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W ładysław A u g u styn

DESCARTES’A USTALANIE PODSTAW WIEDZY
Treścią niniejszych rozważań jest próba odtworzenia postępowania
Descartes’a, wiodącego do wykrycia kryterium prawdy oraz ustalenia
pierwszych zdań bezwzględnie pewnych, Z sądami tymi spojone jest
przejście od solipsyzmu do uznania bytów odmiennych od własnej jaźni.
Za podstawę przyjęto tok rozważań zawarty w M edytacjach, prze
prowadzając równocześnie porównania z innymi dziełami. Nie uwzględ
niono całości opracowań dotyczących omawianego tu fragmentu rozmy
ślań Descartes’a. Jednakże uwzględnione komentarze, dotyczące najważ
niejszego tu zagadnienia, mianowicie problemu wartości poznania aktual
nie oczywistego, wyczerpują wszystkie możliwe takie odczytania, przy
których nie ma sprzeczności w wypowiedziach filozofa. Jak zostanie wy
kazane, żadna z tych interpretacji nie pozostaje w zgodzie z tekstami
Deseartes’a.
Pewne tradycyjne zarzuty stawiane wywodom Deseartes’a zbieżne są
z niektórymi twierdzeniami proponowanej tu interpretacji. Mam na
myśli stwierdzenie, iż uznanie — w toku metodycznego wątpienia —
oczywistego poznania za niepewne zamyka drogę do jakiejkolwiek wie
dzy. Zarzucano też Descartes’owi, iż uzależnienie pewności poznania od
wiedzy o istnieniu niekłamiącego Boga powoduje błędne koło w dowo
dzie na Jego istnienie, O ile jednak tam kończyło się na stawianiu za
rzutów, tu próbujemy przede wszystkim ustalić treść wypowiedzi Descartes’a w oparciu o szczegółową analizę jego tekstów, ich logiczną
spójność, oraz wychwycić, w miarę możliwości, powody sprzeczności.
Rozmaite jest rozumienie rozważań teoriopoznawczych Descartes’a.
Niemniej daje się zauważyć pewien schemat, który je wszystkie cha
rakteryzuje. Otóż, uważa się na ogół, że myśliciel francuski rozpoczyna
swoje roztrząsania od tak zwanego metodycznego wątpienia, będącego
programowym powstrzymaniem się- od uznawania sądów na temat ja
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kiejkolwiek rzeczywistości, aż do momentu odszukania przekonań bez
względnie pewnych. Tym absolutnie niepowątpiewalnym i pierwszym
sądem jest pewność własnego istnienia medytującego. Ona służy Descartes’owi do wypracowania kryterium wiedzy bezwzględnie niewątpli
wej, którym jest oczywistość, pojęta jako ogląd wyraźny i jasny. Jak
postaramy się pokazać, takie rozumienie nie znajduje potwierdzenia
w tekstach filozofa.
Rozważania swoje podzieliliśmy na dwie części; w pierwszej omawia
się drogę prowadzącą Descartes’a do skonstruowania probierza prawdy,
druga dotyczy problemu wartości poznania aktualnie oczywistego, pro
blemu — moim zdaniem — najważniejszego dla interpretacji poglądów
teoriopoznawczych tego myśliciela.

SZUKANIE POZNANIA NIEWĄTPLIWEGO

Descartes rozpoczyna swoje rozmyślania od zjawiska błędu. Pragnie
się odeń uwolnić i znaleźć wiedzę prawdziwą i pewną. Poznanie praw
dziwe utożsamia bowiem z niepowątpiewalnym. Z pewności czyni — nie
zaznaczając tego wprost — cechę rozpoznawczą prawdy.
Ta część rozważań Descartes’a, która poprzedza znalezienie niepowątpiewalnej wiedzy, danej w samoświadomości, nosi dziś nazwę scepty
cyzmu metodycznego. Uważa się na ogół, że postępowanie Descartes’a
wygląda tu następująco. Zakłada on powątpiewalność (bądź też fałszywość) wszelkiego poznania, po to, by za pomocą swego rodzaju dowodu
nie wprost wykazać, iż nie we wszystko można zwątpić bez sprzeczności.
Tym, co niepowątpiewalne, jest właśnie samoświadomość, którą Des
cartes obiera jako naczelne twierdzenie nowo tworzonej filozofii.
Odnoszenie nazwy „sceptycyzm metodyczny” do tej części jego roz
ważań, które poprzedza rozpoznanie niepowątpiewalnego charakteru '
samoświadomości, wydaje mi się niewłaściwe. Sąd swój uzasadniam na
stępująco:
Ogólnie przyjętą interpretację oparto przede wszystkim na począt
kowych wypowiedziach Descartes’a. Mówi filozof: „Przed kilkoma już
laty spostrzegłem, jak wiele rzeczy fałszywych uważałem w mojej mło
dości za prawdziwe i jak wątpliwe jest to wszystko, co później na ich
podstawie zbudowałem; doszedłem więc do przekonania, że jeżeli chcę
nareszcie coś pewnego i trwałego w nauce ustalić, to trzeba raz w ży
ciu z gruntu wszystko obalić i na nowo rozpocząć od pierwszych pod
staw”
„[...] ale że co do wszystkich mniemań, jakie we mnie dotąd
1
Descartes, M edytacje o pierw szej filozofii (przeł. M, i K. Ajdukiewiczowie)
wraz z Zarzutami uczonych mężów i Odpowiedziami autora (przeł. S. Swieżawski)
oraz Rozmowa z Barmanem (przeł. I. Dąmbska),. Warszawa 1958, t. I, s. 20.
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wpojono, nie mogę uczynić nic lepszego, jak zabrać się do usunięcia ich
z siebie na dobre, aby później postawić w to miejsce albo inne lepsze,
albo nawet te same, skoro je dostosuję do miary rozumu” 2, Słowa te
rozumiano jako ogłoszenie programowego powstrzymania się od uznania
jakichkolwiek sądów.
Jednakże później rozważania Descartes’a przybierają nieco odmienny
charakter: „Ponieważ zaś sam rozum już nakłania, by 'nie mniej ostroż
nie wstrzymywać się od uznawania tego, co nie w pełni pewne i niewąt
pliwe, jak od jawnie fałszywego, starczy, jeżeli we wszystkich odrzuca
nych znajdę jakąś rację do wątpienia” 3. „Ponieważ przyszliśmy na świat
jako dzieci i ponieważ wpierw, zanim w pełni zaczęliśmy się posługiwać
naszym rozumem, już wydawaliśmy rozmaite sądy o rzeczach zmysło
wych, dlatego wiele przesądów oddaliło nas od poznania prawdy; od tych
przesądów zaś — jak się zdaje •
— będziemy mogli się uwolnić tylko wtedy,
jeżeli raz w życiu postaramy się zwątpić o wszystkim, w czym wykry
jemy choćby tylko cień niepewności” 4. Warunkiem odszukania sądów
bezwzględnie pewnych staje się teraz wyzbycie się takich przekonań, o
których można powątpiewać, a nie totalne wyzbycie się wszelkich po
glądów. Zauważyć trzeba, że w Zasadach filozofii brak jest w ogóle w y
powiedzi pierwszego typu. Dzieło to zaczyna się od słów cytowanych
ostatnio s.
Przy założeniu ogólnie przyjętego rozumienia otrzymuje się sprzecz
ność pomiędzy obydwoma typami wypowiedzi Descartes’a. Istnieje
wszakże możliwość innego rozumienia cytatów podanych na początku.
Proponuję pojąć je tak, iż oba typy wypowiedzi odnoszą się do różnych
stadiów poszukiwań Descartes’a. Pierwsze z nich polega na tym, iż my
śliciel, zastanawiając się nad swoją przeszłością, dochodzi do wniosku,
że jego przekonania zaszczepione mu zostały przez wychowanie i przy
jęte przezeń bezwiednie bądź ze względu na autorytet wychowawców.
Jako takie, zawierają one szereg sądów błędnych i przede wszystkim są
bezzasadne z punktu widzenia rozumu. Nie oceniając na razie ich war
tości epistemologicznej, samej w sobie, Descartes postanawia —■ jak by
powiedział Husserl — wziąć je w nawias i budować od nowa swą wie
dzę, posługując się wyłącznie rozumem. Nie jest to równoznaczne z za
2 Descartes, Rozprawa o metodzie (przeł. T. Boy-Żeleński), Warszawa 1952,
s. 32—34.
3 Ze względu na pewne odkształcenia znaczeniowe nie korzystam tu z istnie
jącego przekładu słów Descartes’a ‘ i podaję własny. Podobnie mówi Descartes
w Rozprawie o metodzie, s. 52.
4 Descartes, Zasady filozofii (przeł. I. Dąmbska), Warszawa 1960, s<. 7.
3
Zauważyć warto, że o tej wypowiedzi Descartes’a tłumaczka pisze: „Za
równo sformułowana tu dyrektywa postępowania, jak i cała część pierwsza Zasad
jest właściwie powtórzeniem treści M edytacyj o pierwszej filozofii % uwzględnie
niem polemiki zawartej w Zarzutach i Odpowiedziach” (s. 7, przypis 1).
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jęciem wobec tych przekonań stanowiska sceptyckiego. Filozof traktuje
je przecież jako niebyłe, a nie niepewne. Zauważyć warto, iż w poda
nych na początku wypowiedziach Descartes nie mówi o uznaniu czegoś
za powątpiewałne bądź fałszywe; mówi jeno o pozbyciu się czy oddale
niu swoich dotychczasowych przekonań, o których wcześniej orzekł, iż
są mieszaniną przesądów i prawdy.Następnym stadium jest samodzielne dokonanie oceny rozmaitych
spo-sobów poznania, powzięte celem odnalezienia wiedzy niezawodnej.
Do tego też stadium odnosiłyby się wypowiedzi drugiego typu.
Wyrażenia pierwszego rodzaju są najliczniejsze i najwyraźniej za
znaczone w Rozprawie o m etodzie, słabną potem w M edytacjach, by nie
pojawić się już w Zasadach filozofii. W miarę więc powstawania kolej
nych dzieł pogląd ten zanika. Dostrzegam dwa możliwe wyjaśnienia tego
zjawiska. Pierwsze polegałoby na przypuszczeniu, że autor nie zdawał
sobie dostatecznie sprawy z istnienia obu tych stadiów. Rozbieżności
pomiędzy dziełami byłyby przeto skutkiem mętności jego myśli. Hipo
teza wtóra zasadzałaby się na przekonaniu, że w miarę upływu czasu,
rozważania cechujące stadium pierwsze przykuwały coraz mniej uwagę
filozofa. .Usunięcie przekonań nabytych wychowaniem było dlań czymś
ważkim, w okresie gdy się dokonywało (okres ten opisany jest w pierw
szych trzech częściach R ozpraw y o m etodzie i tam wypowiedzi pierw
szego typu są najliczniejsze), później zaś było już odległe i straciło na
znaczeniu, jako rzecz dawniej dokonana; akcent przesuwał się z czasem
w stronę samego badania wszystkich sposobów nabywania wiedzy, wio
dącego do wyodrębnienia sądów pewnych. To ostatnie stało się pierw
szym logicznie krokiem na drodze samodzielnej filozofii Descartes’a;
stadium zaś pierwsze stanowiło przygotowanie psychologiczne do tego
kroku. Nie rozstrzygając zagadnienia, zwrócę uwagę, iż chronologiczne
wygasanie wypowiedzi typu pierwszego przemawia za hipotezą wtórą.
Z postulatu wyszukiwania pewności wynika przeprowadzenie oceny
poznania pod kątem jego niepowątpiewalności. Rozumowanie wygląda
tu następująco. Doświadczenie zmysłowe jest wątpliwe — ocenia Descar
tes. Dowodem tego jest niemożność wyróżnienia jawy od snu, a raczej
możliwość uznania jawy za sen; złudzenia dotyczące małych przedmio
tów oraz oddalonych; ponadto możliwość wpojenia poznania błędnego
przez obcą siłę, potężniejszą od człowieka. Wspomniane przez Descar
tes^ w toku tych rozważań urojenia szaleńców nie są użyte jako argu
ment za powątpiewalnością poznania zmysłowego. Nawet wręcz prze
ciwnie. Autor mówi, że byłby podobny pomyleńcom, gdyby ■przeczył
zewnętrznym spostrzeżeniom. „W jakiż sposób można by zaprzeczyć, że
te właśnie ręce i to całe ciało moje jest? Musiałbym chyba siebie po
równać do nie wiem jak szalonych, których mózg jest tak osłabiony
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przez uporczywe wyziewy czarnej żółci, że stałe zapewniają, iż są kró
lami, podczas gdy są bardzo biedni, łub że są odziani w purpurę, gdy
tymczasem są nadzy, albo że mają głowę z gliny, albo że całe ich ciało
jest dzbanem, łub że są wydęci ze szkła. Ale to są właśnie szaleńcy i ja
bym się wydawał nie mniej szalonym, gdybym sobie ich wziął za przy
kład” «.
Wypowiedź ta stanowi rodzaj argumentu za pewnością doznań zmy
słowych, który Descartes zbija następnie za pomocą racji poprzednio
przeze mnie przytoczonych.
Nie jest również argumentem przemawiającym za zawodnością zmy
słowego poznania użyty w M ed yta cji drugiej przykład z woskiem. Służy
on natomiast uzasadnieniu poglądu, iż istota przedmiotów poznawana
jest nie zmysłami, które chwytają jeno zmienne jakości rzeczy, lecz
umysłem. Ma on również dowieść tego, że dusza poznana jest lepiej niż
ciało. „Czyż to jest dalej ten sam wosk? Trzeba przyznać, że ten sam,
nikt temu nie przeczy, nikt inaczej nie myśli. Cóż to więc było w tym
wosku, co tak wyraźnie się pojmowało? Na pewno nic z tego, co mi
było dane przez zmysły, cokolwiek bowiem podpadało bądź pod zmysł
smaku, bądź powonienia, bądź wzroku, bądź dotyku, bądź słuchu, uległo
już zmianie: a tymczasem wosk pozostaje” 7. „Nic mi więc innego nie
pozostaje, jak przyznać, że nie mogę sobie wyobrazić, czym jest ten
wosk, lecz tylko ująć samym umysłem. Mówię tu o konkretnym ka
wałku wosku, o wosku w ogóle jest to jeszcze bardziej jasne” 8. „Cóż —
powiadam — ja, który, jak się wydaje, tak wyraźnie ujmuję ten wosk,
czyż nie poznaję siebie samego nie tylko o wiele bardziej prawdziwie,
o wiele bardziej pewnie, lecz także bardziej wyraźnie i oczywiście?” 9.
Wyrażona powyżej przeze mnie opinia, dotycząca roli przykładu
z woskiem oraz złudzeń ludzi chorych, różni się od stanowiska I. Dąmbskiej. O tej części wywodów Descartes’a pisze ona: „Bo przypomnijmy
sobie tylko schemat argumentacji Descartes’a w pierwszej i drugiejM ed yta cji: złudność spostrzeżeń zmysłowych, niemożność odróżniania
jawy od snów, ewidencja podmiotowa sądów osób chorych umysłowo-,
zmienność przedmiotów zmysłowego spostrzegania (przykład z woskiem
z drugiej M edytacji), wreszcie możliwość zasadniczej niezdolności wy
dawania sądów prawdziwych, gdyby Bóg takimi nas właśnie stworzył
lub gdyby demon jakiś potężny a złośliwy stale nas łudził [...] Wobec
6 Medytacje, s, 22.
’ Tamże, s. 38—39.
8 Tamże, s. 39.
8 Tamże, s. 41—42.
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tych argum entów, które czynią pow ątpiew alnym i sądy o rzeczywistości
transcendentnej [...]” 10.
Niepewne jest również wedle D escartes’a poznanie oczywiste, typu:
dw a więcej trzy rów na się pięć. O zawodności tego rodżaju wiedzy de
cyduje możliwość ustawicznego zwodzenia ludzi przez Boga, który jest
wszechmocny, bądź inną m ocniejszą od człowieka istotę — zakładając
oczywiście, iż istnieje Bóg albo inny zwodziciel. Nie przyjm ując zaś ist
nienia owej wyższej siły, nie można wykluczyć przypuszczenia, że
człowiek, niezależnie od tego, w jaki sposób pow stał i od kogo jest za
leżny, ma taką naturę, iż ustawicznie się myli. „Jednakowoż znajduje
się w moim umyśle pewne dawne, silnie wkorzenione m niemanie, że ist
nieje Bóg, k tó ry wszystko może i który stw orzył mnie takim, jakim je
stem. Skąd jednak wiem, że On nie spraw ił tak, iż w ogóle nie ma żad
nej ziemi, ani nieba, ani żadnej rzeczy rozciągłej, żadnego kształtu, żad
nej wielkości, ani miejsca, a że mimo to wszystko przedstaw ia mi się
tak, jak teraz, jako istniejące? Skąd wiem, że tak jak o innych niekiedy
sądzę, że się m ylą w takich sprawach, o których — jak im się w ydaje —
posiadają doskonałą wiedzę, że tak samo ja sam nie ulegam złudzeniu,
gdy dwa do trzech dodaję lub liczę boki kw adratu, albo gdy w ykonuję
coś jeszcze łatwiejszego, jeżeli coś takiego da się pom yśleć” n . „Znajdą
się jednak może tacy, którzy woleliby zaprzeczyć istnieniu jakiegoś tak
potężnego Boga, niż uwierzyć w to, że w szystkie inne rzeczy są nie
pewne. Lecz z tym i nie spierajm y się i uw ażajm y to wszystko o Bogu
za czczy wym ysł. Niechaj więc przyjm ą, że tym , czym jestem, stałem
się bądź to w skutek zrządzenia losu, bądź też w skutek przypadku, czy
też zwykłego biegu rzeczy, lub jakim kolw iek innym sposobem” 12.
Nie mogę się pogodzić ze zdaniem L, Becka, który mniema, że jedy
nie w M edytacjach nastąpiło zakwestionowanie w artości poznania aktual
nie oczywistego. „It is in the M editations alone th at the hypothesis of
th e m alignant demon is used to m ake it possible to doubt the very in
tuitions on w hich all m athem atical reasoning - is and m ust be based.
Since he cannot find a reason D escartes m ust make a reason for doubt
in g ” 13. Jako dowód swej tezy, podaję wypowiedzi D escartes’a z Rozpra
w y o m etodzie oraz z Zasad filozofii: „Ale gdybyśmy nie wiedzieli, że
wszystko, co w nas jest rzeczywistego i prawdziwego, pochodzi z istoty
doskonałej i nieskończonej, wówczas, choćby naw et m yśli nasze były n aj
bardziej jasne i wyraźne, nie m ielibyśm y żadnej racji, która by nas
____
'
i
•
10 I. D ąm bska, „ M e ditation e s” D e sc a rtes’a na tle sc e p ty c y zm u fran cu skiego

X V II w iek u , „K w artaln ik Filozoficzny”, 1950 z. I, s. 20.
11 M edytacje, s, 25—26.
. ,
12 Tamże, s. 26.
13 L. J. Beck, T he M ethod of Descartes. A stu d y of th e „Regulae", Oxford
1952, s. 40—41.
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upewniała, iż posiadają one doskonałość rzeczy praw dziw ych” u . „Bę
dziemy też wątpić o pozostałych rzeczach, które przedtem uważaliśmy
za najpewniejsze, także o dowodach matem atycznych, także o zasadach,
0 których dotychczas sądziliśmy, że są same przez się oczywiste. Już to
ponieważ widzieliśmy nieraz, jak ten i ów błądził w takich sprawach
1 uważał za najbardziej pewne i same przez się oczywiste te, które nam
wydaw ały się fałszywymi, już to najbardziej dlatego, ponieważ słysze
liśmy, że’istnieje Bóg wszechmocny, który nas stw orzył” 15.
Z ostatniego cytatu wynika, iż .obok przypuszczenia o potężnym łudzicielu czy hipotezy o takim skażeniu n atu ry ludzkiej, iż popełniamy
zawsze błędy, Descartes, w celu okazania powątpiewalności wiedzy
oczywistej, oparł się na argumencie, iż popełnia się pomyłki nawet
w poznaniu, o którym się sądzi, że jest najoczywistsze.
Słowa D escartes’a odnoszące się do wartości poznania zmysłowego
i oczywistego pokazują, że uznanie za powątpiew alne poszczególnych
sposobów poznania nie jest dla niego ani założeniem, ani metodą, lecz
wynikiem analizy. Sceptycyzm D escartesa’a nie jest przeto metodyczny,
lecz epistemologiczny.
Czynnikiem rozstrzygającym w tej analizie epistemologicznej jest
niemożliwość zanegowania badanych wyników poznawczych, bez powo
dowania w ew nętrznej sprzeczności. K ryterium tym posługuje się Des
cartes bezwiednie, nie określa go, nie uświadamia sobie, że rozporządza
probierzem niepowątpiewalności, którą z początku swych rozmyślań —
bezświadomie również — uczynił rozpoznawczą cechą praw dy. W świa
domości D escartes’a kryterium zjaw ia się dopiero po rozpatrzeniu natu
ry samoświadomości; jest nim, jak wiadomo, jasność i wyrazistość.
Po dokonaniu oceny poznania zmysłowego i poznania oczywistego
Descartes postuluje traktow anie poznania powątpiewalnego na rów ni
z fałszem. Zalecenie to nie wynika jednak z owej oceny, wiąże się na
tom iast z przyjętym przez filozofa postanowieniem usuwania przekonań
wątpliwych. Stanowi to rodzaj ćwiczenia psychologicznego i nie jest na
praw dę równoznaczne z uznaniem twierdzeń w ątpliw ych za nieprawdzi
we. Celem tego ćwiczenia jest zrównoważenie siły, z jaką się narzucają
m niem ania o pewności ujęć oczywistych i pewności spostrzeżeń ze
w nętrznych. „Nigdy też nie odzwyczaję się przytakiw ać i ufać im, do
póki będę je uważał za takie, jakim i są rzeczywiście, to znaczy w praw 
dzie trochę wątpliwe, jak to już pokazaliśmy, lecz niem niej przeto za
razem bardzo prawdopodobne i takie, którym o wiele rozsądniej jest
wierzyć, niż zaprzeczyć. Dlatego — jak sądzę — nieźle uczynię, jeżeli,
zwróciwszy się um yślnie w kierunku w prost przeciwnym, sam siebie
14 Rozpraw a o m etodzie, s. 59; podobnie n a tej sam ej stronie wyżej.
15 Zasady filozofii, s. 8.
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będę łudził i uważał przez jakiś czas owe m niem ania za zupełnie fałszy
we i urojone, aż wreszcie po zrównoważeniu niejako obustronnym
przedwczesnych sądów więcej już żadne złe przyzwyczajenie nie spro
wadzi mego sądu z drogi właściwego ujm ow ania rzeczy” 19.
O
ile inne dzieła mieszczą wzmianki o zmyślonym charakterze tej
równowartości między sądami powątpiew alnym i i fałszywymi, o tyle
powyższy cel tego udawania podał autor jedynie w Medytacjach, W Roz
prawie o m etodzie ten fikcyjny charakter negacji poznania niepewnego
zaznaczony, został stosunkowo n a jsła b ie j11. W Zasadach filozofii nato
m iast mówi m yśliciel jeno o łatwiejszym , dzięki tem u zmyśleniu, ogar
nięciu praw dy ls.
Zauważyć jednak wypada, iż opisane ćwiczenie psychologiczne nie
jest sceptycyzmem „na niby”, lecz zajęciem negatywnego stanowiska
wobec określonych wyników poznawczych. Tak że ta część wywodów
Descartes’a również nie może być opisana przy użyciu nazwy „scepty
cyzm m etodyczny”. Co najw yżej może tu mieć zastosowanie przym iot
nik „metodyczne” w odniesieniu do owego ćwiczenia.
Po przeprowadzonej analizie poznania pow staje pytanie o zakres
wiedzy wątpliw ej. Stwierdziwszy niepewność doświadczenia zmysłowe
go oraz poznania oczywistego, Descartes orzeka zrazu, iż wszystkie ży
wione przezeń dotychczas przekonania są wątpliwe. „Na takie argu
m enty nic już doprawdy nie mogę odpowiedzieć, lecz w końcu muszę
wyznać, że o wszystkim, co dawniej uważałem za prawdziwe, można
wątpić, i to nie przez nieostrożność lub lekkomyślność, lecz z powodu
poważnych i przem yślanych racji. Jeżeli więc chcę znaleźć coś pewnego,
to muszę nie mniej ostrożnie powstrzym yw ać się od uznawania tego
wszystkiego jak od oczywistych fałszów” 19. Z ostatnich słów widać, że
nie znaczy to, iż wiedza niewzruszona nie istnieje, czyli nie o wszystkim
jeszcze się powątpiewa.
Descartes mniemał, iż ukazując powątpiewalność poszczególnych ro
dzajów nabyw ania wiedzy wygłasza tym samym sądy niewątpliwe,
które dotyczą wartości badanych sposobów poznania. Świadczą o tym
następujące jego słowa: „Chcę jednak wydobyć się z tego: spróbuję po
nownie iść tą samą drogą, na którą wczoraj wkroczyłem. Będę m iano
wicie odsuwał od siebie to wszystko, co najm niejszą choćby dopuszcza
wątpliwość, zupełnie tak samo, jak gdybym był stwierdził, że jest to
zgoła fałszem. Będę też podążał dalej, póki nie poznam czegoś pewnego,
16
”
18
M

M edytacje, s. 27.
Por. R ozpraw a o m etodzie, s. 52—53.
Por. Zasady filozofii, s. 7.
M edytacje, s. 27.
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i jeżeli już nie poznam niczego innego jako pewne, to przynajm niej to,
że nie ma nic pewnego” 20.
Nie uczynił on jednak przedm iotem swoich roztrząsań tych zabie
gów poznawczych, za pomocą których dokonał oceny analizowanych
sposobów poznania. Nie wiadomo przeto, skąd czerpie swą niepowątpiewalność przeprow adzona przezeń ocena doświadczenia zmysłowego oraz
poznania oczywistego. Zagadnienie to Descartes przeoczył. Powoduje to
pewną niezgodność w jego rozważaniach. Z jednej bowiem strony, po
wiada, iż nie znalazł dotychczas poznania, które by mógł uznać za pew
ne. Z drugiej zaś — że przeprowadzona przezeń ocena mieści wyniki nie
podważalne. To ostatnie zakłada przecież istnienie jakiegoś niezawod
nego sposobu poznania, innego niż oceniane. Tego jednak Descartes so
bie nie uświadamiał; pierwszym poznaniem, na które wskazał wprost
jako na niewątpliwe, była samoświadomość istnienia podmiotu. N astą
piło to już po wypowiedziach, w których uznał — co praw da mimocho
dem i nie w pełni świadomie — niepodważalność oceny odnoszącej się
do wartości poznania zmysłowego i oczywistego.
Drugim wyłomem, świadczącym, że Descartes, nim rozważył samo
świadomość, uznaw ał za niewątpliwe inne sądy, są następujące słowa
z Zasad filozofii: „Tymczasem jednak bez względu na to, od kogo byś
my pochodzili i jak bardzo ten ktoś byłby potężny, a zarazem, jak b ar
dzo zwodniczy, doświadczamy, że pomimo to przysługuje nam wolność,
abyśmy zawsze mogli powstrzymać się od daw ania w iary tym rzeczom,
które nie są całkowicie pewne ani zbadane, a w ten sposób ustrzec się
przed tym, by kiedykolwiek zbłądzić” 21. Mówią one pośrednio o nieza
wodności tego poznania, za pomocą którego dowiadujem y się o posia
daniu wolnej woli oraz o tym, że powstrzym anie się od uznawania są
dów zabezpiecza przed błędem, mimo władzy wszechpotężnego zwodziciela. Wypowiedź ta poprzedza bezpośrednio w ykazanie bezwzględnej
pewności istnienia podmiotu. I podobnie jak ta z M edytacyj, odnosząca
się do ocen poznania, nie została też przez Descartes’a należycie wyko
rzystana. Cytowane słowa z Zasad filozofii są o tyle znamienniejsze, że
mówi tu filozof w prost o swego rodzaju ograniczeniu wszechmocy hi
potetycznego zwodziciela.
W Rozprawie o metodzie natom iast, mówi Descartes w sposób o wie
le słabszy niż w M edytacjach o pewności analizy dotyczącej wartości
różnych rodzajów poznania 22.
Niepowątpiewalność samoświadomości uzasadniał Descartes poka
zując niemożliwość przeczenia własnem u istnieniu, pod groźbą popeł
20 Tamże, s. 30, podobnie na tej sam ej stronie, nieco poniżej, i na s, a i.
21 Zasady filozofii, s. 9.
22 Por. R ozpraw a o m etodzie, s. 48—49.

186

W ładysław A ugustyn

nienia bezsensu. Co więcej, zaprzeczenie takie już samo zakładałoby ist
nienie jaźni. Do tego przecież, by negować własne istnienie, trzeba być.
Tak mówi filozof w Rozprawie o m etodzie czy w Zasadach filozofii M.
Inaczej zaś w yraża się w Medytacjach. Słowa jego odnoszą się do nie
możliwości zastosowania hipotezy zwodzi cielą w wypadku ujm owania
przez podm iot własnego istnienia. Poznanie to nie może być złudzeniem.
Złudzenie takie nie leży bowiem w zasięgu żadnej siły. Na to, by mogło
się jaźni zdawać, iż istnieje, nieodzowne jest, by była. Pewność w łas
nego istnienia nie jest jednak prawdą, która, raz ustalona, niew ątpliw ą
pozostaje. Jej nieobalalność w ystępuje jedynie w obrębie aktu samo
świadomości. Oto słowa Descartes’a: „Lecz istnieje zwodziciel — nie
wiem, kto nim jest — wszechpotężny i najprzebieglejszy, który zawsze
rozmyślnie m nie łudzi. Nie ma więc wątpliwości, że istnieję, skoro
m nie łudzi! I niechajże mnie łudzi, ile tylko potrafi, tego jednak nigdy
nie dokaże, abym był niczym dopóty, dopóki będę m yślał sam, że czymś
jestem. Tak więc po w ystarczającym i wyczerpującym rozważeniu
wszystkiego, należy na koniec stwierdzić, że to powiedzenie: „Ja jestem,
ja istnieję", m usi być prawdą, ilekroć je wypowiadam lub pojm uję um y
słem ” 24. Sens wywodów pomieszczonych w różnych dziełach jest jednak
ten sam.
W uzasadnieniu niepodważalnego charakteru samoświadomości po
służył się Descartes tym kryterium , które stosował bezwiednie podczas
oceny rodzajów poznania. Probierzem tym była niemożność przeczenia
określonem u twierdzeniu, bez powodowania bezsensu. I tu, podobnie jak
tam , użył m yśliciel owego kryterium nie zdając sobie sprawy, że nim
włada. S y tu acja ta powtórzy się jeszcze przy badaniu istoty duszy, któ
ra utożsam iona zostanie z w ykonywaniem aktów świadomości. Jedynie
bowiem ta cecha będzie rozpoznana jako niemożliwa do odrzucenia.
„Teraz znalazłem! Tak: to myślenie! Ono jedno nie daje się ode mnie
oddzielić. J a jestem, ja istnieję; to jest pewne. Jak diugo jednak? Oczy
wiście, jak długo myślę; bo może mogłoby się zdarzyć, że gdybym za
p rzestał w ogóle myśleć, to natychm iast bym cały przestał istnieć. Teraz
p rzyjm uję tylko to, co jest koniecznie prawdziwe; jestem więc, dokład
nie mówiąc, tylko rzeczą myślącą, to znaczy umysłem bądź duchem,
bądź intelektem , bądź rozumem, wszystko w yrazy o nieznanym mi daw 
niej znaczeniu. Jestem więc rzeczą prawdziwą i napraw dę istniejącą; lecz
jaką rzeczą? Powiedziałem: m yślącą” 2S.
23 Por. R ozpraw a o m etodzie, s. 53; Zasady filozofii, s. 9.
24 M edytacje, s. 31—32.
25 Tamże, s. 34; podobnie w R ozpraw ie o m etodzie, s. 53^-54; Zasady filozofii,
s. 10.
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W chwili jednak, kiedy Descartes będzie definiował kryterium nie
powątpiewalności sądów, przeoczy okoliczność, że w uzasadnieniu nie
podważalności posługiwał się argum entem niemożliwości zaprzeczenia
danemu sądowi bez powodowania bezsensu. W ymknie mu się fakt, iż
niemożliwość ta była czynnikiem rozstrzygającym o pewności; nie zaś
widzenie jasne i wyraźne, które przyjm uje obecnie za probierz niewątpliwości. Co więcej, ustalenie rozeznania jasnego i wyraźnego jako
cechy rozpoznawczej praw dy jest u Desćartes’a w ynikiem analizy pozna
nia zawartego w samoświadomości istnienia podm iotu oraz rozpoznania
jego istoty. Określenia kryterium dokonuje bowiem filozof poprzez wy
chwycenie własności istotnych dla obu ujęć poznawczych, o których już
wie, że są bezwzględnie pewne.
Zastanawiając się nad cechami istotnym i obu tych ujęć, znajduje, iż
wyróżniają się jedynie tym , że treść ich dana jest jasno i wyraźnie. „Na
pewno wiem, że jestem rzeczą myślącą. Czyż więc także wiem, czego
potrzeba, abym był czegoś pewien? Otóż w tym pierw szym poznaniu nie
m a nic innego, niż jakieś jasne i w yraźne spostrzeganie tego, co tw ier
dzę. To zaś nie w ystarczyłoby zaiste, by mnie uczynić pewnym czegoś,
gdyby się mogło trafić kiedyś, by coś, co jasno tak i wyraźnie spostrze
gam, było fałszem. Widzę już zatem, iż mogę jako zasadę ogólną usta
nowić, że wszystko to jest prawdziwe, co bardzo jasno i wyraźnie spo
strzegam ” 26.
Istnieje więc u D escartes’a rozbieżność między postulowanym prze
zeń kryterium niepowątpiewalności i tym probierzem, którym się po
sługuje rzeczywiście przy w ykazyw aniu pewności. I co więcej, postulo
w ane kryterium jawi m u się jako wychwycenie cechy istotnej dla do
konanego już uzasadnienia tw ierdzeń pewnych.
Uczynienie z poznania oczywistego probierza niepowątpiewalności
jest ponadto niezgodne z przeprowadzoną w pierw szej Medytacji oceną
poznania oczywistego. Tam bowiem wykazyw ał D escartes' niew ystarczalność tego poznania dla uzyskiwania wiedzy pew nej. Zawodne było
ono ze względu na hipotezę o istnieniu siły ustawicznie łudzącej lu
dzi oraz ze względu na możliwość takiego urządzenia natury ludzkiej, iż
człowiek popełniałby ustawicznie błędy.
Jest to tym znamienniejsze, że w momencie ogłaszania jasnego i w y
raźnego ujęcia jako kryterium , prawdziwości, Descartes zaznacza, iż nie
byłoby ono zadowalającym probierzem, gdyby istniała możliwość fałszywości jakiegoś poznania mającego te cechy. Tymczasem właśnie
w pierwszej M edytacji możliwość ta została stwierdzona.
26
Podaję w łasny przekład. Podobnie mówi D escartes w Rozpraw ie o m e to 
dzie, s, 54.
• ''
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Godny również uwagi jest fakt, że Descartes zaniedbał uzasadnienie
powszechności podawanego kryterium . Dokonał bowiem przeskoku od
dwóch przypadków (samoświadomość istnienia własnego, znajomość isto
ty przedmiotu), w których — wedle niego — jasność i wyrazistość są
warunkiem w ystarczającym niewątpliwości, do praw idła ogólnego. Wi
dać to w ostatniej cytowanej wypowiedzi.
K om entatorzy usiłują zapełnić ów przeskok. Tadeusz Czeżowski do
p atrując się w nim entym em atu, rozw ija go do syłogizmu hipotetycz
nego, następującej postaci:
Jeżeli jakieś, ujęcie jasne i w yraźne jest nieprawdą, to żadne ujęcie
wyraźne i jasne nie jest niewątpliwym .
Istnieje poznanie jasne i wyraźne, które jest niepowątpiewalne, prze
to żadne ujęcie jasne i w yraźne nie jest nieprawdziwe.
I na zasadzie równoważności:
Każde poznanie wyraźne i jasne jest prawdziwe 27.
D anuta G ierulanka słusznie zauważa, iż wywód ten uzupełnić by
należało dopowiadając, iż D escartes’owi chodziło o twierdzenia nie
wątpliwe jedynie na mocy tego, że są wyraźne i jasne. „Moim zdaniem,
sform ułowanie to nie uwzględnia m om entu bardzo doniosłego w rozu
m owaniu K artezjusza, tego mianowicie, że chodzi o poznanie pewne
dzięki samej tylko ich jasności i w yraźności” sa.
Omijając zagadnienie historycznej prawomocności tego typu uzupeł
nień, zauważyć trzeba, iż rozumowanie Gierułanki zakłada wyraźne roz
graniczenie pomiędzy pojęciami: poznanie niewątpliwe, poznanie praw 
dziwe; tego zaś, moim zdaniem, nie ma u D escartes’a. Stanowisko moje
różni się tu od jej interpretacji. „Na pewno K artezjusz — pisze Gieru
lanka — również uważał sprawę prawdziwości i sprawę pewności za
spraw y w zasadzie różne, czego dowód można znaleźć w wielu miejscach
jego dzieł” 89. A utorka odsyła do następujących miejsc: Medytacje, t. I,
s. 18, 45—46, 79, 83, 202 oraz Zasady filozofii, cz. I, s. 8—9 (w cytowa
nych przekładach polskich). Sądzę, iż żaden z podawanych przez autor
kę fragm entów nie potwierdza jej poglądu. Ograniczam się do przyto
czenia jednego z tych fragm entów. „Ponieważ każde jasne i wyraźne
ujęcie jest bez w ątpienia czymś [rzeczywistym i pozytywnym], a zatem
nie może powstać z niczego, lecz Bóg m usi być jego twórcą, ów Bóg n aj
doskonalszy — powiadam — którego istota wyklucza, by był zwodzi27 Por. T. Czeżowski,' Metodologiczne postulaty D escartes’a, „Przegląd Filo
zoficzny”, 1937, s. 112. Podaję za X. Dąmbską.
88 D. G ierulanka, Zagadnienie sw oistości poznania m atem atycznego, W ar
szaw a 1962, s. 9, przypis 3.
28 Tamże, s. 10.
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cielem; dlatego każde jasne i wyraźne pojęcie jest niewątpliwie praw 
dziwe” 30. To, że Descartes używa tu jedynie pojęcia prawdziwości, nie
jest dowodem, iż przeprowadza wyraźne rozróżnienie pomiędzy tym poję
ciem a pojęciem niepowątpiewalności. A utorka sama zresztą wskazuje, że
w pewnych wypowiedziach Descartes używa tych obu pojęć nie rozgra
niczając ich i jakby zamiennie. „W rozumowaniu tym w ystępuje cha
rakterystyczne u K artezjusza zespolenie, a naw et jakby utożsamienie
zagadnienia prawdziwości tw ierdzenia z zagadnieniem pewności co do
jego prawdziwości” 31.
Ponadto wym agałoby uzasadnienia twierdzenie, że Descartes do
ogólnego prawidła, zgodnie z którym każde poznanie wyraźne i jasne
jest niewątpliwe, przechodzi na drodze rozumowania. Uzasadnienia ta
kiego nie podaje ani Czeżowski, ani G ierułanka. Sądzę, że istnieje mo
żliwość innego pojęcia omawianej wypowiedzi D escartes’a. Według owej
interpretacji, przejście do ogólnego praw idła polegałoby na bezpośred
nim wychwyceniu stru k tu ry -poznania oczywistego. Intuicyjnie dana
byłaby niezawodność tego poznania, w arunkow ana jego budową. Nie
ustalam prawdopodobieństwa opisanych pojmowań.
W każdym razie należy odnotować, że u D escartes’a ustalenie w arun
ków pewności wyprzedzone jest posiadaniem jednostkowych ujęć, uzna
wanych za pewne. W oparciu o nie dokonywał filozof określania kry
terium praw dy — z tym, że, jak zaznaczyłem, istnieje rozbieżność po
między postulowanym sprawdzianem, którym ma być jasność i w yra
zistość, oraz sprawdzianem rzeczywiście użytym przy okazywaniu nie
powątpiewalności; tym ostatnim jest niemożliwość zaprzeczania bez do
puszczania się absurdu. Tym probierzem posługuje się Descartes bez
wiednie, nie uśw iadam iając sobie, iż nim włada. Używał go już przed
znalezieniem bezwzględnie pewnych przekonań. Co więcej, wykorzy
stywał go dla pokazania ich niepowątpiewalności. Zależność pomiędzy
kryterium i sądami pewnymi jest tu więc odwrotna niż w przypadku
postulowanego probierza.
Nie można zaprzeczyć, iż jasny i w yraźny ogląd towarzyszy samo
świadomości istnienia, jak też — wedle D escartes’a — ujęciu istoty
podmiotu; są to więc dla niego dwa w arunki pewności. Jednak nie do
tych cech odwoływał się myśliciel, żeby okazać niepowątpiewalność tych
twierdzeń, lecz do niemożliwości ich zanegowania bez wywoływania
wewnętrznej sprzeczności. To ostatnie jest dlań czynnikiem rozstrzyga
jącym. Jasność i wyrazistość są więc w arunkam i koniecznymi dla stw ier
dzenia pewności jakiegoś poznania, nie stanowią jednak warunków wy
starczających.
30 M edytacje, s. 83.
31 G ierułanka, s. 9—10.
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Wspomnę jeszcze pogląd M. G ueroulta, w m yśl którego „cogito” sta
nowić m a dla D escartes’a kryterium oczywistości. „En troisièm e lieu,
étant posé comme une vérité indubitable et prem ière, mais non comme
seule de cette espèce; étant, d’autre part, une connaissance obscure et
confuse et non une idée claire et distincte; n ’étant plus au-dessus, m ais
au-dessous d ’une telle idée] le Cogito ne peut plus assum er la fonction
qui était la sienne chez Descartes: celle de critère de toute évidence et
de, fondem ent pragm atique de toute certitude” 32. Słowa te zaw ierają
porównanie poglądów Descartes’a i M alebranche’a. Zauważyć trzeba, iż
G ueroult popełnił nieścisłość. „Cogito” stanowi bowiem dla D escartes’a
wraz z poznaniem istoty duszy podstawę dla ukształtow ania kryterium
niepowątpiewalności i prawdy, którym m a być oczywistość, czyli ogląd
w yraźny i jasny,
■ Zajm ę się obecnie zagadnieniem w artości oczywistego poznania
u D escartes’a. W skazałem już na niezgodność pomiędzy fragm entem
pierwszej M edytacji, w którym została stw ierdzona zasadnicza zawod
ność poznania tego typu, i początkiem trzeciej, gdzie Descartes, stw ier
dziwszy, iż jasność i wyrazistość czynią niepow ątpiew ałnym i akt samo
świadomości oraz ujęcie istoty podmiotu, powiada, że każde poznanie
tego rodzaju jest bezwzględnie prawdziwe. Teraz zajm ę się innym i w y
powiedziami Descartes’a oraz interpretacjam i.

WARTOŚĆ POZNANIA OCZYWISTEGO

Ze spraw ą w artości poznania oczywistego złączy się u Descartes’a
zagadnienie boskiej prawdomówności. Sporne jest to, czy m yśliciel uza
leżniał pewność tego, co doznawane jasno i wyraźnie, od istnienia
prawdom ównego Boga, czy też w yznaw ał bezwzględną niepow ątpiew alność wiedzy oczywistej. W pierwszym przypadku rozważanie autora
M edytacyj obciążone byłoby kołem błędnym . Zarzut taki staw iali Descartes’owi już współcześni. Polega ono n a tym , że istnienie nieokłam ującego Boga, m ające być poręką pewności poznania oczywistego, samo
jest dowodzone przy pomocy tego poznania. Ponadto, w przypadku gdy
wartość wiedzy oczywistej zależna jest od boskiej prawdomówności,
uznanie przez D escartes’a niepowątpiewałnego charakteru samoświado
mości przed udowodnieniem istnienia Boga niekłam iącego — jest nie
uzasadnione. Na to również współcześni zw racali m u uwagę.
G ueroult mniem a, że dzięki stw ierdzeniu prawdomówności bożej
tw ierdzenia subiektyw nie niewątpliwe nabierają w artości praw dy obiek
32 M, G ueroult, Malebranche, t. I, L a vision en Dieu, P aris 1955, s. 46—47.
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tywnej. Dzięki tej niekłamliwości możliwe jest tworzenie nauki. P raw 
domówność stanowi porękę niezawodności dla jasnego i wyraźnego
poznania. Z tym, iż rękojm ia ta — o ile rozumiem dobrze — nie doty
czy aktualnie oczywistych ujęć, lecz przypomnień. Nie idzie tu jednak
o poręczenie wierności przypomnienia, lecz o możliwość uznawania za
pewne tych sądów, o których wiemy — dzięki pamięci —- że zostały
nabyte poznaniem oczywistym. P rzy założeniu bowiem hipotezy o Bogu
oszuście, nie jesteśm y pew ni — nie przeżywając aktualnie ujęć oczy
wistych — że są one niezawodne. „Pour Descartes, ce que met en
question le Dieu trom peur, ce n ’est nullem ent la fidélité ■de mon sou
venir de l ’évidence, c’est la vérité intrinsèque de cette évidence dont
j’avais naguère l ’intuition, et dont je n ’ai plus présentem ent que le
souvenir fidèle. Ainsi, lorsque j ’ai du Cogito, non plus son actuelle in
tuition, qui m e contraint de la reconnaître pour vraie, m ais simplement
son souvenir, qui n ’a pas cette force contraignante, je suis assailli par
le doute, ayant le loisir de concevoir que Dieu, de par sa toutepuissance,
pourrait faire que soit fausse cette évidence même que je croyais vraie
lorsque je la voyais dans son actualité. C’est donc ma croyance en la
vérité intrinsèque de l’évidence que le Dieu vérace est appelé à re 
stau rer” 33.
Stanowisko G ueroulta jest do pewnego stopnia powtórzeniem po
glądu Gilsona. Wedle bowiem Gilsona prawdomówność boska decyduje
o wartości poznania oczywistego, niegdyś nabytego. Dzięki niej można być
pewnym nie tylko ujęć aktualnie oczywistych, lecz także jasnych i wy
raźnych tw ierdzeń w przeszłości uznanych. Poprzez to niepowątpiewalność oczywistej wiedzy zostaje ustalona raz na zawsze, a nie tylko
gdy trw a ujęcie w yraźne i jasne. Samo zaś oczywiste poznanie, w chwili
gdy zachodzi, jest niew ątpliw e przez się i nie wymaga poręki żadnej.
Gilson zaznacza, iż gdyby ten rodzaj poznania uznany został za nie
pewny, wówczas nie byłaby możliwa wiedza niewzruszona. „Que je
sache ou non si l’au teu r de ma n ature s’emploie systém atiquem ent
à me trom per, mon évidence reste vraie. Rien ne peut infirm er ni garantir
l’évidence en tan t que telle, sans quoi la pensée serait à jam ais inca
pable de sortir de son doute” 34. „Pour que ce qui est vrai, reste vrai,
il fau t donc une garantie distincte de l’évidence même, un principe
stable de certitude, et c’est la véracité divine qui le fo u rn it” 3S.
Prawdomówność boska służy ponadto — zdaniem Gilsona — do
ugruntow ania ogólnego praw idła, mówiącego, że każde poznanie oczy
33 Tamże, s. 45.
34 E. Gilson. E tudes sur le rôle de la pensée m édiévale dans la form ation du
systèm e cartésien, P aris 1930, s. 236.
. 35 Tamże, s. 237.
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w iste jest prawdziwe. W chwili bowiem, gdy nie przeżywa się jasnego
i wyraźnego ujęcia, nie można mieć pewności, czy poznanie oczywiste
jest niezawodne. „ J’ai eu dans le passé une série d’intuitions évidentes
et de convictions inébranlables, mais m aintenant je me reporte au
souvenir de m es expériences passées et j ’affirm e que toutes les propo
sitions évidentes sont vraies. Qu’est-ce qui me garantit, dans le tem ps
où je n ’éprouve plus le sentim ent d ’aucune évidence particulière, que
j ’avais raison de m ’y fier ta n d is'q u e je l’éprouvais? A utre chose est
avoir la certitude d’une vérité, autre chose avoir la certitude de la
validité de la science en général [...]” 36.
Między stanowiskam i Gilsona i G ueroulta zachodzi ta różnica, że
według ostatniego, prawdomówność boża nadaje poznaniu oczywistemu
w alor obiektywny; podczas gdy wedle Gilsona poznanie to samo przez
się m a tę wartość. Ponadto interpretacja Gilsona — o ile dobrze poj
m uję — przypisuje niekłamłiwości boskiej zaręczenie zgodności pomię
dzy przypom nieniem i- ujęciem oczywistym, którego to przypomnienie
dotyczy.
Przeciw Gilsonowskiej interpretacji w ystępuje H. Gouhier twierdząc,
iż nie da się sprowadzić wypowiedzi D escartes’a do schematu, wg którego
niepowątpiewalne jest wszelkie poznanie aktualnie oczywiste, wątpić
zaś zasadnie można jedynie o poznaniu oczywistym danym w prze
szłości. Gouhier słusznie wskazuje na wypowiedź z pierwszej Medytacji,
dotyczącą poznania oczywistego typu matematycznego. W wypowiedzi
tej mówi bowiem Descartes o ujęciu aktualnie oczywistym praw d takich,
jak dwa i trzy równe jest pięciu, i uznaje je za wątpliwe. Podobnie jest
w trzeciej M edytacji i w Zasadach Filozofii (art. 5 i 30): „[...] à un
certain m om ent Descartes est en possession d’une évidence dont il est
rigoureusem ent impossible de douter, deux et trois font cinq; il la
déclare suspecte au nom du Dieu inconnu et peut-être trom peur dont
le m ystère de notre origine rend l ’hypothèse inévitable; le soupçon ne
tom bera que devant la connaissance du vrai Dieu dont la perfection
exclut toute cause de trom perie” 37, Równocześnie nadm ienia Gouhier,
że prawdomówność boska jest gw arancją oczywistości minionej. „Dieu
garantit le souvenir de l ’évidence; ce point est acquis; Descartes l’a dit
et répété” 3S.
Gouhier wykazuje także niezasadność poglądu O, Hamelina. Zda
niem tego ostatniego, boska prawdomówność m a poręczać poprawność
posługiwania się kryterium prawdziwości, strzegąc przed uznaniem za
jasne i wyraźne poznania, które nim nie jest. Samo zaś poznanie oczy
38 Tamże, s. 235.
37 H, G ouhier, Essais sur Descartes, P a ris 19492, s. 175.
38 Tamże, s. 175.
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wiste nie w ym aga rękojm i. W yrugowanie hipotezy o Bogu-mącicielu
jest ponadto uzasadnieniem racjonalności św iata zewnętrznego; to zaś
jest gw arancją zgodności pomiędzy myślą i rzeczami. Zgodność ta jed
nakże nie decyduje o w artości poznania oczywistego czy umysłu ludz
kiego. Jeżeli bowiem św iat-chaos byłby dlań nie do zrozumienia, to
z powodu swej nieracjonalności, a nie z powodu niesprawności pozna
nia *9.
Pogląd Hamełina, — powiada Gouhier — nie m a pokrycia w tek
stach Descartes’a. „Ce qui gêne dans cette profonde interprétation,
c’est que D escartes n ’y a jam ais pensé. Ces pages sur le malin ne con
tiennent ni citations ni références [...]” 40.
Gouhier stara się wykazać poprawność postępowania Descartes’a,
w ykorzystując inną możliwość. Polega ona n a takim rozumieniu słów
D escartes’a .odnoszących się do powątpiewalności poznania oczywi
stego, że dotyczą one wyłącznie praw d m atem atyki. Obok tego typu
oczywistości D escartes — wedle Gouhiera ■
— uznaw ał inne poznanie
oczywiste, którego przykładem jest „eogito” . Do tego rodzaju ujęć na
leżą też te, które składają się na dowód istnienia prawdomównego Boga.
Dzięki temu wywód D escartes’a nie jest obarczony błędnym kołem.
Gouhier rozróżnia w rozważaniach autora M edytacyj sceptycyzm
i pesymizm. Pierw szy jest poglądem głoszącym powątpiewalność okreś
lonych sposobów poznania w oparciu o stwierdzenie błędu w ystępują
cego czasem przy ich używaniu. W ten sposób stwierdza Descartes za
wodność poznania zmysłowego i pamięci. Pesym izm zaś, występujący
w przypadku wiedzy m atem atycznej i wyrażony przy pomocy hipotezy
o jakiejś obcej, potężnej sile mylącej ludzi, jest wątpliwością m eta
fizyczną i m oralną. Do ugruntow ania poznania m atem atycznego nie
odzowne jest jej usunięcie, natom iast oczywiste poznanie typu drugiego
nie jest nią zagrożone. „En fait, toutes les évidences résistent égale
m ent au scepticisme qui généralise la critique de la connaissance, non
au scepticisme qui suit le pessimisme m étaphysique. Toutes se passent
égalem ent de la .garantie épistémologique que Dieu donnera, p ar exem 
ple, à la mémoire: les vérités m athém atiques requièrent cependant une
guarantie m orale” 41.
Nie znaczy to jednak, iż te dwa typy poznania jasnego i wyraźnego
różnią się stopniem oczywistości. Cechuje je inny stopień odporności
wobec metodycznego wątpienia. „II n ’y a certes pas dans le C artésia
nisme une hiérarchie des évidences, introduisant entre elles du plus et
du moins évident; mais il y a un ordre d’apparition qui, n ’ayant point
38 Pogląd H am elina podaję za G ouhierem .
40 G ouhier, s. 171.
u Tamże, s. 183,
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son principe dans le degré d'évidence, doit pourtant le trouver dans un
certain degré de résistance au doute m éthodique” 48.
Różnicę m iędzy dwiema odmianami poznania oczywistego tłumaczy
Góuhier innością przedm iotów, których one dotyczą. W wypadku samo
świadomości przedm iot tożsamy jest z podmiotem. P rzy stwierdzeniu
istnienia Boga związek pomiędzy m yślą i odpowiadającą rzeczywistością
również jest ścisły. Niepodobna bowiem przyjąć idei Boga bez uznania
Jego istnienia. Przedm ioty zaś poznania m atem atycznego są transcen
dentne względem jaźni i, jako stworzone, zależne są od woli Boga. „La
pensée de mon existence a ceci de particulier qu’elle abolit toute distinc
tion' entre sujet et objet. Celle de Dieu a ceci d’unique que, par une
inférence plus ou moins immédiate, sa présence en moi exige une exi
stence en soi” 43. „La réalité m athém atique, transcendante à la mienne
comme celle de Dieu, m ais relative, comme la mienne, à la volonté
créatrice,.reste, si l’on peut dire, à découvert” 44.
Sądzę, że przeprow adzony przez G ouhiera podział po-znania oczywi
stego nie odzwierciedla m yśli D escartes’a. Uzasadniam to przytaczając
wypowiedź, w której w yraźnie pojm uje Descartes poznanie m atem a
tyczne jako ten sam typ oczywistości, co samoświadomość. „Ilekroć
jednak zw racam się do sam ych rzeczy, o których sądzę, że je bardzo
jasno ujm uję, tylekroć tak całkowicie daję się im przekonać, że mimo
woli wypowiadam te słowa: Niechże mnie zwodzi, kto może! Nie sprawi
on tego nigdy, abym był sam niczym, jak długo będę myślał, że czymś
jestem, ani tego, żeby kiedyś było praw dą, że nigdy nie istniałem , gdy
już jest praw dą, że istnieję, albo tego, żeby dwa dodane do trzech było
więcej lub m niej niż pięć, lub coś takiego, w czym oczywiście poznaję
jaw ną sprzeczność” K.
Zauważyć warto, że Descartes odwołuje się tu do tego samego k ry 
terium , które stosował, ilekroć stw ierdzał niepowątpiewalność jakiegoś
poznania. Stanowi je niemożliwość zanegowania, bez równoczesnego
spowodowania sprzeczności.
P rzy lekturze niektórych tekstów nasuwa się wrażenie, iż Descartes
czuł, że samoświadomość jest szczególnym, odm iennym od innych spo
sobem widzenia. Świadczy o tym pierw sza M edytacja i.początek dru
giej. Nie podał jednak cech odróżniających ją.o d innych ujęć aktualnie
oczywistych. Praw dopodobnie to wrażenie inspirowało rozumienie tek
stu, k tó ry p rzyjm uje Gouhier.
42
43
14
45

Tamże, s. 183.
Tamże, s. 184.
Tamże, s. 185.
M edytacje, s. 46.

D eseartes’a ustalanie podstaw wiedzy

195

W wypowiedzi ostatnio cytowanej stwierdzić m ożna jeszcze jedną —
obok poprzednio zauważonych —• niezgodność w rozważaniach autora
M ędytacyj, Tu bowiem samoświadomość i oczywistość typu m atem a
tycznego uznane są za równie niewątpliwe; jednakże w dwu pierw 
szych Medytacjach oczywistość m atem atyczna jest zawodna ze względu
na hipotezę o Bogu zwodzicielu, a samoświadomość uznana jest za po
znanie niezawodne.
Niejasna jest przez to nie tylko wartość poznania matematycznego,
lecz także samoświadomości. W cytowanej bowiem wypowiedzi pojął
Descartes oba typy poznania jako szczególne przypadki wiedzy oczywi
stej, której rękojm ię stanowi niemożliwość zaprzeczenia; natomiast
w pierwszej M edytacji, stosując to samo kryterium pewności, wiedzę ma
tem atyczną, aktualnie oczywistą, uznał za wątpliwą. Co więcej, w M edy
tacji pierwszej za wątpliwe uznane zostało właściwie wszelkie poznanie
oczywiste; mówi tam przecież Descartes nie tylko o sumie dwóch i trzech,
liczeniu boków kw adratu, lecz także o czymś jeszcze prostszym, o ile
istnieje — jak powiada. Tezę, iż chodzi tu po prostu o poznanie oczy
wiste, potwierdza wypowiedź z trzeciej M edytacji. „A jakże to było,
gdy w arytm etyce lub w geom etrii rozpatryw ałem coś bardzo prostego
i łatwego, jak np. że dwa i trzy dodane do siebie dają pięć — lub coś
podobnego; czy przynajm niej tego nie widziałem dość w yraźnie na to,
by stwierdzić, źe jest prawdą? Sądziłem w praw dzie później, że należy
o twierdzeniach tych wątpić, z tego tylko powodu, że przyszło mi na
myśl, iż może jakiś Bóg taką mi dać naturę, że m yliłbym się także
w tych sprawach, które w ydają się najoczywistszymi. Lecz ilekroć n a
trafiam na ten p rzy jęty z góry pogląd o wszechmocy Boga, tylekroć
muszę przyznać, że jeśliby chciał, to mógłby z łatwością sprawić, iżbym
błądził także w tych sprawach, o których sądzę, że je jak najoczywiściej widzę oczyma um ysłu” 4e. Ogłaszając jako pow ątpiew alne wszelkie
poznanie oczywiste, pośrednio zaprzecza Descartes niezbitem u charak
terow i samoświadomości.
W drugiej M edytacji, gdy zostanie wykazana nieobalalność samo
świadomości, m am y przeto do czynienia z sytuacją paradoksalną; w po
przedniej M edytacji autor uznał niewystarczalność poznania oczywi
stego jako sposobu nabyw ania wiedzy pewnej, zaś obecnie szczególny
przypadek tego poznania przyjm uje jako bezwzględnie pewny. Tę nie
konsekwencję w ytykali D escartes’owi już współcześni.
Przypomnę, iż wkrótce po stwierdzeniu niepowątpiewalności własne
go istnienia Descartes, opierając się na nim oraz na uznaw anej za nie46 Tamże, s. 45—46.
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obalalną wiedzy o istocie duszy, przyjął zasadę ogólną, iż każde ujęcie
jasne i w yraźne jest niepodważalne.
Niedługo po wypowiedzeniu tej zasady przyszły słowa cytowane
wyżej, w których autor głosi niewystarczalność oczywistości dla rękoj
mi prawdy. S tru k tu ra poznania oczywistego nie gw arantuje pewności,
bowiem gdyby Wszechmocny zechciał, byłoby ono zawodne, pozostając
oczywistym. Pow tórzona więc znowu zostaje ocena z pierwszej M edy
tacji.
Wspomnieć trzeba, że sam Descartes, gdy broni się przeciw zarzu
towi błędnego koła, twierdzi, iż prawdomówność boska dostarczyć ma
rękojm i, jeno dla ujęć oczywistych przeszłych. „Wreszcie, wyjaśniłem
już dostatecznie w odpowiedzi na Z arzuty drugie, num er 3 i 4 — a to
rozróżniając pomiędzy tym, co rzeczywiście jasno pojm ujem y, a tym,
co przypom inam y sobie, iż przedtem jasno- pojm owaliśm y — że nie po
pełniłem błędnego koła, gdy powiedziałem, że nie inaczej jest dla nas
pewne, iż to, co ujm ujem y jasno i wyraźnie, jest prawdziwe, niż przez
to, że Bóg istnieje i nie jest dla nas pewne, że Bóg istnieje, chyba że
bywa to jasno ujm owane. Zrazu bowiem jest dla nas pewne, że Bóg
istnieje, dlatego że zwracam y uwagę n a argum enty, które tego dowo
dzą, później zaś wystarcza, abyśm y sobie przypomnieli, żeśmy sobie
jakąś rzecz jasno uświadomili, abyśm y byli pewni, że jest ona praw 
dziwa; a to by nie wystarczało, gdybyśm y nie wiedzieli, że Bóg istnieje
i że nie w prow adza w błąd” 47,
Jednakże tekst z pierw szej M edytacji dotyczy — jak to zauważa
również Gouhier — poznania aktualnie oczywistego, a nie przeszłego.
Ponadto Zasady filozofii. mieszczą wypowiedź całkowicie sprzeczną
ze stanowiskiem wyrażonym w Odpowiedziach na zarzuty. W tych
-ostatnich bowiem mówi Descartes, że wątpienie nie dotyczyłoby danych
intuicyjnie tw ierdzień naczelnych, a jedynie odnosiło się do wniosków
otrzym ywanych w naukach. Natom iast w Zasadach filozofii również te
zasady ogłasza za wątpliwe. Wypowiedź z Zasad filozofii cytowaliśmy
już na s. 183; oto słowa z Odpowiedzi: „Po trzecie tam, gdzie powie
działem, że niczego w sposób pew ny nie możemy wiedzieć, jeżeli wpierw
nie poznamy, iż Bóg istnieje, stwierdziłem wyraźnie, że mówię tylko
-o wiedzy, dotyczącej tych wniosków, których pamięć może wrócić, gdy
nie zw racam y już więcej uwagi na racje, z których wywiedliśmy je.
Znajomości bowiem pierwszych zasad nie zwykli dialektycy nazywać
wiedzą” 4S.
Przyjąć więc wypada, iż w Odpowiedziach na zarzuty wysłowiony
jest pogląd inny, niż w tekście, do którego stanowią komentarz. Jeśliby
47 O dpowiedź na za rzu ty czwarte, s. 292.
iS O dpowiedź na zarzuty drugie, s. 176.
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bowiem zgodzić się z twórcą M edytacji, to niezrozum iały stałby się
tok ich rozważań. Zbędne byłoby wydobywanie probierza pewności,
umożliwione jedynym poznaniem niewątpliwym , to jest samoświado
mością; albowiem od razu wiadome byłoby, iż wszelkie poznanie aktual
nie oczywiste nie może być zawodne. Innym być pow inien wówczas wy
nik analizy epistemologicznej sposobów poznania, wiedza typu: dwa
i trzy rów na się pięciu, w inna być w yjęta spod mocy Wszechpotężnego,
jako aktualnie oczywista. I ujęcia oczywiste nie przypom inane uznać by
już trzeba za podstawę poznania, a nie dopiero samoświadomość.
W szystkie te sprzeczności świadczą, że Descartes nie rozwiązał za
gadnienia w artości poznania oczywistego jednoznacznie. Treść jego wy
powiedzi tw orzy splot dwóch niezgodnych poglądów. Wedle jednego
z nich, poznanie aktualnie oczywiste jest niezawodne na mocy swej
stru ktu ry i nie wym aga żadnej poręki. Drugie zaś stanowisko głosi, iż
nie można być pew nym żadnego poznania, naw et aktualnie oczywistego,
jeżeli się nie wie, czy jakaś potężniejsza od człowieka siła (w Szczegól
ności wszechmogący Bóg) nie zwodzi go ustawicznie. Pogląd ten zakłada
niewystarczalność poznania oczywistego jako sposobu nabyw ania wiedzy
niewątpliwej. Jego stru k tu ra nie gw arantuje niezawodności. Jeśli do
starcza ono sądów pewnych, to dlatego, że Bóg nie w ykorzystuje możli
wości okłam ywania ludzi. S tru k tu ra ujęcia oczywistego otwiera tę
możliwość. Nie godzi się ona jednak z doskonałością B ytu Nieskończo
nego. Ściślej mówiąc, jej wykorzystanie nie zgadza się z n aturą tego
Bytu.
Żeby otrzymać pewność, iż możliwość ta nie jest wykorzystana, trze
ba stwierdzić istnienie prawdomównego Boga. Z kolei stwierdzenie
istnienia tego B ytu poprzez walor poznania oczywistego tw orzy błędne
koło. Innej drogi nie ma.
Tak jest w wypadku poglądu drugiego. Jeżeli chodzi o pierwszy,
błędnego koła nie będzie, o ile dowód istnienia Boga uda się zawrzeć
w jednym akcie aktualnej oczywistości. Gdyby stanow ił on szereg in
tuicyjny, nie udałoby się uniknąć niepoprawności. W tedy bowiem nie
tylko poznanie aktualnie oczywiste wchodziłoby w grę, lecz także prze
szłe ujęcia oczywiste. Te zaś zakładają boską niekłam alność jako rękoj
mię swej pewności. Ja k jest u Descartes'a?
Kom entatorzy, którzy widzą w wypowiedziach autora M edytacji
jedynie pierw sze stanowisko, uważają, iż stwierdzenie istnienia praw do
mównego Boga jest u niego przeprowadzone poprawnie. Uważają p ra
wie za rzecz zrozum iałą przez się, że inaczej być nie może, ograniczają
się do stwierdzenia, nie rozważają słów Descartes’a. Oto wypowiedzi
Gilsona, Gouhiera, Gierulanki:
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„Supposons q u ’un tel doute ne puisse être levé que par la dém on
stration de l’existence de Dieu, encore faut-il que cette dém onstration
soit évidente pour qu’elle suffise à lever le doute, ce qui suppose que
l’évidence peut se passer d ’une telle garantie. A moins donc de se
résigner à croire que D escartes a commis le plus grossier des cercles
vicieux, il faut adm ettre que l’évidence du Cogitoj qui est prem ière,
et celle de l’existence de Dieu, qui s’appuie sur elle, échappent à l’ar
gum ent du grand trom peur” a .
Zestawiwszy tę .wypowiedź Gilsona z podanym poprzednio jego po
glądem na poznanie oczywiste u D escartes’a, otrzym uje się’rozbieżność.
Tu bowiem powiada Gilson, iż stw ierdzenie istnienia Boga opiera się
na „cogito”, czyli że w chwili w ydaw ania sądu o istnieniu Boga oczy
wistość istnienia podmiotu jest już oczywistością przeszłą i przypom i
naną. N atom iast poprzednio mówił, iż oczyw istości.przeszłe w ym agają
poręki w postaci niekłamiącego Boga.
Również u Gouhiera istnieje niezgodność pomiędzy ogólną oceną,
wedle k tórej dowód istnienia prawdomównego Boga jest popraw ny,
oraz uznaniem tego dowodu za szereg oczywistości. „La véracité divine
écarte alors un risque des évidences qui viendront ensuite, non de
celles qui en tren t dans sa dém onstration [...]” so.
O
ile wiem, jedynie G ierulanka pisze w prost, że okazanie istnienia
Boga jest u Descartes’a jedynym ujęciem aktualnie oczywistym. Dowód
ten jest częścią uzasadnienia ogólnego praw idła, według którego każde
poznanie jasne i w yraźne jest pew ne; całe to uzasadnienie jest jednym
aktem oczywistości. Z drugiej strony, autorka nazywa to uzasadnienie
rozumowaniem, w yróżnia w nim przesłanki i wniosek oraz mówi o kro
kach tego rozumowania. Przez to pogląd jej jest niejednoznaczny. Gie
rulan k a także nie analizuje słów D escartes’a „W takim stanie skupienia
uwagi, gw arantującym , że w przeprowadzone rozumowanie nie w kradł
się żaden błąd ani nie pow stała w nim żadna luka, uzyskuje się nie
zachwianie pew ny — dzięki aktualnej oczywistości całego dowodu —
ostateczny wniosek w postaci zdania ogólnego: „Wszystko, co poznaje
my jasno i w yraźnie, jest ' niewątpliwie praw dziw e”. P rzy tym istotną
przesłankę, która pozwala wyprowadzić ten wniosek, stanowi dowie
dzione w poprzednich krokach rozum owania istnienie najdoskonalszego
Boga” 5ł.
Descartes nie rozwiązał chyba zagadnienia w sposób całkowicie po
praw ny. Konieczność jednorazowego aktu oczywistości jako dowodu na
istnienie Boga w ym knęła m u się z pola uwagi. Rozumowanie potrak
" Gilson, s. 236—237.
M G ouhier, s. 181.
51 G ierulanka. s. 40.

D escartes’a ustalanie podstaw wiedzy

199

tował tu jako równoprawne z jednym aktem poznania jasnego i w yraź
nego, Treść jego wypowiedzi wyznacza następujące rozumienie. Na
pew nym szczeblu rozwoju wewnętrznego możliwe jest poznanie istnie
nia Boga jednorazowym aktem oczywistości. Descartes nie nalegał jed
nak na konieczność takiego dojścia do poznania Boga. Podane w M edy
tacjach dowody uważał za rozumowania. Oto dwie z jego wypowiedzi
potw ierdzających tę interpretację: „Po piąte, aby długo i często odda
wali się kontem placji natu ry najdoskonalszego bytu i aby, między in
nymi, zdali sobie sprawę z tego, że w prawdzie w ideach wszelkich in
nych n a tu r zawiera się istnienie możliwe, w idei Boga jednak nie tylko
możliwe, lecz zgoła konieczne. Dzięki tylko tem u bowiem i bez żadnego
rozum owania poznają, że Bóg istnieje, i będzie [to] dla nich nie mniej
oczywiste jak to, że liczba dwa jest parzysta lub liczba trzy niepa
rzysta itp. N iektóre bowiem [prawdy] są dla pewnych ludzi oczywiste,
podczas gdy inni poznają je wyłącznie tylko na podstawie rozumowa
nia” ss. „[...] tam gdzie zbijacie wniosek utworzonego przeze mnie sylogizmu, w ydaje się, że sami w tym błądzicie. [...] Moja zaś [przesłanka]
większa była taka: o czym jasno w iem y, że należy do natury jakiejś
rzeczy, to może być w sposób praw dziw y o tej rzeczy orzeczone.
[...] M niejsza zaś [przesłanka] była następująca: lecz do natury Boga
należy, że istnieje. Jest oczywiste, że z tych [przesłanek] należy wnios
kować tak, jak ja wyprowadziłem wniosek, a więc można to sposób
praw dziw y orzec o Bogu, że istnieje [...]53.

Zbiorę pokrótce wyniki przeprowadzonych analiz. •Sceptycyzm Descartes’a stanowi w ynik przeprowadzonych przezeń rozważań nad w ar
tością poznania. Nie jest założonym z góry programem. Metodyczne jest
jedynie ćwiczenie psychologiczne, polegające na traktow aniu poznania
zasadnie uznanego za powątpiewalne, tak jakby było fałszywe. Ma to
n a celu zrównoważenie siły niektórych naturalnych a błędnych prze
konań. Nie jest uznaniem tych twierdzeń za fałszywe. Sceptycyzm jest
przeto epistemologiczny, a nie metodyczny.
■ Czynnikiem decydującym o uznaniu jakiegoś sposobu poznania za
pow ątpiew alny jest możliwość przeczenia jego wynikom, bez powodo
w ania bezsensu. Tym probierzem posługuje się Descartes zawsze, ile
kroć chce wykazać wątpliwość albo bezwzględną pewność jakiegoś
sądu. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że nim rozporządza. W polu jego
świadomości kryterium powątpiewalności i zarazem prawdziwości (nie
32 O dpowiedź na zarzuty drugie, s. 201—202,
63 Tamże, s. 187.
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rozgranicza bowiem tych pojęć) pojawia się później, jako rezultat
refleksji nad cechami sądów uznanych za pewne. Probierzem tym jest
oczywistość pojęta jako poznanie jasne i wyraźne.
Pierwszym twierdzeniem , które Descartes uznaje wyraźnie za niepowątpiewalne, jest samoświadomość. Jednakże już wcześniej, nie zda
jąc sobie z tego w pełni sprawy, uznał za niepowątpiewalne wyniki
przeprowadzonych przez siebie analiz sposobów poznania oraz zasadę,
iż powstrzym anie się od uznawania chroni od błędu, a ponadto wiedzę
o istnieniu wolnej woli w człowieku.
Hipoteza o Bogu-oszuście spraw ia jednak, iż jedność logiczna wypo
wiedzi D escartes’a dotyczących poznania bezwzględnie pewnego zostaje
unicestwiona. Nie m a u niego takiego poznania, które byłoby jedno
znacznie określone jako niezawodne na mocy swej struktury i nie
wymagało poręki w postaci wiedzy o istnieniu prawdomównego Boga.
Wypowiedzi tworzą splot dwóch sprzecznych stanowisk. Jedno z nich
głosi, iż poznanie aktualnie oczywiste jest niepowątpiewalne samo przez
się. Natom iast drugie uzależnia pewność tego poznania od obalenia hipo
tezy Boga-mamiciela.
Sądzę, iż powodem tej niezgodności jest wyobrażenie o wszechmocy
Boga żywione przez filozofa. Ta wszechpotęga umożliwia m u fałszo
wanie ujęć naw et aktualnie oczyw istych (jeśli On tego nie czyni, to
dlatego, że nie da się pogodzić z Jego doskonałością, możliwość ta jed
nak w ynika z wszechmocy). Wszechpotęga tak pojęta wyznacza całko-wita zależność człowieka od Boga w pcjrządku poznania. Teoria pozna
nia D escartes’a jest więc, w pew nej swej części, skrajnie teoeentryczna.
Twierdzenie o takiej wszechmocy Boga stanowi założenie uznawane
przez D escartes’a w pew nej części rozważań. Nie zostało ono ogarnięte
rew izją przekonań, której dokonyw ał54. Rzec można, że jeśli w okre
ślonym' m iejscu swych rozmyślań nie wiedział jeszcze, czy Bóg istnieje,
to pewny był jednak, że Bóg jest wszechmocny w znaczeniu powyż
szym.
Dowód istnienia Boga m ający być gw arancją niezawodności poznania
oczywistego przeszłego, wedle pierwszego z w ystępujących w wypowie
dziach D escartes’a poglądów na wartość poznania oczywistego, nie jest
przeprowadzony w sposób całkowicie poprawny. Obok bowiem jedno
razowego aktu oczywistości, także rozumowanie uznane jest za właś
ciwy sposób dojścia do twierdzenia o istnieniu Boga. W ostatnim wy
padku trzeba się posłużyć poznaniem oczywistym przypominanym.
54
w ten
zawsze
reszty

Z nam ienna jest tu wypowiedź z R ozpraw y o m etodzie: „Upewniwszy się
sposób co do tych zasad i oddzielając je w raz z praw dam i wiary, które
były na pierwszym m iejscu w moich przekonaniach, osądziłem, iż co do
m niem ań, mogę swobodnie przystąpić do uw olnienia się od nich” (s, 48),
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Pow staje więc błędne koło. Dowody przedstaw ione w Medytacjach
autor uważa za rozumowania. Drugi w ystępujący w wypowiedziach po
gląd, zgodnie z którym każde poznanie oczywiste wym aga poręki w po
staci wiedzy o prawdom ównym Bogu, również prowadzi do błędnego
koła w uzasadnieniu istnienia Bytu Doskonałego.
W yjątkowy ch arakter samoświadomości — „cogito ergo sum”, przy
dokładniejszej analizie jaw i się jako złudny. Nie znajduje pokrycia we
wszystkich wypowiedziach Descartes’a. Już przed stwierdzeniem samo
świadomości uznał za niepowątpiewalną przeprowadzoną przez siebie
ocenę różnych sposobów poznania, wiedzę o w olnej woli w człowieku
i zasadę, iż pow strzym anie się od uznawania sądów chroni od omyłek.
Co praw da nie zdawał sobie w pełni z tego sprawy. Niem niej samoświa
domość nie jest bezwzględnie pierwszym sądem. Służy wprawdzie za
podstawę do opracowania kryterium praw dy, za które oficjalnie Des
cartes uznaje jasność i wyrazistość; od początku jednak rozważań sto
sowany jest też inny probierz niepowątpiewalności, niezależny od wy
krycia samoświadomości. K ryterium tym jest niemożliwość przeczenia
danemu tw ierdzeniu bez powodowania sprzeczności. Ten właśnie spraw
dzian użyty jest do okazania nieobalalności sądu o w łasnym istnieniu.
Sądzę, że samoświadomość uzyskała znaczenie szczególne i określona
. została jako pierwsze twierdzenie niepowątpiewalne, dzięki chwiejnemu
poglądowi Descartes’a na wartość poznania oczywistego. W początko
wych jego rozważaniach panował pogląd uznający poznanie oczywiste
za zawodne. A utor nie zwrócił uwagi na to, że niejako mimochodem
uznaje za niew ątpliw e w yniki analizy epistemologicznej oraz wiedzę
o wolnej woli w człowieku i zasadę, iż w strzym anie uznawania sądów
chroni od omyłek. Dopiero później zarysowało się mocniej stanowisko
uznające pewność aktualnie oczywistego poznania i nastąpiło uznanie
za niewątpliwe istnienia jaźni oraz poznania jej istoty. Gdyby od razu
doszedł do głosu pogląd przeciwny, Descartes uznałby za niepowątpie
walne poznanie oczywiste, przede wszystkim m atem atyczne, na które
tam najwięcej zwrócił uwagi. Pojm ował bowiem w niektórych wypo
wiedziach praw dy m atem atyczne i samoświadomość jako szczególne
przypadki tego samego typu poznania, które swą pewność bierze stąd,
iż niepodobna m u sensownie przeczyć. O roli samoświadomości zadecy
dowało prawdopodobnie również to, że jest ona najjaskraw szym przy
kładem tego poznania. Być może wchodziło też w grę niejasne wyczu
cie, że samoświadomość różni się czymś od innych ujęć oczywistych,
na przykład tym, iż zachodzi tożsamość podm iotu z przedmiotem (tej
różnicy dopatruje się Gouhier). Teksty D escartes’a nic jednak o tej
odmienności w prost nie mówią.
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Zresztą, gdyby naw et D escartes podał tę cechę jako przyw ilej samo
świadomości, nie byłaby ona przez to poznaniem mocniejszym niż inne
rodzaje oczywistości bezpośredniej. Żeby bowiem wiedzieć, iż zachodzi
tu tożsamość przedm iotu i podmiotu, trzeba posłużyć się zasadą niesprzeczności. Słow y innymi, uznać niezawodność sądów, którym nie
można zaprzeczyć sensownie.
Uwagi dotyczące dowodów na istnienie Boga odnoszą się także do
przełam yw ania solipsyzmu. Stw ierdzenie istnienia Boga jest bowiem
u Descartes’a zarazem uznaniem bytu odmiennego od w łasnej jaźni.
W iedza o jego istnieniu umożliwia z kolei przyjęcie egzystencji bytów
innych; podmiotów różnych od jaźni w łasnej oraz rzeczy. S tru k tu ra
przełam yw ania solipsyzmu opiera się o zasadę przyczynowości spraw 
czej. Zasada ta nie zezwala na uznanie za w ytw ory podm iotu wszyst
kich posiadanych przezeń treści i nakłania do przyjęcia bytu transcen
dentnego, zdolnego do sprawienia tychże treści. W grę wchodzi również
samopoznanie podmiotu, wiodące do stw ierdzenia jego ograniczoności.
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LES FONDEMENTS DU SAVOIR SELON DES CARTES

Résum é
L 'article est une ten tativ e de reconstruction de la dém arche de D escartes
visant à découvrir le critère de la v érité et à déterm iner les jugem ents prem iers
absolum ents certains. A ces jugem ents se relie le passage du solipsism e à la
reconnaissance d’êtres autres que la conscience de soi.
Ces considérations ten d en t à donner une vision nouvelle de la pensée du philo
sophe français, différen te des in terp ré tatio ns généralem ent admises. Le schém a
dans lequ el on en ferm ait souvent le raiso n n em en t de D escartes ne se trouve pas
corroboré. On adm ettait, en effet, q u ’à l ’origine de la dém arche du philosophe
il y av ait le scepticism e m éthodique, consistant à re je te r p a r principe tous les
jugem ents relatifs à la réalité q uelqu’elle fût, av an t de p arv en ir à des convictions
absolum ent certaines. Ce prem ier jugem ent absolum ent certain est la certitude
de la p ropre existence du sujet. Elle dev ait serv ir à élaborer le critère d’un savoir
absolum ent indubitable, qui est l’évidence en ta n t q u ’intuition claire et distincte.
D’après l’in terp ré ta tio n de la pensée de D escartes que nous p résente cet a r 
ticle, celle-ci ne procéd erait que d’un secpticism e épistém ologique, qui sera it le
ré su lta t de la réflexion du philosophe su r la v a le u r de toute connaissance. Ce
scepticism e-là n ’au ra it rien d ’un program m e d ’avance p rê-établi. Seul l ’exercice
psychologique, consistant à tra ite r la connaissance ju stem en t reconnue dubitabîe
comme si elle était fausse, p o u rra it être qualifié ici de m éthodique. Mais cet
exercice psychologique ne sau ra it être identifié au scepticism e m éthodique. Il ne
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s ’agit pas, en effet, de fa ire sem blant de m ettre en doute, m ais de nier fictive
m ent certains des résu ltats de la connaissance.
P our Descartes, le facte u r décisif, p erm ettan t de considérer u n-m ode de con
naissance quelconque comme dubitable, est la possibilité de nier ses résultats sans
tom ber dans le nonsens. D escartes reco u rt à ce critère â chaque fois qu’il veut
dém ontrer le caractère douteux -ou, au contraire, absolum ent certain d’un juge
m ent quelconque. Il l’utilise san-s très bien se rendre com pte q u ’il en dispose.
Dans le cham p de sa -conscience, en effet, le critère de l'in d u b itab ilité et de la
vérité en même tem ps (il ne distingue -pas entre ces notions) n 'a p p a raîtra que
plus tard, en ta n t que ré s u lta t de sa réflexion su r les caractères des jugem ents
considérés comme certains, c’est à dire le Cogito et la définition de l’essence de
l’âme. Ce critère est l’évidence, en ta n t q u ’intuition claire et distincte. Il con
vient de souligner que, p a r opposition au critère officiel, ce critère de la vérité
dont il n ’a pas encore conscience ne dépend pas de jugem ents singuliers consi
dérés comme indubitables. L a clarté et la ptrécisîon sont évidem m ent pour Des
cartes des caractères de jugem ents su r lesquels il base son critère du savoir
absolum ent certain; toutefois ce n ’est pas à ces c aractères-là q u ’il recourt pour
prouver l’indubitabilité de ces jugem ents, mais à l’im possibilité de les nier sans
provoquer aussitôt une contradiction dans les term es. Ce d ern ier facteur est
décisif p o u r Descartes, lia clarté et ,1a distinction sont des conditions nécessaires,
dans sa pratique épistém ologique, po u r constater la certitude d’un certain mode
de connaissance; elles ne sont cependant pas suffisantes.
La prem ière connaissance que D escartes juge explicitem ent certaine, est la
conscience de soi. D éjà a n térieu rem en t toutefois, sans très bien s’en rendre
com pte, il a jugé comme indubitables d’abord les ré su lta ts de son analyse des
différents modes de la connaissance, ensuite le principe que lorsque l ’on s’abstient
de juger on évite de tom ber dans l ’e rre u r et enfin la conviction que l’homme
dispose bel et bien du lib re -a rb itre .
Le point de vue de D escartes su r la valeur de la connaissance évidente
actuelle n’est pas homogène. De ce fait, -on ne trouve pas chez lu i de connaissance
qui soit tenue explicitem ent pour infaillible du fait de sa stru ctu re même et
n ’ait pas besoin d’une caution extérieure. Les prises de position du philosophe
sur ce sujet sont contradictoires. D’une part, il déclare que la connaissance évi
dente actuelle est de p a r elle-m êm e indubitable. De l’autre, il fait dépendre la
certitude de cette connaissance du re je t -préalable de l ’hypothèse du tout-puissant
illusionniste, capable de ren d re fau x ce qui p araît le plus évident.
L a raison de cette contradiction il fau t la chercher dans la conviction de la
toute-puissance da Dieu n o u rrie p a r le philosophe français. Cette toute-puissance,
telle que la conçoit D escartes, L ui p erm et même de fausser la connaissance
évidente actuelle (s’il ne le fait pas, c’est uniquem ent prace que ce n’est pas
com patible avec Sa bonté, mais la possibilité de cette falsification est un des
attrib u ts de Sa toute-puissance). Ceci déterm ine l’entière soum ission à Dieu dans
l’ordre de la connaissance. L a théorie de la connaissance est donc chez Descartes,
p our une p artie du moins, théocentrique à l ’extrêm e. L a conviction su r la toute-puissance de Dieu est un principe que l ’on retrouve dans une grande p artie des
considérations épistém ologiques de Descartes. Elle ri’y est pas fondée en raison
e t n ’a pas été touché p a r la revalorisation des jugem ents opérée p a r Descartes,
Là où elle se fait jo u r nous avons affaire â la négation de la connaissance évidente
actuelle.
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La p reu v e de l’existence de' Dieu devant g a ra n tir l ’in faillibilité de la connais
sance évidente passée, selon le p rem ier point de vue de D escartes su r la valeur
de la connaissance évidente, n ’est p as amenée correctem ent. A côté, en effet, de
l’acte d’évidence im m édiat, le raisonnem ent est considéré égalem ent comme un
moyen de p arv en ir à l ’existence de Dieu. Or, dans le cas du raisonnem ent, on
a inévitablem ent recou>rs à la connaissance évidente passé. Nous aboutissons
à un cercle vicieux. Les preuves présentées dans les M éditations sont tenues
p a r le u r au teu r po u r a u tan t de raisonnem ents. Le second point de vue qui ap p araît
dans l’oeuvre de D escartes et selon lequel chaque connaissance évidente exige
une caution sous form e de loi en l’existence d ’u n Dieu véridique, m ène égalem ent
à un cercle vicieux en ce qui concerne les preuves de son existence.
Ces rem arques concernant les preuves de l ’existence de Dieu sont égalem ent
valables en ce qui concerne le dépassem ent du solipsisme. C ar la constatation de
l ’existence de Dieu équivaut chez D escartes à la reconnaissance d ’un être distinct
de sa propre conscience.

