zasada, nieprzyjmowanie niczego, co przeczyło wprost świa
tłom ich rozumu, doprowadziła ich do tego, czy tamtego"123.

Racjonalizm i pochodny wobec niego rygoryzm obyczajowy są prze
to tymi dwiema cechami doktryny socyniańskiej, które wystawiają jej 
twórcom świadectwo uczciwości, wskazując, że nie zamierzali oni zdo
bywać sobie zwolenników poprzez uleganie zapatrywaniom publicznym
i schlebianie ludzkim słabościom, lecz odwoływali się do tych- tylko-, 
którzy rzeczywiście podporządkowują swe życie dążności do wiekuistego 
zbawienia. Toteż socynianizm nie ma, zdaniem Bayłe’a, żadnych szans 
wśród ludzi zwyczajnych. Nie mogą nań przystać książęta, jako ma
terialnie zainteresowani w prowadzeniu zakazanych przezeń wojen, 
umożliwiających im zyskowny handel wojskiem; nie może szlachta — 
pobudzona żądzą awansu i sławy; nie mogą żołnierze- —- ożywieni na
dzieją łupów i gwałtu126. „Religia socyniańska nie jest stworzona dla 
całego ludu, ani dla wielkiej liczby ludzi; odpowiada ona tylko wybra
nym temperamentom. Jeśli prawdą jest, że pewien papież, zasłyszaw
szy, iż protestanci nie cierpią cudzołóstwa i rozpusty, wykrzyknął, że 
nie przetrwają oni długo, można zapewnić, iż jego- prognostyk byłby 
słuszniejszy, gdyby stosował się do sekty, która rezygnuje z oręża i za
szczytów”127, Dodatkową repulsję wobec socynianizmu budzi odrzuca
nie przez ten kierunek nauki o- wiecznotrwałoś-ci kar piekielnych, albo
wiem „chociaż każdemu osobnikowi wygodnie jest nie lękać się męczar
ni (tamtego świata, jest mu jeszcze bardziej niewygodnie myśleć, że ma 
codziennie do czynienia z ludźmi, którzy się ich nie obawiają”128. Lu
dzie kie-rują się bowiem przede wszystkim samolubstwem, interesem 
osobistym, a „w interesie każdego osobnika, jakkolwiek nie byłby ze
psuty, leży, by nauczano- moralności najbardziej odpowiedniej dla za
straszenia sumień”129.

125 Tamże, s. 231—232.
126 Tamże, (G), s. 237.
127 Tamże, (H), s. 231.
128 Tamże, (I), s. 222.
129 Tam że.
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Bayle dowodzi, jak widać, utopijności lub, inaczej mówiąc, irracjo- 
nałności przekonania socynian o możliwym rozpowszechnieniu się ich 
nauki pośród ludzi i wywarciu przez nią efektywnego wpływu na ich po
stępowanie, Utopijność ta wyrasta z błędnego, idealizującego poglądu 
na naturę człowieka. Socynianie mniemają, że człowiek kieruje się ro
zumem, kitóry poucza go, iż najbardziej doniosłą sprawą jest pozyska
nie zbawienia wiecznego, że zatem człowiek pragnie, by wiara nie prze
czyła rozumowi i będzie się kierował jej nakazami, skoro unaoczniona 
mu zostanie ich racjonalność. Sądzą oni tedy, że można przeobrazić ży
cie ludzkie rozkrzewiwszy religię prawdziwą, oczyszczoną z absurdal
nych naleciałości i zrealizować w ten sposób królestwo cnoty na ziemi. 
Krótko mówiąc, uważają oni człowieka za dobrego z. przyrodzenia, a wy
stępek i zło za zjawisko akcydentalne i dające się przezwyciężyć. Re
prezentują, jeśli wolno użyć tak nieścisłego określenia, antropologiczny 
optymizm-.

Pogląd Bayle’a na naturę czło-wieka przeciwstawia się radykalnie 
tej wizji harmonijnej i świetlanej. Człowiek jest zły i nieszczęśliwy nie 
z przypadku, lecz na mocy swej natury. Jest on bowiem wewnętrznie 
rozdarty, toczy się w nim ciągła walka między duszą a ciałem, zmy
słami a rozumem, walka, której rozum, równocześnie sędzia i strona, 
nie jest w stanie uśmierzyć. Mówiąc słowami Guez -de Balza-ca, pod któ
rymi Bayle się podpisuje, „Phomme est fait d’un Dieu et -d’une bes-te 
qui sont attaches ensemble”130, przy czym najczęściej o-w-a bestia 
triumfuje w nim nad Bogiem. „Życie ludzkie —- powiada Bayle -— nie 
jest prawie niczym innym jak walką sumienia z namiętnościami, w któ
rej jest ono niemal zawsze zwyciężone”181. Człowiek jest zatem z re
guły niewolnikiem namiętności, a postępowanie jego nie jest wolne, lecz 
jest zdeterminowane przez nie. ,,Ci, -którzy nie badają gruntownie (tego, 
-co dzieje się w nich samych, przekonują się łatwo, że są wolni, i że 
jeśli ich wola kieruje ich ku złu, jest to ich wina, gdyż czyni ona tak 
na m-ocy wyboru, którego są panami. Ci, którzy głoszą inny pogląd, są 
osobami, które starannie badały pobudki i okoliczności swych działań,
i które dobrze zastanowiły się nad postępami ruchów swej duszy. Oso
by 'te wątpią z reguły w swą wo-lną wolę i dochodzą nawet do przeko
nania, że ich rozum i ich umysł są niewolnikami, niezdolnymi oprzeć się 
sile, porywającej je (scil. owe- osoby) tam, gdzie nie chciałyby one 
iść” 132. Nawet gdy człowiek świadom jest, że działa wbrew własnym

is# -G. de Balzac, Le Socrate chresiien , tod,, tom,, s. 98, Ba.yle cytował w-g inne
go wydania, por. DHC, III, „-Ovide (Nason)”, (H), s, -561. ■

133 DHC, II, „Helene", s, 709.
132 Tamże, s. 708.
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interesom, nie jest on w stanie zapanować nad swymi namiętnościami; 
wie, że pchają go one ku zgubie, lecz brak mu sił, by się im oprzeć. 

Skonstatowane przeciwieństwo koncepcji antropologicznych Bayle’a
i socynian implikuje rozbieżne zapatrywania na całokształt problemów 
życia zbiorowego, w szczególności na funkcję i cele religii. Dla socynian 
społeczeństwem wzorcowym jest gmina wyznaniowa; uważają oni reli
gię za najdoskonalszy rodzaj więzi międzyludzkiej, ponieważ jest ona 
podstawą moralności, co sprawia, że wspólność wiary tożsama jest 
z akceptacją jednolitego kodeksu nakazów etycznych, a zatem z unifi
kacją postępowania i przezwyciężeniem wszelkiej dysharmonii w sto
sunkach między osobnikami. Wyrasta z. tego absolutna we wczesnej fa
zie ruchu Braci Polskich, nader umiarkowana zaś w jego stadium doj
rzałym, dewaloryzacja państwa, jako instytucji narzucającej zasady 
zbiorowego współżycia; prawa, jako zespołu gwarantowanych przez si
łę norm postępowania; wojny, jako manifestacji przeciwstawiania się 
sobie poszczególnych organizmów państwowych. Przeświadczenie o wy
jątkowej wartości więzi religijnej, uznanie jej za samowystarczalną 
podstawę istnienia społeczeństwa równoznaczne jest zarazem z całko
witym uniezależnieniem problemów wiary od kwestii społecznych, 
z przeprowadzeniem ostrego rozgraniczenia między dwiema płaszczyz
nami życia człowieka; autentyczną i pozorną, religijpą i polityczną. 
Wiara prawdziwa, oczyszczona od ludzkich wtrętów jest ponadczasowa
i ponadhistoryczna; jest ona taka, jaką ustanowił ją rozumny Bóg. Za
sadnicza dla człowieka kwestia zbawienia wiecznego rozstrzyga się wła
śnie w sferze wiary i moralności, której związek z dziedziną praktyki 
politycznej jest najzupełniej przypadkowy. Stąd przekonanie o mo
żliwości i potrzebie powszechnej tolerancji, dobitnie sformułowane przez 
Crelła w twierdzeniu, że „ci, którzy w miarę możności współżyją zgod
nie z innymi w świeckiej społeczności i nie zakłócają niczyjego pokoju
i bezpieczeństwa, ci żadną miarą nie mogą być wyłączeni ze świeckiej 
społeczności i w żadnym wypadku nie należy odmawiać im pokoju133. 
Pogląd ten jest logicznym następstwem założenia niezależności owych 
dwóch sfer egzystencji ludzkiej-, o których była powyżej mowa, albo
wiem z założenia tego wynika, że sprawy wiary nie dają się rozstrzy
gnąć siłą materialną, że ważą się one w  regionach ducha. Socynianie 
emancypują zatem wiarę od wszelkiej kurateli polityczno-prawnej, wy
łączają ją spod kompetencjfi państwa, które zwolnione zostaje z opieki 
nad nią i z dbałości o jej czystość i rozpowszechnianie. Z owego unie
zależnienia wiary od jakichkolwiek czynników doczesnych wynika gło
szona przez Socyna zasada uległości poddanych wobec rozporządzeń

133 J, Crell, jw., s. 12,
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władców, gdyż nawet jeśli są one wymierzone przeciwko wierze, nie są 
w stanie jej u-nicestwie, Toteż wydaje -się, że Bayle nieprzypadkowo 
zwrócił uwagę na, tę zasadę i ustosunkował się do niej nader krytycz
nie. Socyn ■— pisze on — „tak mocno potępia zbrojne występowanie pod
danych. przeciw ich księciu oraz teologów protestanckich, którzy po
wiadali, że wolno przeciwstawiać się gwałcicielom wolności sumienia, 
iż nigdy chyba najbardziej skrajni zwolennicy arbitralnej i despotycz
nej władzy suwerena nie mówili tego wyraźniej. Wypowiada się on ra
czej jak mnich, który sprzedał swe pióro, by siać nienawiść do refor
macji protestanckiej, niż jak uciekinier z Włoch”134. Przedstawiony tu 
programowy indyferentyzm socynian wobec problematyki politycznej 
pozwala stwierdzić, że afirmowali oni milcząco- feudalizm jako forma
cję społeczno-gospodarczą, że nie przeciwstawiali mu nic poza teologicz
ną utopią, która była wzorcem moralnego doskonalenia się, a nie 
ideałem społecznej przebudowy.

Jednakże w swym historycznym funkcjonowaniu poglądy socynian 
bynajmniej nie okazały się tak jednoznaczne, jak by to mogło się zda
wać na podstawie dokonanej tu prezentacji. Postulowana przez nich
• autonomizacja religii względem życia publicznego odsłoniła bowiem 
w procesie recypowania ich doktryny swą drugą niejako stronę, ukazała 
się jako autonomizacja tego życia wobec religii. W ten sposób radykal
ny program emancypacji wiary okazał s ię . radykalnym programem 
laicyzacji społeczeństwa. Wyraziła się tu ta sama ambiwalencja, której 
postać ściśle filozoficzna przedstawiona była w części wstępnej niniej
szego studium. Godzi .się wszakże podkreślić, skoro uprzednio nie zo
stało to zrobione, że sami socynianie nie dostrzegali tej dwoistej wy
mowy swych poglądów i uważali je za najzupełniej koherentne i jedno
rodne, co najlepiej chyba świadczy o tym,, że stawiali oni przed sobą 
jako cel tylko i wyłącznie reformę życia duchowego, poprzez wyodręb
nienie go z codzienności. Toteż nie można zasadnie, jak się to niekiedy 
czyni, przypisywać socynianom nieobecnej przecież w ich świadomości 
intencji zeświecczenia państwa; trzeba widzieć w nich to, czym byli 
w istocie,, mianowicie sektę religijną, która interesowała się przede 
wszystkim sprawami wiary, pozostałe uważając za drugorzędne. Anty- 
nomiczny charakter ideologii Braci Polskich odsłonił się dopiero dzięki 
krytycznemu na nią spojrzeniu z pozycji innej antropologii, a właściwie 
innego światopoglądu, będącego wyrazem odmiennej postawy wobec 
istniejącego społeczeństwa.

DHC, IV, „Soein”, s. 23<0,
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Jednym z istotnych następstw bayle’owskiej wizji człowieka jako 
istoty, której namiętności zazwyczaj nieuchronnie triumfują nad jej su
mieniem i rozumem, jest pogląd, że wiara nie ma żadnego wpływu na 
codzienne postępowanie jednostek, „Gdy porównuje się obyczaje czło
wieka religijnego z ogólną ideą, jaką tworzy się sobie o obyczajach 
tego człowieka, jest się zaskoczonym nie znajdując żadnej odpowie
dzialności między tymi dwoma rzeczami. Idea ogólna chce, by czło
wiek, który wierzy w Boga, Niebo i Piekło, czynił wszystko, o czym 
wie, że jest miłe Bogu i powstrzymywał się od wszystkiego, o czym wie, 
że jest dlań nieprzyjemne. Aliści życie tego człowieka pokazuje nam, że 
czyni on coś wręcz przeciwnego. Czy chcecie znać przyczynę tej nie- 
współmierności? Oto -ona.. Jest nią to, że człowiek nie skłania się do 
pewnych działań raczej niż do innych przez posiadaną ogólną wiedzę
o tym, co powinien czynić, lecz przez szczegółowy osąd, któremu pod
daje każdą rzecz, gdy stoi u progu działania. Otóż ten szczegółowy osąd 
może być zgodny z ideami ogólnymi, które ma się o tym, co się po
winno czynić, lecz najczęściej zgodny z nimi nie jest. Przystosowuje się 
on prawie zawsze do panującej namiętności serca, do skłonności tem
peramentu, do siły nabytych przyzwyczajeń, do* gustu i wrażliwości 
na pewne przedmioty. Sumienie zna na ogół piękno- cnoty i zmusza 
nas do wyrażenia zgody na to,' że nie ma nic bardziej godnego po
chwały niż dobre obyczaje. Lecz gdy serce owładnięte jest raz niepra
wą miłością, gdy widzi się, że zaspokajając tę miłość dozna się przy
jemności, a nie zaspokajając jej pogrąży się w smutki i niepokoje- nie 
do wytrzymania, światło sumienia gaśnie, człowiek radzi się tylko na
miętności i osądza, że trzeba działać hic et nunc wbrew posiadanej 
ogólnej idei swego obowiązku. Wskazuje to-, że nic nie jest bardziej 
przedmiotem złudy, niż osądzanie obyczajów człowieka przez ogólne 
opinie, którymi jest on przepojony”185.

Z tego przeświadczenia wynikają dalsze istotne konsekwencje, takie 
jak np. dopuszczenie możliwości zaistnienia republiki ateistów; gdyż 
jeśli wiara nie wpływa na postępowanie człowieka, ateusz kieruje się 
tymi samymi motywami, co człowiek wierzący136. Zdaniem Bayle’a re~

133 P. Bayle, P em ees diverses sur la  C om ete, edition critiąue par A. Prat,
2 wydL, Pa.ris 1939, t. II, CXXXV, s. 9—10.

138 Tamże, OLXI, s, 7*7—78. Bayle pisze o Rzeczypospolitej ateistów: „Byłyby 
tam wprawdzie potrzebne nader surowe i bardzo dobrze egzekwowane prawa, dla 
karania przestępców, lecz czyż nie są on-e potrzebne wszędzie? Czyż odważyli
byśmy się wychodzić z naszych domów, gdyby kradzież, zabójstwa i inne prze
stępstwa były dozwolone pfzez prawa (księcia? Czy to ni-e wyłącznie nowa siła, 
jfiką kró] nadał prawom, aby poskromić zuchwalstwo opryszków ciurom nas od 
ich obelg dniem i nocą na ulicach Paryża? Czyż bez tego nie bylibyśmy wysta-
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ligi a nie od gry w a tedy żadnej roli jako forma więzi społecznej, funkcję 
tę pełni prawo i stojący za nim  przymus, Ludzie przestrzegają bowiem 
tych nakazów, których, pogwałcenie spowodowałoby represje; namięt
ności prowadzące do kolizji z obowiązującymi normami można poskro
mić tylko przez inną namiętność — przez strach. Stąd bierze się ten 
paradoks, którym jest afirmowanie przez Bayłe’a, banitę i wroga antyto- 
lerancyjnej polityki Ludwika XIV, absolutyzmu; paradoks pozorny, 
gdyż Bayle występuje nie jako obrońca władzy despotycznej i arbitral
nej, lecz jako zwolennik rządów silnych, -dysponujących sprawną egze
kutywą, gwarantującą przestrzeganie przez ludzi obowiązującego prawa. 
Co więcej, Bayle uważa za -dopuszczalną- ingerencję państwa w spory 
religijne, z tym wszakże, że celem' tej ingerencji winno być zażegnanie 
ich w zaro-dku, nie dopuszczenie do przekształcenia się ich w otwarty 
antagonizm. Spory te wyrastają bowiem'nie z dążności do zachowania 
prawdziwej doktryny lecz z namiętności i przesądów. Komentując dys
kusję Stankara z Osjandrem, Bayle wypowiada na temat mechanizmu 
powstawania kontrowersji teologicznych następujące uwagi: „Gdy jakiś 
profesor wysunie pewną myśl i gdy -daje podstawę do przypuszczeń, ż-e 
czyni to, iżby pozyskać sobie rozgłos, natychmiast powstaje jakiś anta
gonista, który dowodzi mu, że myśl ta jest niedobra. Stopniowo roz
grzewają się oni i wreszcie nienawidzą się wzajemnie z całej- mocy. By 
upiększyć trud, który sobie zadają, bardziej niż cokolwiek innego po
dobny do ludzkich namiętności, trzeba, by napastnik oświadczył, że 
chodzi o sprawę wielkiej wagi -dla dobra kościoła. Napadnięty powinien 
powiedzieć • to sarno- i wykazać, że zmieniony przezeń po-gląd -dawał 
wielkie awantaże wrogom. Po czymś -takim nie ma już sposobu wyco
fania się, trzeba, by przemówili zwierzchnicy. A jaki jest normalny 
owoc ich decyzji? Aktualne lub możliwe ro-zbicie (scil. wiary)”137. Wła
śnie państwo powinno zapobiegać tym zgubnym rezultatom zacietrze
wienia i przesądów, obowiązkiem jego jest obrona tolerancji, która

wieni na te same gwałty co za innych królów, chociaż kaznodzieje i spowiednicy 
czynią swój obowiązek jes-zcze lepiej niż niegdyś? [...] Sprawiedliwość ludzka 
stanowi o cnocie większości ludzi, -gdyż skoro popuszcza ona. cugli jakiemuś .grze
chowi, niewiele osób od niego się uch-rania”.

Z tą tezą o możliwości r.z-eczypospoliteji ateistów polemizowało takie mnó
stwo ludzi, ż-e wszystkich wymienić niesposób. Spośród oświe-ceniowców prze
ciwko tezie B-a-yl-e’a wypowiedzieli .się m . in. Wolter, Rousseau i Monteskiusz. 
Por D ictionnahe Philosophiąue  hasła „Aithee” i „Atheism-e” w: O euvres, jw., 
t 38, s, 89—10.0 i 100—122; D u C onirat Sacial, jw., s. MO— BO‘1; De U E sp rii des  
Lois, ks. XXIV, rozdz. II, TI, VII, XIII, Paris 1874, s. 403—404, 407—409 oraz Defense  
de 1’E spn t des  Lois, jw., s, 626, 83-4—644, Monteskiusz -broni taro m. in- prawa do 
nazywania Ba,yle’a „-wielkim człowiekiem”, s. 634,

137 DHC, IV, „Stancarus”, .(H), s. 27-5.
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winna być chroniona przez prawo- i silę, ażeby nikt nie ośmielił się 
targnąć na innego człowieka z racji wyznawania przezeń odmiennych 
wierzeń. Bayle nadaje tedy państwu rangę arbitra, powołanego do roz
strzygania sporów religijnych, jednakże nie przez merytoryczne ustala
nie, które z ich uczestników ma słuszność, lecz przez zakaz spierania 
się o rzeczy w istocie nie dające się rozwikłać. Przekształca on zagadnie
nie tolerancji w kwestii teologicznej w prawną.

Bayle postuluje zatem nie emancypację religii, lecz zeświecczenie 
państwa, które winno pilnować przestrzegania prawa normującego 
wszystkie bez wyjątku dziedziny życia. Jest to z punktu widzenia jego 
koncepcji tym ważniejsze, że kierowanie się indywiduów wyłącznie 
przez własne interesy sprawia, że każde z nich jest absolutnie egoistycz
ne i niewrażliwe na aspiracje bliźniego. Poglądy Bayle’a na tę ■ sprawę 
przypominają nieco doktrynę Hobbesa, z tym  zastrzeżeniem, że reli- 
gia nie jest dlań. jak dla Hobbesa, narzędziem władzy; państwo powin
no być indyferentne względem jej treści dogmatycznych, dbając wy
łącznie o to, by nie była ona pretekstem do konfliktów i nie groziła 
wojną domową. W tej koncepcji indywiduum egoistycznego wyrażają 
się dwie różne sprawy, które należy wyraźnie rozgraniczyć. Jest ona 
z jednej strony manifestacją przekonania o- rozpadzie tradycyjno-feudal- 
nych form więzi społecznej, opartych na podstawie religijnej, przeko
nania o bankructwie wiary, jako najlepszego łącznika pomiędzy ludźmi. 
Atoli równocześnie jest ona przejawem stanowiska, które nie widzi 
żadnej możliwości zharmonizowania interesów jednostek inaczej niż 
prze-z stosowanie siły. Wyraża się w tym negacja istniejącego społe
czeństwa, uznanie go za nieuleczalnie złe, a zarazem nie widzenie żad
nej możliwości rzeczywistego uzdrowienia go, żadnej drogi prowadzącej 
do ziszczenia na ziemi społeczności rozumu i cnoty. Ta wiara w sku
teczność działania aparatu państwowego i tylko- jego, wydaje się ade
kwatnym wyrazem pozycji francuskiego mieszczaństwa, które odczu
wało jako niewłaściwe feudalne zasady organizacji życia zbiorowego, 
a równocześnie nie widziało dla siebie innej drogi, jak adaptowanie się 
do- nich, przez nabywanie stanowisk w instytucjach- rządzenia, opano
wywanie przeto aparatu władzy i zdobywanie sobie tym  sposobem po
zycji społecznej i możliwości działania138/Rzecz jasna, dbające przede

138 Dokonywało się to poprzez zakupywanie urzędów. Sprawie tej poświęco
na jest praca. R. Mousni-er, La venalite  des offices sous H enri IV et Louis XIII, 
Rouen 1945. Por. «rówmież G. iPages. La YenaUte des offices d a m  Vancicnne 
France, ,,Revue histoiriąue”, 193.2, t. 189, nr 5. s. 493. Pages stwierdza tam, że 
Francją w XVI i XVII w. rządzili wywodzący się z mieszczaństwa nabywcy urzę
dów. Koncepcję tę krytykuje B. F, Porśnev. Por. N arodnyje w ss ta n ija  vo Fran
c ji pered  Frondoj. Moskwa—'Leningrad 1S48, s. 25 i nast, - - -
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wszystkim o praworządność państwo Bayle’a nie jest tożsame z rzeczy
wistym państwem Ludwika XIV, jednakże Bayle, jak cała jego klasa, 
nie widzi żadnej możliwości przekształcenia państwa, które jawi się ja
ko zewnętrzne i niezależne od ludzkiej woli. Wydaje się, że tu właśnie 
tkwią korzenie dualizmu Bayle’a i specyficznego sformułowania prze
zeń samej problematyki filozofii.

Można tedy przyjąć, że podstawowe rozbieżności między Bayle’m 
a socynianami ogniskują się w przeciwieństwie stanowisk wobec tych 
zasad organizacji życia kolektywnego, które odpowiednio dla niego-
i dla nich były czymś zastanym i gotowym. Przeciwieństwo między 
socyniańskim a firmowaniem a bayle’owską negacją istniejącego ustro
ju wyraziło się w odmienności poglądów na ideał więzi międzyludz
kiej, czyli na wartość religii i władzy państwowej jako czynników har
monizacji społeczeństwa; w antagonizmie zapatrywań na naturę czło
wieka, na rolę namiętności i rozumu jako wyznaczników jego postępo
wania; w sprzeczności stanowisk wobec kwestii możliwości poznaw
czych rozumu i wiary; w nadawaniu różnych znaczeń pojęciu rze
czywistości, Problemem, który syntetyzuje niejako wszystkie wy
mienione, a zarazem w sposób najbardziej bezpośredni łączy się 
z postawami zajmowanymi wobec zastanych stosunków społecznych, 
jest zagadnienie natury i genezy zła, rozumianego jako całokształt zja
wisk, którym przysługuje wartość ujemna. Zagadnienie ito jest jedną 
z odmian pytania o istotę rozdźwięku między rzeczywistością a idea
łem, sferą faktów a sferą norm oraz o przyczyny, które sprawiają, że 
rozdźwięk taki występuje.

Oczywistą jest rzeczą, że zło atakowane przez Bayle'a nie jest 
tożsame z tym-, które piętnowali socynianie. Patrzy on przecież na spo
łeczeństwo z pozycji innej niż oni, z pozycji członka- klasy, która do
piero zdobywa sobie prawa, która aspiruje do rządzenia, ale- nie- rzą
dzi. Socynianizm natomiast, s-ocynianizm polski jest ideologią pew
nego odłamu grupy sprawującej władzę, grupy, której problemy do
czesne są w zasadzie załatwione i która w .tej dziedzinie nie- zgłasza 
żadnych szczególnych roszczeń. Stąd bierze- się zasadnicza różnica 
w poglądzie na naturę zła. Zdaniem Bayle’a manifestuje się ono 
przede wszystkich w życiu społecznym, w urządzeniu stosunków 
między ludźmi, między człowiekiem a człowiekiem. Według socynian 
zło obecne jest w bytowaniu indywidualnym, w egzystencji poszcze
gólnej jednostki. Socyniańskiemu ideałowi moralnej doskonałości, osią
gnięcie której pozostaje w zasięgu decyzji samotnego osobnika, Bayle 
przeciwstawia ideał przebudowy społecznej, którego urzeczywistnienie
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nie zależy od indywiduum; socyniańskiej koncepcji zła. moralnego, prze-
- ciwstawia on koncepcję społecznego zła.

Zadowolenie socynian z- istniejącego rozwiązania problemów spo
łecznych przejawia się wszakże nie tylko w dostrzeganiu przez nich 
zła wyłącznie w postępowaniu indywiduum; odsłania się ono, być 
może, jeszcze wyraźniej w przeświadczeniu, że zło może być przez te 
indywidua przezwyciężone, że jest ono czymś akcydentalnym, nie 
wynikającym z żadnej konieczności. Zdaniem ich, każdy człowiek 
doprowadzić może we własnym zakresie do utożsamienia się powin
ności i bytu. esencji i egzystencji, obdarzony jest bowiem nie tylko 
egoistycznym popędem do zaspokajania swych żądz doczesnych, lecz 
nadto władzą, która stanowi o możliwości uprzytomnienia sobie prze
zeń, że tym, co dlań najważniejsze jest zapewnienie zbawienia - du
szy własnej. Władzą tą jest rozum, ale nie kartezjański rozum- pasyw
ny i bezwolny, lecz rozum tożsamy z wolą, który poznając decydu
je; rozum, którego zasadniczą funkcją jest wartościowanie zjawisk
i kierowanie postępowaniem. Tłumaczące się przez charakter społecz
nej praktyki tej grupy, której są -oni wyrazicielami, pozostawanie so
cynian na gruncie myślenia zmitologizowanego sprawia, że wartości
i normy jawią się im jako ucieleśnione w określonych osobach, miano
wicie w Bogu i Chrystusie. Rozum winien zatem dążyć do możliwie 
najpełniejszego poznawania owych osób, gdyż tylko dzięki temu może 
on zrozumieć świat i samego siebie. Świat ten ukazuje mu się jako 
esencjalnie dobry, gdyż stworzony jest przez absolutnie doskonałego 
Boga, który jest nie tylko jego i ludzi ojcem, lecz również opiekunem, 
kierownikiem i sędzią. Problem zła pojawia się w takiej koncepcji jako 
pierwszoplanowy i zasadniczy. Skoro bowiem świat jest w istocie do
bry, jak wytłumaczyć obecność na nim czegoś, co stanowi jawne po
gwałcenie bożego zamysłu? Odpowiedź na to jest dla socynian tym 
bardziej kłopotliwa, że zakładają oni konieczność zgodności wiary z ro
zumem.

W tym socyniańskim subiektywizmie i racjonalizmie wyraża się, jak 
można przypuszczać, ■ najbardziej skrajna postać indywidualizmu szla
checkiego; szlachcic na zagrodzie zrównany jest tu nie tylko- z woje
wodą, lecz również z papieżem i soborem. Toteż socynianizm nigdy nie 
był doktryną w pełni dogmatycznie zunifikowaną; zawsze obecne w nim 
było dążenie do maksymalnej redukcji liczby prawd koniecznych dla 
zbawienia; jego jednolitość zasadzała się na pewnym wspólnym wszyst
kim wyznawcom typie postawy moralnej. Jest rzeczą wielce znamien
ną dla charakteru owego rozumu so-cyniańskiego, że jedynym narzędziem 
-krytycznym, którym on operował, była logika arystotelesowska.
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Wszystkie odrzucone przez socynian dogmaty to tezy nie dające się 
udowodnić w oparciu o założenia te) logiki, wszystkie przyjęte przez 
nich tezy dają się na jej terenie wykazać: dogmat przedwiecznej egzy
stencji Boga przez dowód na konieczność istnienia pierwszego- motoru, 
twierdzenie o wieczności materii i dogmat Opatrzności ■— przez akce
ptację arystotelesowskiej teorii czterech przyczyn. Socynianie uważają 
żarem za zgodne z rozumem tezy dające się udowodnić w ramach logi
ki arystotelesowskiej i rozstrzygają zagadnienie zła, kierując się je j za
łożeniami. Teodycea socynian zasadza się na ograniczeniu wszechmocy 
Boga przez pozbawienie go przedwiedzy i możliwości jednoznacznej 
determinacji poczynań człowieka, na wyeliminowaniu sprzeczności mię
dzy doskonałością Pierwszej Przyczyny a zepsuciem skutku przez uzna
nie, że przyczyna ta nie jest jedyną działającą, gdyż scedowała ona 
część swej potęgi na człowieka nadając mu wolną wolę, czyli władzę 
wyboru między dobrem i złem. Ponieważ zaś socynianie odrzucają 
naukę- o' dziedziczności grzechu pierworodnego, przeto każde indywidu
um okazuje się z natury nieskażone i zdolne w równym stopniu co in
ne do tworzenia dobra lub zła, w zależności od tego, jak wykorzysta 
ono dane mu wewnętrzne możliwości Fundamentalne założenia świa
topoglądu socynian, przyznanie przez nich wartości dodatniej ustrojo
wi społecznemu i przeświadczenie o- subiektywnym i akcydentalnym 
charakterze zła, znajdują tedy wyraz zarówno w konkretnej dogma
tycznej treści ich doktryny, jak i w metodzie rozumowania, której sto
sowanie nadawało- tej doktrynie spoistość logiczną i moc przekonującą.

Uznanie przez Bayle’a świata za radykalnie zły, przyznanie- war
tości ujemnej współczesnej mu organizacji życia społecznego., prowa
dziło do z gruntu -odmiennego- sformułowania problemu zła. Można by 
nawet powiedzieć, że problem taki dla Bayle’a nie istnieje-; zasadnicze 
pytanie dotyczy bowiem, w jego mniemaniu, tego- jak możliwe jest 
dobro. Ono- to- bowiem jest w koncepcji bayle-’owskiej czymś niena
turalnym i niepojętym; zło tkwi immanentnie w materii, czyli w sa
mym tworzywie świata i stwierdzenie jego wsze-chobecności jest nie
jako pierwszym aktem umysłu. Zło u Bayle’a ma charakter ponad- 
indywidualny, jest ono niezależne od jednostek, które nawet wtedy 
gdy wiedzą jak powinny postępować nie zawsze są w stanie oprzeć się 
przemożnym porywom namiętności. Wizja świata nieuleczalnie złego 
jest tedy u Bayłe’a podstawą de-terminizmu. Skoro jednak świat jest 
nieuleczalnie zły, a człowiek zdeterminowany, skąd się biorą spora
dyczne przypadki dobra? By wyjaśnić tę sprawę, Bayle przywołuje- na 
pomoc Boga, byt absolutnie doskonały, który działaniem swym wnosi 
dobro do świata. Bóg ten  może działać tylko w granicach za k reślo n y ch
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przez -opór materii, którego nie jest w stanie znieść ani nawet osła
bić. Nie jest on przeto odpowiedzialny za zło; materia jest mu dana wraz 
z jej wewnętrznymi koniecznościami, robi on tylko to, na co -one mu 
pozwalają. Jest on zatem pozbawiony wszechmocy i możliwości kiero
wania losami świata, nie wymierza też żadnej sprawiedliwości, bo wie, 
że człowiek nie jest panem samego siebie. Jednakże w oparciu o zało
żenia bayle’owskiego rozumu nawet takie pojęcie Boga nie daje się 
uzasadnić w żaden sposób. Oczywistością jest bowiem, że- jego działa
nie na materię nie może być ujmowane jako akcja rzeczy na rzecz (na
danie lub modyfikacja ruchu), gdyż Bóg okazałby się materialny i po-

- padłoby się w sprzeczność z założeniem jego substancjalnej odrębno
ści. Bayle wyjaśnia zatem, że Bóg i materia są (to jakby osoby, które 
strudziwszy się wzajemną bezowocną walką ■ znalazły modus vivendi 
na gruncie kompromisu; Bóg respektuje opór materii, materia nato
miast pozwala mu podejmować próby tworzenia dobra-. Aliści pogląd 
taki nie może -oprzeć się argumentom wysuniętym przez Bayle’a prze
ciw socynianom. J-e-śli bowiem Bóg nie stworzył świata, sto w imię czego 
ingeruje w jego sprawy, zakłócając w ten sposób swój błogostan i ska
zując się na męki Tantala? Co więcej, pojęcie Boga jest, jak wiadomo — 
zdaniem Bayle’a — irracjonalną nie można- o nim zasadnie niczego 
po-wiedzieć139, nie można nawet — Bayle odrzuca dowód na istnienie 
pierwszego motoru140 — uzasadnić przekonania, że -o-n je-st. Jak wi
dać, sytuacja okazuje się niemal b-ezwyjściowa: doświadczenie poucza
0 istnieniu czegoś, co- nie daje się ująć w kategorie racjonalne.

Można wykazać, że w tej podstawowej antynomii myśli Bayle’a wy
raża się nieświadomość niezadowolonych kręgów francuskiego miesz
czaństwa, w szczególności kół hugonockich, co- do tego-, jak zmienić sy
tuacje na lepsze, jak dopasać rzeczywistość do ideału; nieświadomość 
tym większa, że sam ten ideał rysował się nader mgliście. W przypad
ku Bayl-e’a o takiej niejasności świadczą liczne niedopowiedzenia i nie- 
doprecyzowania, w szczególności brak wyraźnej granicy między pań
stwem doskonale praworządnym a ludwicjańską monarchią absolutną, 
niewidzenie sposobu wyzwolenia państwa od nacisku kasty kapłańskiej, 
a przede wszystkim nieobecność w jego koncepcji pojęcia postępu, prze
świadczenie, że w hisrtorii odnaleźć można tylko następstwo wzniesień
1 upadków, osiągnięć i katastrof141. Jednakże to wskazanie na spo-łecz-

139 DHC, IV, „Simomde (de Ceos)”, (F), s. 209—211.
«« DHC, IV, „Za.t>aarella”, (G), s. 530—531.
141 Teorię dziejów jako cyklu następujących po sobie wzniesień 1 .katastrof 

Bayle wykłada m. in. w DHC, II, „fisope” (L>, s. 404. Por. też  list do Du -Bosa 
z 3 stycznia 1897, OD, IV, s. 7-3-0—731.
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ny sens poglądów Bayle’a nie wyjaśnia jeszcze sprawy ich filozoficzne
go znaczenia. Możliwe są bowiem dwie interpretacje przedstawionych 
powyżej poglądów na genezę dobra. Można traktować je jako orygi
nalny dowód istnienia Boga, jako konkretyzację wypowiedzi zawartej 
w recenzji z Religio rationali: „z tego, że rozum dowodzi nam nieu
chronnie istnienia rzeczy niezrozumiałych wynika, że istnieją rzeczy 
bardzo prawdziwe i bardzo realne, które są niedostępne dla rozumu, 
a odtąd wszystkie argumenty socynian - zapożyczone z potocznego po
glądu na niezrozumiałość nie mają żadnej mocy”142. Przyjęcie takiej 
wykładni oznaczałoby uznanie całej filozofii Bayle’a za swego rodzaju 
apologetykę negatywną, za wielki dowód na rzecz mniemania, że nie 
można obejść się bez pojęcia Boga, Móre jest pojęciem irracjonalnym, 
że w pewnym momencie, na skutek własnych dociekań, rozum musi 
uznać egzystencję Boga i poddać się posłuszeństwu wobec wiary. Oka
załby się tedy Bayle najzupełniej ortodoksalnym kalwinem, -odpadały
by nie tylko konieczność, ale nawet możliwość wytłumaczenia oddzia
ływania Boga na materię inaczej niż przez tajemniczy wpływ Ducha 
św. na człowieka, wpływ, w który należy uwierzyć, ale którego nie moż
na zrozumieć. Godzi się zaznaczyć, że interpretacja taka nie koliduje 
z tym, co- zostało dotąd o- poglądach Bayłe’a powiedziane. Zakładając, że 
rola rozumu ogranicza się do wykazania, iż skoro istnieje dobro, istnieć 
musi jego Przyczyna temuż ro-zumowi niedostępna, Bayle może upra
wiać zarówno krytykę społeczno-obyczajową, jak i krytykę wszystkich 
innych dowodów istnienia Boga, może wykazywać, że żaden z tych do
wodów nie jest w stanie odeprzeć argumentacji łibertyńskiej, której prze
ciwstawia się zwycięsko tylko to, co mówi on sam. Co więcej, pozostając 
w obrębie rygorystycznej ortodoksji może on spokojnie twierdzić, że 
sama wiara nie ma żadnego wpływu na postępowanie ludzi, że „dogmat 
o naturalnym i ślepym związku między cnotą i szczęściem oraz mię
dzy występkiem i nieszczęściem, miałby większy wpływ na człowieka 
niż dogmat chrześcijan o Opatrzności”143. Może tak twierdzić, albo
wiem wynika to wprost z nauki Kalwina o predestynacji, o tym, że 
wiara, nie poparta łaską nie jest w stanie nic zdziałać; z nauką tą daje 
się pogodzić bez większego wysiłku również i teza -o możliwości istnie
nia społeczeństwa ateistów; będzie to, co prawda, społeczeństwo potę
pionych, ale ostatecznie z nich przede wszystkim składa się — według

142 [P. Ba.yle], N ouvelles de la R epubliąue des L ettres, septembre 1884, jw., 
s. 183—184.

143 DHC, IV, „Sommona-Codom”, (A) s. 238.
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Kalwina — każda ludzka zbiorowość144. Uznanie Bayłe’a za ortodoksa 
pozwala' zatem na zbudowanie koherentnej i pełnej interpretacji jego 
poglądów, tym bardziej, że wszystkie tezy, które różnią .go od Kalwina 
mogą być zasadnie uznane za świadczące o przemianach doktryny, prze
mianach stwierdzonych już przy omawianiu stanowiska Jurieu.

Jest wszakże jeden argument, który każe do takiej interpretacji od
nosić się nader krytycznie, mianowicie, wzgląd na recepcję myśli bay- 
le’owskiej. Teorie Bayle’a były, jak wiadomo, przedmiotem energicz
nych ataków ze strony środowisk ortodoksainych, zapłodniły natomiast 
cały obóz woinomyśliciełski od Monteskiusza do Marechala i Feuerba
cha. Chyba nikt z czytelników Słommiku nie dostrzegł w tym dziele 
intencji apologetycznych, tych zaś, którzy zauważyli w nim dzieło 
antyrełigijn.e było tak wielu, że trudno by ich było- wyliczyć. Otóż spo
sób w jaki dany tekst był odczytywany przez tych, którzy mieli być 
jego bezpośrednimi odbiorcami, sposób, w jaki funkcjonował on w roz
woju myśli, jest faktem, z którym historyk musi się liczyć, o ile usi
łuje on zrozumieć ten rozwój i rolę w nim badanego tekstu. Jeśli za
tem dzieło z  pozoru ortodoksalne uważane jest zgodnie przez czytelni
ków za zwalczające ortodoksję, historyk musi założyć, że w dziele też 
zawiera się widocznie coś, co pozwalało na takie jego odczytanie; musi 
on przyjąć tę hipotezę, o ile nie chce skazać się na całkowitą niemoż
ność zrozumienia badanej przez siebie historii.

Punktem wyjścia drugiej, odmiennej od rozpatrywanej dotąd, wy
kładni poglądów Bayle’a jest zasadniczo inne ujęcie sytuacji, w jakiej 
znajduje się rozum, przystępując do dociekania genezy dobra. Jak wia
domo, gdyby istniało tylko zło, świat byłby najzupełniej racjonalny, 
a postępowanie ludzi dałoby się  bez trudu wytłumaczyć. Doświadcze
nie poucza jednak o istnieniu dobra, a rozum wskazuje, że musi ono 
mieć jakąś przyczynę. Nic ponadto nie jest on jednak w stanie powie
dzieć, natura tej przyczyny pozostaje mu całkowicie niedostępna. W tym 
stanie rzeczy dokonuje on zabiegu najzupełniej prawomocnego na 
terenie swoich założeń, suponuje, że ową przyczyną jest Dobro Abso
lutne. Przyjmuje on tedy istnienie takiego Dobra warunkowo, .tytułem 
hipotezy umożliwiającej wytłumaczenie pewnych faktów niezrozumia
łych bez odwołania się do niej. Rozum- nie dowodzi więc istnienia cze-

141 Bayle sam sugerował ta,ką interpretację tego poglądu: ..Powiadam, że ale- 
usze mogą być równie porządni w swych obyczajach co poganie, za,kładając do
ktrynę Synodu w Dordrechcie, według której człowiek rodzi się tak zepsuty, że 
bez skutecznej -łaski Ducha św. nie może wydobyć się z niewoli grzechu, ani do
konać żadnego dobrego uczynku; A ddition  aux P ensees d iverses su r la Co- 
m eie, w: P. Bayle, Pensees d iverses sur la  Com ete, jw., t. II, s, 77, przyp, (1),

12 A r c h i w u m  historii filozofii i myśli społ.
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goś irracjonalnego, lecz tego tylko, że pewnych faktów nie można aktu
alnie wytłumaczyć bez odwołania się do- hipotez; nie dokonuje o-n aktu 
abdykacji na- rzetez wiary, lecz zabiegu najzupełniej racjonalnego. Bo
ża możliwością wytłumaczenia przy jej pomocy g-enezy sporadycznych 
przypadków do-bra, z hipotezy tej zresztą nic nie wynika. Wiedza
o rzeczywistości pozostaje taka, jaka była. Przeświadczenie o istnieniu 
Absolutnego Do-bra nie może mieć nadto żadnego wpływu na poczy
nania człowieka, o ile nie będzie mu towarzyszył strach przed karą, 
w tym  przypadku nie mający żadnych podstaw145. Akceptacja tej hi
potezy nie pociąga więc za sobą żadnych następstw praktycznych , jest 
ona posunięciem ro-zumu,. dążącego- -do wytłumaczenia świata.

Różnica między pierwszą a drugą interpretacją polega przede wszy
stkim na tym, że' założenie istnienia Dobra Absolutnego - pierwsza uwa
ża za akt wiary, druga zaś — za racjonalną hipotezę. Każda z tych 
interpretacji pozwala na wytłumaczenie zasadniczych cech koncepcji 
Bayle’a — w stosunku -do drugiej z nich wykaz-anie tego jest tak łatwe, 
że można je sobie darować — ale ta, która widzi w nim myśliciela w za
sadzie laickiego tłumaczy nadto reakcję -czytelników, co- stanowi po
ważny argument na jej korzyść. Posługiwanie się przez Bayle’a poję
ciem „Bóg” przy formułowaniu przezeń własnych, poglądów w niczym 
tej interpretacji nie przeczy, zważywszy, że sło-wo to jest dlań synoni
mem Dobroci doskonałej, którą uznawać można nawet, będąc skądinąd 
konsekwentnym wolnomyślicielem. Atoli twierdzenie na te j podstawie, 
że Bayle był filozofem intencjonalnie laickim byłoby nadużyciem; zna
mienna dla tego, jak on sam rozumiał to, co mówił, wydaje się raczej 
stwierdzona tu dwuznaczność, pokrywająca się z przedstawianą po
wyżej interferencją dwóch typów myślenia: zmito-logizowanego i zrei- 
fikowanego. N iedostrzeżenie przez Bayłe’a stwierdzonej dwoistości je
go poglądów świadczy, jak się wydaje, o niedostatecznie ostrym uświa
damianiu sobie przezeń antagonizm u  owych dwóch typów myślenia 
i znajdującej w nim wyraz przeciwstawności dwóch form organizacji 
społecznej: ludwicjańskiej monarchii absolutnej i praworządnego mie
szczańskiego państwa. Niedojrzałość bayle’owskiej negacji istniejącego 
ustroju społecznego, jej niezdolność do przeciwstawienia mu konkret
nej wizji idealnego zrzeszenia ludzi, leży u podłoża wszystkich stwier
dzonych, a tak charakterystycznych dla myśli Bayle’a ambiwalencji, 
nieścisłości i niedomówień146.

ll" Por. DEC,  IV, „.Sodomma-Codom", (A), s. 238.
148 Co więcej, wydaje się nie ulegać kwestii, że to, co nazwane tu zostało 

pesymizmem antropologicznym Bayle’a, wywodzi się z kalwinizmu i jego koncepcji 
człowieka, jakkolwiek t-ef tradycyjnej doktrynie o przyrodzonym źle człowieka 
Bayle nadaje z .gruntu odmienną treść.
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Z tego, że filozofia Bayle’a jest wyrazem określonego- światopoglą- 
du^w którym manifestują się dążenia i ideały pewnej grupy społecznej, 
nie wynika bynajmniej, iż kontakt z socymanizmem nie odegrał żad
nej roli w formowaniu przez nią jej -definitywnego kształtu. Rzecz 
jasna, Bayle wkładał w kategorie i twierdzenia soeynianizmu treść nie
obecną w nich pierwotnie; rozum kierujący się logiką arystotelesow- 
ską zastąpił on rozumem hołdującym atomistycznej fizyce; Boga bę
dącego Ojcem, opiekunem i sędzią — przez Boga personifikującego 
Dobr-o najwyższe; materię pełniącą funkcję biernego- substra-tu — 
prz-ez materię aktywną zdolną do wyłonienia z siebie świata- i  życia. 
Doktryna socyniańska, okazując się niezdolną do przeżycia takich 
metamorfoz, przekształcając się w ich następstwie w zespół zdań bądź 
wzajem sprzecznych, bądź przynajmniej nie wynikających z siebie, do
wiodła, że nie potrafi stać się formą konceptualizacji nowej praktyki 
społecznej, nowych dążeń i nowych ideałów. To bankructwo socynia- 
nizmu było równocześnie klęską koncepcji nie tylko przezeń głoszo
nych, lecz które w nim właśnie najpełniej doszły do głosu. Dowodziło 
ono przede wszystkim bezsensowności wszelkich prób pogodzenia wia
ry objawionej z nowym,, nie tylko logicznym, lecz również sejentysty- 
cznym rozumem, dowodziło nieprzezwyciężonej irracjonalności Obja
wienia i przyrodzonej laickości nowego rozumu.

Klasyczna problematyka (teologii uległa w ten sposób całkowitej 
intelektualnej dewaloryzacji, okazała się filozoficznie bezpłodna. 
A w świetle nowych koncepcji materii i Boga również dualizm okazał 
się nie do utrzymania i zastąpiony został przez ni ekonsekwenty jeszcze 
mechanistyczny materializm. Zagadnienie stworzenia świata przemie
niło się w kwestię jego maiterialności, człowiek pozbawiony wolności 
stał się częścią natury jako jej wytwór; problem Opatrzności uległ prze- 
formułowaniu w pytanie o logikę historii, i przyczyny, które sprawiają, 
że jest ona ciągiem następujących po sobie wzniesień i katastrof. Odsło
niła się utopijność przekonania o możliwości udoskonalenia ludzi przez 
wiarę obiecującą zbawienie cnotliwym, a ogień piekielny złoczyńcom, 
kwestię sprawiedliwości wiekuistej zastąpiło pytanie o społeczną funk
cję moralności i prawa. W toku polemiki z socynianizmem, która była 
w istocie rozprawą z całym tradycyjnym stylem myślenia, charaktery
stycznymi dlań problemami i sposobami formułowania ich, Bayle zmo
dyfikował krąg zainteresowań filozofii, oczyścił pole dla nowych kon
cepcji zdolnych do stania się adekwatnym pojęciowym wyrazem no
wych odczuć, nowych doświadczeń i nowych ideałów mieszczaństwa.

W tym świetle zrozumiała jest, jak się wydaje, ta  podstawowa ce
cha bayle’owskiego stereotypu soeynianizmu, którą jest uznanie tej d-o-
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ktryny za filozofię. Ale twierdzenie, że socynianie są tylko filozofami, 
niekonsekwentnymi filozofami, Bayle traktował jako- argument wymie
rzony przeciwko nim; zdawał -on sobie sprawę z tego, że dążyli oni do 
odrestaurowania religii w formie oczyszczonej, nie zaś do- jej unicestwie
nia, Próba ta była, jego zdaniem, z góry skazana na niepowodzenie, 
gdyż zawierała się w niej wewnętrzna sprzeczność. Sprzeczność ta by
ła jednak wytworem samego Bayle’a, włożył on ją niejako- do- socynia- 
nizmu wprowadzając nowe pojęcie rozumu, który nie był już zdolny 
do zatrzymania swej destrukcyjnej wobec wiary działalności w punkcie, 
w którym zgodnie ze swą naturą rozum soeyniański przekształcał “się 
w apologetę. Podobnie, dualizm socynian przeobraził się w materiali- 
styczny monizm dopiero po nadaniu nowego- sensu kategoriom „Bóg” 
i „materia”, a wolność okazała się chimerą, gdy człowiek stał się tylko 
wytworem przyrody. Historycznemu secynianizmowi Bayle przeciwsta
wił sccynianizm idealny, który okazał się meehanistycznym materializ
mem. Oświeceniowcy —- a szczególnie ich odłam radykalny — czer
piąc ze Słownika swą wiedzę o ideologii Braci Polskich mogli zatem po
znać dwa socynianizmy: rzeczywisty i idealny. Zainteresowanie ich 
wzbudził wszakże tylko ten drugi, był bowiem dla nich zrozumiały, 
tłumaczył im strach, jaki budziła ta doktryna w obozie ortodoksji, po
zwalał korzystać z rzekomo so-cyniańskiej argumentacji tak, by samo 
jej przedstawienie było atakiem na kościół i państwo. Ten so-cynianizm 
idealny miał z rzeczywistym wspólną tylko nazwę; portret socynianina 
kryptodeisty czy nawet kryptoateusza, materialisty i zwolennika po
wszechnego determinizmu uznany został przez oświecenie za dzieło re
alistyczne, gdyż w tym wyidealizowanym konterfekcie przodków my
śliciele tej epoki odnaleźli swój własny wizerunek.

Twierdząc, że so-cynianizm odegrał doniosłą rolę w procesie formo
wania się filozofii oświecenia, trzeba tedy dodać, ż-e rola ta była mu 
narzucona wbrew jego wiedzy i woli. Pragnął dowieść racjonalności 
wiary — dostarczył, dowodów mniemaniu, że jest ona sprzeczna z ro
zumem; pragnął dowieść stworzenia świata — przysporzył argumentów 
tezie, ż-e świat można uznać za wieczny; pragnął dowieść istnienia 
Opatrzności — posłużył do wykazania, że historia zrozumiała jest bez 
niej; pragnął wyzwolić re-ligią od kurateli państwa — przyczynił się 
do uzasadnienia konieczności religii państwowej. Wszystkie jego zamia
ry obróciły się przeciwko- niemu; jego największym- tytułem do chwa
ły okazała się jego ostateczna porażka.
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PIERRE BAYLE ET ŁE SOCINIANISME

Rśsunae

La doctrine socinienne a-t-elle joue un .-role- dan-s la formation de la philo- 
sophie des lumieres? Pour repondr-e a cette ąuestion 1’auteur commence par une 
ailalyse des temoignages de la connaissance du socinianisme en France au XVIIIe
siecle, II en r-essotrt que les philosophes de cette epoąue a.vaient une vue inade- 
quate de la doctrine socinienn-e qu’ils identifaient avec le rationalisme ou nieme 
avec le deisme; qu’ils lui imputaient des opinions incompatibłes avec celles que 
les sociniens exprimaient dans leurs ouvra>ges; qu-e les theses sociniennes qu’ils
citaient a l ’appui de leurs .reflexio-n-s remplissaient une fonction differ-ente de celle 
en vue de laąuelle >elłes etaient etabli-es; qu’enfin 1’histoire du socinianisme etait 
alors tres mai connu-e, L’auteur etablit ensuite que les sources do-nt se servaient 
les ecrivains etudies par lui n’eta.ient pas, en generał, des -textes o.ri-ginaux, II
en deduit qu’ent-re les sociniens et la philosophie des lumieres il y a.vait un 
intermediaire ch-ez .luli les pMlosaphes du XVHie -siecle .prirenit ee qu’ils savai«nt
du socinianisme, et demontre que cet intermediaire n’etait a utrę qu*e Pkrre Bayle,

L’auteur se demande alors quelle fut au juste 1'a.ttitude de Bayle envers le 
socinianisme. II demontre d’abord qu-e Bayle eo-nnaissait 1’histoire des sociniens 
de faęon admiratofe et qu’il ava.it lu plusieurs textes ecrits par leurs representants 
principa,ux ainsi que par leurs polemistes les plus redoutables, La presentation de 
1’histoire du socinianisme contenue dans le Di-etionaire Historique et Critique est 
strietement objective. On peut dire autant de la presentation de la. doctrine elle- 
-mem-e. Mais, presentant ainsi d’une faęon fidele les opinions des sociniens Bayle 
ne les laissa pas sans reponse. Au contraire, il entreprit une refutation en regle 
de toutes les theses so-ciniennes. II convient donc d’etablk* au nom de quoi Bayle 
combattit-il le socinianisme?

L’auteur etablit que la divergence principale entr-e les sociniens et Bayle 
consistait dans leurs opinions respectives quant a la possibilite d ’un aeco-rd entre la 
religion et la raison. Pour les sociniens une telle possibilite etait -reele et ils croyaient 
que leur religion eta.it -justement une r e 1 i g i o r a t  i o n a l i s .  Bayle sout-ena.it 
au contraire qu-e la religion ne peut etre rationalrsee, e t que 1’entreprise socinien- 
ne conduit nec-essairement a un echec. Le fondement de cette divergence 1’auteur 
le voit dans la difference des opinions sur le p-roblem-e du mai, qui pour les so
ciniens etait accidentel, tandis que pour Bayle il etait neoessair-e et irreductible. 
Enfin, cette difference ell-s-mims exprime s-elon 1’auteur la div-er-gence des points 
de vue sur la realite sociale, qui pour les sociniens etait *bonne dans son essence. 
tandis que pour Bayle elle etait ma.uvaise. Selon 1’auteur les opinions philosophi- 
qu-es de Bayle expriment le mecont-entement '-.et le dechirem-ent interieur de la. no- 
blesse de robe fra.nęaise, qui revait d’etablir une societe regie non pas par le 
caprice roya.1 mais par les lois, mais qui en meme temps se renda.it compte de son 
impuissance envers le pouvoir etabli. L’auteur demontre que la polemiąue de Bayle 
a.vec les sociniens avait un sens beaucoup plus larg-e car c’etait une polemiąue 
avec le ira.tionali.sme en generał,

L’auteur entreprend -ensuite l'explication de rambiguite prl-ncipale d-es opi
nions philosophiques ct theolo-giques de iBa.yle, On pourra.it interpreter ces opinions 
eomme un calvinisme ortodoxe, mais alors -on ne pourrait expliquer comment
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■elles influencerent tou te' une Ugnie des penseurs athees, .comme cTHolbach, Nal- 
geo-n, Marechal et Feuerbach, On pourrait interpreter -ces opinions comme un 
materialism-e, mais alors on ne .pourrait comprendre pourąuoi -Bayle lui-meme les 
trouvałt co-nform-es a la doctrine calvinienne. Selon 1’auteur -cette- ambiąuii-te de 
la pensee d-e Ba,yle est irreductible, et e’est elle justement qui exprime de dechi- 
r-ement interieur qui a ete mentionne ci-dessus. Bayle ne voya.it pas que poussant 
le calvinisme a ses conclussio-n-s extrem-es il ttransforme son sens et en fait une 
doctrine quasi-athee, qui put etre reprłse sans grands changements par les pen- 
seurs -de la deuxieme moitie du. XVIII« siecle.

t e  socinianisme joua un role important -dans la formation de la philosophie 
'de -Bayle, car c’est lui qui permit a Bayle de precise-r son opinion -sur le probleme 
•du mai et celui de la, religio-n drrationnelle. Au cours de -sa polemiąue a,vec le soci
nianisme Bayle constitua un stereotype d-e -cette -doctri-n-e, qui fut ensuite repris et 
modifie -par les p-hilosophes ułterieurs comme le 'fut la pensee de Bayle elle-meme. 
En ce -s-ens on peut dire que le socinianisme joua un role quo-ique indirect dans la 
formation de la philosophie des lumieres.


