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Włodkowi 

„Zło istnieje na ziemi ...”

Trzęsienie ziemi w Lizbonie miało miejsce 1 listopada 1755 r. Pierw
sze wieści o jego skutkach brzmiały tragicznie: połowa miasta zniszczona, 
setki czy nawet tysiące zabitych, tłumy błąkających się po ruinach i zglisz
czach miasta, któremu zagładę niósł jeszcze ogień pożarów i wezbrane 
fale morskie. „Oto, drogi panie, fizyka, jakże okrutna — pisał Wolter 
24 XI 1755 do jednego ze swych szwajcarskich przyjaciół. —  Nie lada to 
będzie kłopot, aby wyjaśnić, na jaki to sposób prawa ruchu sprawiają tak 
wielkie nieszczęścia w najlepszym ze światów możliwych. Oto tysiące 
mrówek, naszych bliźnich, zmiażdżonych nagle w swym mrowisku; po
łowa zaś ich zapewne ginie w niewysłowionych mękach pod gruzami, skąd 
nie można ich wydostać. Zrujnowane rodziny na krańcach Europy; for
tuny setki kupców z pańskiej ojczyzny pochłonięte przez ruiny Lizbony. 
Jakże smutną grą przypadku jest życie ludzkie. Cóż powiedzą kaznodzieje, 
zwłaszcza jeśli ostał się pałac inkwizycji. Tuszę sobie, że przynajmniej 
wielebni ojcowie inkwizytorzy zostali również zmiażdżeni” *. Jest to pierw
sza znana nam reakcja Woltera na wiadomość o „zapadnięciu się Lizbo
ny” . W tym samym czasie pisze on swój poemat o katastrofie lizbońskiej. 
Opis nieszczęść, które ona przyniosła, jest tam punktem wyjścia dla uogól
nienia — dla odmalowania obrazu świata jako królestwa zła i cierpienia 2.

1 Voltaire’s Correspondence, ed. by Th. Bestermann, Geneve 1957, t. X X V III, 
list do A. J. Tronchin, Best. 5933.
3 „Tout est bien”, dites-vous, tout est necessaire,

Quoi? Li’univers entier, sans ce gou ffre  infernal,
Sans engloutir Lisbonne, eut-il ete plus mai?

Ainsi du monde entier tous tes membres gśmissent, •
Nes tous pour les tourments, l'un  par*autre pśrissent;
Et vous composerez, dans ce chaos fatal,
Des malheurs de chaque etre un bonheur generał?

(Yoltaire, Oeuvres, t. X II, ed. Moland, s. 118, 121).

2 Archiwum  Historii Filozofii
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W ostatecznej redakcji końcowy, skrajnie pesymistyczny wydźwięk zo
stał nieco złagodzony. Zapewne zrobił to Wolter z ostrożności, zbyt jaskra
wy byłby to atak na Opatrzność. Ale może i dlatego, że wraz z upływem 
czasu sam nabiera większego dystansu wobec katastrofy. W listach po
jawiają się nuty ironiczne; gdy ruchy sejsmiczne powodują lekki wstrząs 
w Genewie, Wolter donosi już o tym żartobliwie: „My również dostąpi
liśmy zaszczytu małego trzęsienia ziemi. Straty nasze to butelka muskatu, 
która upadła ze stołu; pokryło to koszta dla całego obszaru Genewy. 
Jesteśmy szczęśliwi, że obeszło się tak tanio. [...] Stało się to o drugiej 
minut dwadzieścia; spożywaliśmy posiłek w naszym małym Delices i nie 
przeszkodziło to nam w obiedzie. Lud Genewy był nieco wzburzony; utrzy
muje, że dzwony zaczęły bić same z siebie, ale ja ich nie słyszałem. Cze
kając na koniec świata, zmuszony jestem raz jeszcze niepokoić pana prośbą
o kilka drobiazgów potrzebnych dla życia doczesnego” 3. Chodziło o przy
słanie wstęg oraz ozdobnych gwoździ potrzebnych dla urządzenia wnętrz 
w Delices...

Ironia jednak nie może przesłonić dramatyczności reakcji Woltera, 
której wyrazem był Poemat o zniszczeniu Lizbony. W listach z lat 1755— 
1756 wracają wciąż słowa Poematu — „zło istnieje na ziemi” . Zdawało się, 
że „zapadnięcie się Lizbony” grozi obróceniem w perzynę całej dotych
czasowej filozofii i postawy życiowej Woltera. Nie chodziło już tylko o to, 
że skrajny optymizm filozoficzny uznał za jawnie bezpodstawny. Kryzys 
zdawał się prowadzić do uznania świata za bezsensowny chaos, a życia 
ludzkiego, również własnego życia, za absurd. „W istocie swej dzieło to 
[Poemat o Lizbonie] głosi na nieszczęście prawdę niewątpliwą. Zło istnieje 
na ziemi i kpi sobie ze mnie ten, kto powiada, że tysiąc nieszczęśliwców 
składa się na jakieś szczęście. Tak, istnieje zło i niewielu ludzi chciałoby 
rozpocząć od nowa swoje życie, może jeden na sto tysięcy. A gdy powiada 
mi się, że nie mogło być inaczej, znieważa się mój rozum i moje cierpie
nia. Robotnik, który dysponuje złymi instrumentami i złymi materiałami, 
ma prawo powiedzieć: nie mogłem zrobić inaczej. Ale mój biedny Alek
sandrze Pope, mój biedny garbusie, którego znałem i kochałem, któż ci 
powiedział, że Bóg nie mógł cię stworzyć bez garbu. Wyśmiewasz [biblij
ną] historyjkę o jabłku. A przecież, z ludzkiego punktu widzenia i abstra
hując od spraw świętych, jest ona rozumniejsza od optymizmu Leibniza; 
podaje ona racje, dla których jesteś chory, garbaty i trochę złośliwy. [...] 
Optymizm napełnia beznadzieją. Jest to okrutna filozofia pod pocieszają
cą nazwą. Niestety. Jeśli wszystko jest dobre, wówczas gdy wszystko jest 
pogrążone w cierpieniu, to możemy przenieść się do tysiąca innych jeszcze 
światów, gdzie będziemy cierpieć i wszystko będzie dobre. Będziemy szli

3 Voltaire’s Correspondence, t. X X IX , list do A. J. Tronchin, Best. 5958.



od nieszczęść do nieszczęść, by było nam lepiej. [...] Mówiąc między nami 
i Leibniz, i Shaftesburry, i Bollingbroke, i Pope myśleli tylko o tym, by 
się popisać inteligencją. Ja zaś cierpię — i głoszę to” 4.

Wolter potrafił ocalić z tego kryzysu przekonanie o sensowności świata, 
bez czego chyba nie potrafiłby żyć. Niemniej jednak zaszła w nim prze
miana głęboka. Trzęsienie ziemi nie tylko pobudziło jego poetycką wyo
braźnię; nie dostarczyło jedynie okazji do retoryczno-filozoficznego poe
matu. Coś się załamało w wyobrażeniach ponad 60-letniego już wówczas 
Woltera, a jednocześnie zrodziło się w nim coś nowego. Gdzieś w tej prze
mianie zakorzeniona jest wielkość Kandyda, który wyrasta bezpośrednio 
z tego kryzysu, i sens, który Wolter nada swemu dalszemu życiu. „Jest 
oczywistą prawdą — pisze jeden z najwybitniejszych znawców życia 
i twórczości Woltera w swym wstępie do edycji korespondencji z tego 
okresu życia autora Poematu o Lizbonie — że w ciągu ostatnich dwóch 
miesięcy 1755 r. ten wielki człowiek przekształcił się w tego Woltera, który 
przeszedł do historii” 5.

Jak zobaczymy dalej, pewien szczególny zbieg okoliczności w życiu 
Woltera sprawił, że właśnie w tym okresie zareagował on tak gwałtownie, 
z tak wielką wrażliwością na wieść o katastrofie lizbońskiej. Ale wstrząs 
światopoglądowy wywołało „zapadnięcie się Lizbony” nie tylko u Woltera. 
W latach 1756— 1757 ukazało się co najmniej 100 broszur i pamfletów
0 katastrofie (nie licząc artykułów i doniesień w gazetach i czasopismach)6. 
Fala głuchego niepokoju rozchodzi się po całej Europie.

„Niezwykłe wydarzenie światowe — wspominał Goethe — po raz pier
wszy wstrząsnęło do głębi umysłem młodego chłopca. 1 listopada 1755 r. na
stąpiło trzęsienie ziemi w Lizbonie i przejęło grozą cały świat przywykły 
już do ciszy i spokoju [...] Ludzie bogobojni zaczęli oddawać się rozmyśla
niom, filozofowie głosić słowa pociechy, kler strofujące wygłaszać kaza
nia. Wszystko to skupiało przez pewien czas uwagę świata na tym miej
scu f...]. Kto wie, może duch trwogi nigdy jeszcze nie przesłonił całej 
ziemi tak szybko i tak przemożnie mrokiem grozy. Chłopiec, któremu 
wszystko to opowiadano, niemało był przejęty. Bóg, stwórca i opiekun 
nieba i ziemi, który jawi mu się w wyznaniu pierwszego artykułu jako 
mądry i łaskawy ojciec, skazuje na zagładę zarówno sprawiedliwych jak
1 niesprawiedliwych. Daremnie młody umysł chłopca starał się bronić 
przed tymi wrażeniami, tym bardziej, że nawet mędrcy i uczeni w Piśmie 
nie mogli jak należy wyjaśnić zjawiska” 7.
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4 Ibidem, list do E. Bertrand, Best. 6066.
5 Ibidem, t. X X V III, s. XX I, nota wstępna T. Bestermanna.
0 Por. T. Bestermann, Voltaire Essays and Another, London 1962, s. 138.
7 J. W. Goethe, Zmyślenie i prawda, t. I, W arszawa 1957, s. 31— 32.
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Szerzą się nie tylko zabobonne obawy przed końcem świata i karą 
bożą, od których świadomość potoczna „oświeconego wieku’' bynajmniej 
się nie uwolniła 8. Dyskusja przybiera zasadniczy charakter filozoficzny — 
„zapadnięcie się Lizbony” stało się również światopoglądowym trzęsie
niem ziemi, zrodziło niepokoje moralne i metafizyczne. Reperkusje tych 
niepokojów moralnych znajdujemy w tak odległych, zdawałoby się, kwe
stiach, jak problem moralizatorskiego charakteru powieści oświeceniowej: 
czy powieść może głosić „optymizm” , nieuchronne zwycięstwo cnoty nad 
występkiem, jeśli w Lizbonie sprawiedliwi i niesprawiedliwi ginęli po
społu? 9 Wraz z domami w Lizbonie zdawał się walić cały światopogląd.

Na pytanie o przyczyny i sens trzęsienia ziemi padają odpowiedzi róż
norodne.

W apologetycznej literaturze chrześcijańskiej dominowały wyjaśnie
nia tradycyjne — trzęsienie ziemi jest przejawem gniewu bożego. Wyja
śnienie jednak szczególnych przyczyn tego gniewu i jego skrupienia się 
właśnie na Lizbonie nastręczało trudności rozliczne. Dla protestantów 
i jansenistów sprawy były prostsze — w Lizbonie wszechwładnie panowali 
jezuici i inkwizycja, co stanowiło wystarczającą przyczynę dla jej przy
kładnego ukarania. Dla katolików, z tych samych względów, rzecz była 
bardziej kłopotliwa. Dlaczego została dotknięta pobożna Lizbona, a nie 
bezbożny Londyn lub Haga? Pewni apologeci dowodzili, że Lizbona była 
prosperującym miastem handlowym, że życie w niej nasycało się coraz 
bardziej pogonią za dobrami doczesnymi i że to właśnie ściągnęło na nią 
gniew boży 10. „Literatura oświecona” odsuwa wszelkie tego rodzaju nad
przyrodzone interpretacje i poszukuje wyjaśnień naturalistycznych. Poja
wiają się lepiej lub gorzej uzasadniane hipotezy czy raczej spekulatywne

8 Wspomnienie o katastrofie lizbońskiej jest jeszcze żywe w  30 niemal lat póź
niej, gdy w  1780 r. duży rozgłos zyskały w  całej Europie przepowiednie Ziehena, 
superintendenta związku ewangelickiego w  Zellerfeld. Przepowiadał on na podsta
wie Apokalipsy wielkie trzęsienia ziemi, które w  latach 1783— 1786 miały przepołowić 
Europę. Przepowiednie te tłumaczone na rozliczne języki napełniły Europę trwogą. 
W  dodatku zaś w  1785 i 1786 r. w  Europie Wschodniej rzeczywiście miały miejsce 
wstrząsy sejsmiczne... W  związku z katastrofą lizbońską i przepowiedniami Ziehena 
w  jednym z kalendarzy zamieszczone zostały Uwagi fizyczne nad przyczynami trzę
sienia ziemi opatrzone następującym znamiennym komentarzem: „Przyłącza się tu 
niektóre przyczyny fizyczne trzęsienia ziemi, których wyłuszczenie obali te mniema
nia, które o nim niewiadomej tłuszczy chytra zabobonność poddała wpajając w  jej 
słabe umysły, że nadprzyrodzone przyczyny te sprawują fenomena dla ukarania 
świata, przyśpieszenia końca onegoż, przez blisko stać się mającą rewolucję, którą 
przestraszonemu głosi pospólstwu” (Kalendarz polityczny dla Królestwa Polskiego
i W X  Litewskiego na rok Pański 1784, strony nienumerowane).

9 Por. G. May, Le dilemme du roman au X V I I Ie s., Paris 1963, s. 125.
10 Por. I. 0 ’Wade, Voltaire and „Candide”. A  Study in the Fusion o j History, Art 

and Philosophy, Princeton 1959, s. 102 i nn.
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wyjaśnienia „przyczyn fizycznych” . Nie dostarczają one jednak odpowiedzi 
na niepokojące umysły pytanie o sens katastrofy, które z całą gwałtow
nością postawił Wolterowski poemat. Wszelki fakt, zjawisko przyrody, 
a więc również katastrofa lizbońska, może być jedynie wynikiem działa
nia powszechnych praw panujących w naturze. Prawa te utrzymują świat 
w harmonii i ładzie — jakże więc katastrofa, naruszająca jawnie ład, może 
być jego fragmentem? Czy świat jest w takim razie czym innym niż po
rządkiem fizyczno-moralnym? Ale czymże jest zatem? Jak możliwy jest 
Bóg utrzymujący świat w ładzie i harmonii, jeśli „zło istnieje na ziemi” 
a katastrofy, takie jak lizbońska, obciążają Boga odpowiedzialnością za 
cierpienie i śmierć? Kant dwukrotnie zajmował się lizbońskim trzęsieniem 
ziemi, pisma jego zmierzają głównie do wyjaśnienia katastrofy jako zja
wiska fizyczno-geologicznego. Ale zarazem dają one świadectwo ogólnym 
niepokojom metafizyczno-moralnym, które nurtują umysły, a starając się 
rozproszyć i ocalić przekonanie o istnieniu ładu, akcentują problematykę, 
która niepokój ten budzi. „Mieszkamy spokojnie na gruncie, którego pod
stawy zostają czasem zburzone. Budujemy beztrosko na sklepieniu, które
go wsporniki chwieją się od czasu do czasu i grożą zawaleniem. [...] Wie
my, że cała istota natury jest godnym tworem boskiej mądrości i boskich 
urządzeń. Jesteśmy częścią, a chemy być całością. Reguły doskonałości na
tury nie mogą podlegać, jako całość, żadnym roztrząsaniom i nie wszystko 
ma się układać stosownie do nas tylko [...] Człowiek tkwi w ciemnościach, 
kiedy chce odgadnąć zamiary, jakie stoją Bogu przed oczyma, gdy rządzi 
światem”

Wśród całej tej literatury poemat Wolterowski był niewątpliwie zja
wiskiem wyjątkowym. Nie tylko ze względu na patos poetycki opisu, na 
jawne zakwestionowanie istnienia Opatrzności. Wolter potraktował kata
strofę jako szczególnie jaskrawy przypadek zjawiska ogólniejszego, które 
wymaga wyjaśnienia — sensu i racji istnienia zła na ziemi. Nie nowe to 
pytanie — ale gwałtowność reakcji na katastrofę lizbońską świadczyła, że 
w połowie XVIII w. obrasta ono w nowe konteksty, napotyka na grunt 
filozoficznie podatny. Poemat i skandal, jaki wokół niego wkrótce wy
buchł, wzmagał niepokój intelektualny. Faktem jest, że kilka lat wcześ
niej, w 1750 r., fala wstrząsów sejsmicznych przeszła przez całą południo
wą Europę — od Hiszpanii do Włoch — pociągając za sobą tysiące ofiar, 
nie było jednak wówczas tak silnej reakcji filozoficznej w opinii publicz
nej 12. Z kolei Wystąpienie Woltera mogło spotkać się z tak dużym od
dźwiękiem tylko dlatego, iż w świadomości wieku funkcjonowały najwi
doczniej ogólniejsze przesłanki, które z katastrofy przyrodniczej czyniły nie

11 I. Kant, Gesammelte Schriften, t. I, wyd. Pruskiej Akademii, s. 419, 460.
12 Por. T. Bestermann, op. cit., s. 30— 31.
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tylko problem naukowy, lecz również, a nawet głównie, filozoficzny i mo
ralny. Powstaje więc pytanie, jakie to były przesłanki, jak to było możli
we, że trzęsienie ziemi stało się „trzęsieniem światopoglądu”, że właśnie 
filozofów oświeceniowych zmuszało do podjęcia najbardziej generalnych 
kwestii filozoficznych, że było dla nich problemem moralnym i filozoficz
nym, a nie tylko faktem? Niepokoje te pojawiają się przy tym właśnie 
u „oświeconych” , którzy odrzucają tradycyjne chrześcijańskie wyobrażenie
o ingerencji sił nadprzyrodzonych. W niepokoju filozoficznym „oświeco
nych” nie było niczego ze strachu czy bojaźni bożej, które to odczucia stara
ła się, przy okazji klęski żywiołowej, wskrzesić literatura apologetyczna. 
Znamienne, że również akceptacja tej lub innej z ówczesnych hipotez nau
kowych nie wystarczała, aby niepokój ten do końca usunąć. Spróbujmy 
w inny jeszcze sposób uwyraźnić specyfikę oświeceniowego niepokoju od
wołując się do naszych własnych, współczesnych odczuć. Wiadomość
o trzęsieniu ziemi wywołuje dziś reakcje rozmaite — od zaciekawienia dla 
zasięgu i przyczyn wstrząsu sejsmicznego do współczucia dla ofiar i po
szkodowanych, do solidarności z nimi i aktów pomocy. Podobne postawy 
występują także w połowie XVIII w., znajdziemy je również w tekstach 
Woltera, ale w tekstach tych ponadto coś więcej — owo przeżycie, które 
zamanifestowało się w Poemacie o Lizbonie, w Kandydzie, w przytoczo
nych fragmentach listów, w dramatycznej eksklamacji „zło istnieje na 
ziemi” .

Problem nie zrodził się, oczywiście, 1 listopada 1755 r. Niepokoje po
wstają w związku z coraz wyraźniejszym kryzysem oświeceniowej idei 
świata jako ładu natury, jako „porządku fizyczno-moralnego” . Dojrzewał 
on od dawna, a niepokoje drążyły oświeceniową filozofię niemal od jej 
początków, od owego, jak to nazwał Hazard, „kryzysu świadomości euro
pejskiej” pod koniec XVII w., z którego wyłoniła się oświeceniowa wersja 
ładu natury jako porządku fizyczno-moralnego. Sprawa nie rozstrzygnęła 
się również dla Oświecenia w dyskusji nad katastrofą lizbońską, choć na 
pewno teksty Woltera z tego okresu stały się jednym z decydujących 
czynników w uświadomieniu wagi problemu dla całokształtu oświecenio
wego światopoglądu, dla jego jawnych i ukrytych przesłanek i wartości. 
Nie jest naszym zadaniem śledzenie całej tej złożonej problematyki i kolei 
jej losu. Niewątpliwie jednak w filozofii Woltera ukształtowała się pewna 
wersja idei ładu, która, z jednej strony, była swoista dla autora Kandyda, 
z drugiej zaś — zawierała pewne ogólniejsze sprzeczności oświeceniowej 
wizji świata. Najogólniej mówiąc, w światopoglądzie Woltera występują 
dwa bieguny polaryzujące: z jednej strony wymóg racjonalności świata 
jako całości, jako ładu; z drugiej strony — konstatacja faktyczności zła, 
jego istnienia, które nie poddaje się racjonalizacji. Problem zła, jego 
„miejsca” , genezy i sensu w świecie, który może być zrozumiany tylko
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jako ład, jest jedną z naczelnych kwestii w refleksji metafizyczno-moral- 
nej Woltera. Rozwiązania wolterowskie wykraczają przy tym daleko poza 
sferę wąsko pojętej systematycznej refleksji filozoficznej, jeśli w ogóle 
taki obszar daje się wyraźnie wyodrębnić w twórczości autora Kandyda 
i Esseju o obyczajach.

OD L IB E R T Y N IZ M U  DO D E IZM U

Dwie skrajności grożą próbom wyodrębnienia i analizy filozofii Wol
tera. Jedną jest jej zlekceważenie, drugą — nadmierna i pedantyczna sy
stematyzacja. Łatwo bowiem zlekceważyć refleksję filozoficzną Woltera — 
jest ona mało oryginalna, obraca się wokół kilku tylko spraw i tez na
trętnie nieraz powtarzanych; jest chaotyczna i w dodatku rozproszona 
w olbrzymiej i różnorodnej, niemal nie do ogarnięcia, spuściźnie. (Sama 
tylko krytyczna edycja korespondencji Woltera liczy ponad sto tomów). 
Wolter — słyszy się niekiedy — jest martwy jako filozof. Żywe pozostały 
tylko powiastki, może niektóre dialogi filozoficzne, jednak nie dzięki swej 
zawartości intelektualnej, lecz dzięki stylowi i esprit. Są więc żywe jako 
dzieła literackie, a nie jako teksty filozoficzne. Mówiąc tak zapomina się 
jednak, że nie byłoby powiastek, gdyby nie kilka owych może niezbyt 
oryginalnych idei, kilka pytań swoiście postawionych i rozwiązanych. Jako 
powiastki właśnie, utwory o takiej a nie innej poetyce, były one zarówno 
wyrazem, jak i próbą przezwyciężenia filozoficznych niepokojów Woltera, 
wśród których problem zła odgrywał rolę decydującą 13. Zarówno dla kon
strukcji powiastki, jak i dla stylu Woltera znamienny jest swoisty rytm 
określany przez oscylowanie między „optymizmem” racjonalnego ładu 
i „pesymizmem” tryumfu absurdalnego zła 14.

Można również popaść w skrajność nadmiernej systematyzacji Woltera, 
pedantycznego traktowania każdego tekstu, doszukiwania się odpowiedzi 
tam, gdzie jest co najwyżej poszukiwanie lub też uchylanie się od roz
wiązania przez ucieczkę do ironii i kpiny. Ale świat myśli Woltera pozo
staje wolteriańskim właśnie, gdy nie systematyzuje się go nadmiernie. 
Ironia i kpina są nieraz formą ucieczki przed trudnościami wyłaniającymi 
się w refleksji systematycznej, ale są zarazem swoiście wolteriańskim spo
sobem ich przezwyciężania. Zwłaszcza, że wolteriańska kpina nadaje inny 
sens samej refleksji — jest ona formą działania, transformacją refleksji
o świecie w aktywność w samym świecie, transformacją namysłu nad 
sensem zła w konfrontację ze złem realnym.

13 Por. R. Pomeau, La religion de Voltaire, Paris 1956, s. 243 i nn.; 456 i nn.
14 Por. analizę stylistyki i struktury Prostaczka w  J. Starobinski, Le fu sil a deux 

coups de Yoltaire, -,,Revue de Metaphysiąue et de Morale”, 1965, s. 290— 291.
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Chcielibyśmy schematycznie odtworzyć główne etapy borykania się 
Woltera z problemem zła moralnego, co z kolei wymaga odtworzenia za
rysów wolterowskiego rozumienia ładu. Intencją naszą jest przy tym 
uniknięcie obu zarysowanych wyżej skrajności. Jeśli zaś akcent pada nie
kiedy na systematyzację, to jedynie w przeświadczeniu, iż lektura tekstów 
Woltera, to jest sam akt lektury, którego nie może zastąpić żadna analiza, 
stanowi dostateczną przeciwwagę dla zabiegów nadmiernie porządkują
cych.

Kontekstem określającym wolterowską refleksję nad złem była idea 
natury jako porządku fizyczno-moralnego. Niepokój intelektualny i moral
ny budził nie tylko sam fakt istnienia zła w jego przejawach najrozmait
szych, lecz jego istnienie w świecie, który zawierał w sobie immanentny 
wymóg racjonalności. Racjonalność ta nie oznaczała tego tylko, że świat 
jest dostępny poznawczo rozumowi — w świecie wyrażony miał być za
mysł intelektualny i moralny, który każdy fragment całości i całość samą 
czynił sensowną. Problem zła nie był więc tylko problemem moralnym — 
nie wystarczało zła potępić. Nie wystarczało również wskazać na jego ge
nezę lub sprawców. Problem zła angażował najogólniejszą problematykę 
filozoficzną — należało uzyskać odpowiedź na pytanie o sens zła, i to o sens 
taki, który by się dawał pogodzić z przeświadczeniem o racjonalności 
świata, natury jako całości i każdej jej części.

Pytanie o sens zła było zarazem pytaniem o sens natury — o to, czy 
jest ona moralnie obojętna, czy też zespolona ontologicznie z naczelnymi 
wartościami: Prawdą, Dobrem, Pięknem. Było to zarazem pytanie o miej
sce człowieka — istoty racjonalnej i moralnej, a zarazem doznającej zła 
i zło czyniącej— w naturze. Człowiek jest częścią natury — rozstrzygnię
cie kwestii sensowności natury pociągało za sobą rozstrzygnięcie pytań
o sensowność ludzkiego życia, indywidualnego i zbiorowego. Ale i na od
wrót— jeśli zło dominujące w ludzkim życiu czyni je bezsensownym, to 
nie może ostać się racjonalność i sensowność natury jako całości. Człowiek 
nie może istnieć sensownie w świecie wyzbytym sensu, ale świat nie może 
być sensowny, jeśli bezsensem jest życie ludzkie. Pytanie o zło angażo
wało wreszcie Boga. Racjonalny i moralny zamysł usensowniający świat 
odsyłał do Boga. Ale Bóg musiał się niejako usprawiedliwić przed czło
wiekiem nie tylko z faktu istnienia zła, ale z naruszenia sensowności i ra
cjonalności świata. Bóg, przed którym człowiek stawiał takie wymogi, 
był też Bogiem szczególnym, Bogiem deizmu wolterowskiego, a nie bi
blijnej i chrześcijańskiej tradycji.

Cały ten zrąb problematyki, w jej wzajemnym uwikłaniu, zarysował 
się w toku ewolucji światopoglądowej Woltera, którą najogólniej można 
określić jako przejście od libertynizmu do deizmu. Libertynizm młodego 
Woltera kształtował się w latach dwudziestych XVIII w. pod przemożnym
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wpływem tej koncepcji życia, która dominowała w salonach zamku w  
Tempie, gdzie obracał się młody poeta, a którą trafnie określono jako 
libertynizm epikurejski i hedonistyczny1S. Rehabilitacja Epikura obejmo
wała tam głównie pewną postawę życiową, a nie całą doktrynę filozoficzną 
starożytnego atomisty18. W epikurejskiej apologii natury poszukiwano 
uzasadnienia dla mądrości życiowej, która nakazuje unikać cierpień 
i przykrości, a korzystać z darów życia, akceptować świat w imię radości 
i rozkoszy, które można w nim znaleźć. Niewiara lub daleko posunięty 
sceptycyzm religijny prowadziły niekiedy do ateizmu, częściej — do mniej 
lub bardziej sprecyzowanego deizmu. Wyzwalały w każdym razie z reli
gijnego poczucia grzechu, winy i pokuty jako wyznaczników życia indy
widualnego. W doczesnym życiu, w kontakcie zmysłowym ze światem 
uzyskuje człowiek pouczenia o sensie, który może nadać swemu życiu. 
Postawa afirmacji świata w imię satysfakcji zmysłowej, której może on 
dostarczać, pozostanie trwała w całym późniejszym światopoglądzie Wol
tera. Przyjemność — pisał i powtarzał wielokrotnie — której dostarcza 
natura, pochodzi niewątpliwie od Boga. Lubił powtarzać aforyzm hrabie
go Rochester, że sama tylko rozkosz miłości wystarczałaby do pouczenia 
ateuszy, iż w naturze zawarty jest zamysł inteligencji stwórczej17.

Libertynizm kręgu Tempie, również w swej wersji deistycznej, obywał 
się bez teodycei. Nie dlatego, żeby miał negować istnienie zła. W wier
szach Chaulieu i młodego Woltera nieraz pojawia się np. temat śmierci, 
która nieuchronnie kładzie kres przyjemnościom życia. Ale repliką na zło 
i cierpienie^ i śmierć może być tylko postawa mędrca, który potrafi je 
zminimalizować lub przynajmniej zrównoważyć. Uzyskuje on dystans 
wobec krótkości życia i cierpień z nim z wiązanych i tym bardziej koncen
truje się na wartościach pozytywnych, które świat i życie w sobie zawie
rają. Libertynizm młodego Woltera obywał się bez filozoficznej konstruk
cji świata jako pewnej całości — konstrukcji, w której każdy fragment 
rzeczywistości ujawnić mógłby swój sens dopiero ze względu na swą 
przynależność do takiej całości. Lub też, ujmując sprawę od innej strony,

15 Por. J. S. Spink, French Free-Thought from Gassendi to Voltaire, London 1960,. 
s. 133.

10 Chaulieu, z którym tak przyjaźnił się młody Wolter i który jest reprezenta
tywny dla tego kręgu libertyńskiego, pisał o doktrynie Epikura i Epikurejczyków:. 

Mais sur 1’essence divine  
Je hais leur tćmśritś 
Et Je n ’aime leur doctrine 
Que touchant la volupte

(Chaulieu, Oeuvres, t. I, La Haye 1777, s. 274; cyt. wg Spink, op. cit., s. 167).

17 Voltaire, Oeuvres, t. 28, s. 314; por. również Listy filozoficzne, Warszawa 1953,.
s. 158 i nn.
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nie występuje w tej hedonistycznej wersji libertynizmu ani intensywne 
przeżycie zła, ani jego problematyzacja w wymiarze metafizycznym lub 
społecznym18. Zło redukuje się do cierpienia, które jest jedną z przypad
łości życiowych i w kontekście oraz skali życia indywidualnego powinno 
być rozpatrywane. Postawa mędrca nie wyraża się ani w buncie przeciw 
cierpieniu, ani w sporze z Bogiem lub naturą o istnienie zła. Mędrzec 
koncentruje się na tej szansie, jakiej dla przeciwwagi cierpieniu dostarcza 
samo życie wyczerpujące się w doczesności i skończoności swego indywi
dualnego przebiegu. Życie jest warte tego, aby je przeżyć, ze względu na 
kształt, który można mu nadać, nauczywszy się czerpać z niego radości 
różnorodne. Te zaś są sensowne same przez się, usprawiedliwiają się w 
toku samego aktu ich doznawania. Postawa taka łatwo zespalała się z kon
formizmem religijnym i politycznym — nie warto spierać się z Bogiem 
lub popadać w konflikt z władzą lub klerem. Nie warto tego czynić, jeśli 
chce się przestrzegać zasady nakazującej maksymalizować przyjemności 
intelektualne i zmysłowe, które mogą własne życie uczynić bardziej znoś
nym.

Zabarwiony hedonizmem, pozbawiony szerszych horyzontów filozoficz
nych i społecznych libertynizm nie na długo mógł zadowolić Woltera —0 
nie jest przypadkiem, że adwersarzem filozoficznym, którego już w kilka 
lat później miał sobie wybrać, stał się Pascal19. Już w Henriadzie i w Edy
pie oraz w pewnych wierszach z lat dwudziestych XV III w. pojawiają się 
ostre ataki na fanatyzm jako źródło zła, prześladowań i wojen, staje pro
blem predestynacji i niesprawiedliwości boskiej wobec ludzi, itd. Domi
nuje jednak emocjonalny protest moralny, a nie filozoficzne pytania i roz
wiązania. Decydujący wpływ na ich ukształtowanie wywarł pobyt Woltera 
w Anglii (1726— 1729), który nastąpił po słynnym incydencie obicia go 
kijami przez sługi kawalera de Rohan i po uwięzieniu w Bastylii. Wciąż 
jeszcze wiemy niewiele o tym okresie życia Woltera, sporne pozostają 
kwestie kontaktów osobistych, lektur itd.20. Niewątpliwie były to jednak 
lata szczególnie płodne pod względem intelektualnym, czego świadectwa 
dostarczyły Liąty o Anglikach; w tych latach oraz następnie w toku uczo
nych debat z panią du Chatelet podczas dziesięcioletniego pobytu w Cirey 
(1734—1744) ukształtował się wolterowski deizm. Stosując klasyczne roz
różnienie można powiedzieć, że miał on swój aspekt krytyczno-negatywny 
i aspekt konstruktywny. Negatywny w sensie ostrej krytyki chrześcijań

18 Por. R. A. Brooks, Voltaire and Leibniz, Geneve 1964, s. 55— 57.
19 Do polemiki z Pascalem wracał Wolter niejednokrotnie, a niemal pod koniec 

życia, w  1777 r., do swych Uwag o Myślach pana Pascala (które powstały w  latach 
1723— 1732) dołączył jeszcze nowe Uwagi.

20 Por. fundamentalną pracę N. L. Torreya, Voltaire and the English Deists, New  
Haven 1930, oraz analizy Pomeau, op. cit., s. 119— 125.
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skiej koncepcji Boga i religii; konstruktywny — w sensie zespolenia okre
ślonej koncepcji Boga z filozoficzną koncepcją świata jako ładu.

Jądrem tej koncepcji jest rozumienie natury jako całości racjonalnej. 
Natura jest tym, co zespala ogół rzeczy zmysłowo dostrzegalnych w ca
łość. Racjonalność tej całości zaświadczona jest, przede wszystkim, przez 
działanie w niej uniwersalnych praw. Prawa te są racjonalne zarówno 
w tym sensie, iż są dostępne rozumowi ludzkiemu i zgodne z nim, jak 
i w tym, że są przejawem rozumności powszechnej, absolutnej. Jeśli nie 
każda część natury jest aktualnie dostępna ludzkiej obserwacji i racjonal
nej interpretacji, to potencjalnie, dla rozumu doskonałego i nieograniczo
nego, jest wszechświat — natura jako całość, każda jej część oraz relacje 
między nimi — ohserwowalny i racjonalny, doskonale przejrzysty. Kon
cepcja natury jako racjonalnego porządku, uporządkowanej całości, której 
ogół części dostępny jest zmysłom i podporządkowany uniwersalnym pra
wom, ukształtowała się pod przemożnym wpływem Newtona. Wolter wy
brał przy tym nie tylko fizykę Newtona w opozycji do kartezjańskich 
wirów — wybrał on metafizyczną interpretację fizyki Newtona. Nazwisko 
Clarke’a, filozoficzno-teologicznego interpretatora Newtona, pojawia się 
wielokrotnie w Listach filozoficznych, Elementach filozofii Newtona czy 
w Traktacie metafizycznym. Pasowany jest on na filozofa najwybitniej
szego, przyrównywany do Platona. Dobitnie akcentuje Wolter opozycję 
między swą wizją natury a tradycją wielkich systemów racjonalistyczno- 
-metafizycznych. Opozycja dotyczy wielu kwestii — w szczególności metod 
poznania i aspiracji poznawczych. Wielkie systemy racjonalistyczne — 
kartezjanizm, spinozyzm, leibnicjanizm — zakładały, że rozumowi ludzkie
mu dostępne są bezwzględne, konieczne i uniwersalne zasady określające 
istotę i istnienie bytu w ogólności. Poszczególne byty są jedynie partykula- 
ryzacjami, nieautonomicznymi przejawami substancji, której istota jest do
stępna bezpośrednio rozumowi. Przedmiotem uprzywilej owanym wiedzy j est 
właśnie charakterystyka substancji a nie byty poszczególne, a uprzywile
jowaną postacią wiedzy — system ogarniający przyrodę jako .całość.. Otóż 
Newton dzięki swej metodzie i swym odkryciom umożliwił wyrzucenie do 
lamusa „romansów metafizycznych” . Człowiek może rzetelnie poznawać 
jedynie drogą obserwacji poszczególnych, empirycznie danych faktów i ich 
analizy — absolutny punkt wyjścia dostępny jest jedynie istocie absolut
nej, a taką jest tylko Bóg 21. Ale Wolter nie operuje bynajmniej scjenty- 
styczną wizją świata sprowadzonego do zespołu faktów i powiązań między 
nimi. Poznanie nie poprzestaje na konstatacji i porządkowaniu faktów — 
nauka ujawnia i potwierdza zawartą w naturze harmonię i racjonalność. 
Już uniwersalny charakter praw przyrody świadczy o tym, że jest on ca

21 Por. Wolter, Elementy filozofii Newtona, Warszawa 1956, s. 44.
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łością racjonalną. Fakty posiadają swe znaczenie, wyjaśniane nie przez 
inne z kolei fakty (tak jak w scjentyzmie), lecz przez naturę jako harmo
nijną i uporządkowaną ,,wielką całość” . Jako racjonalna i uporządkowana 
całość natura odsyła też rozum do siły i racji porządkującej, którą jest Bóg. 
Jeśli nie jedynym bowiem, to naczelnym celem działań boskich nie mogło 
być nic innego, niż ustanowienie wielkiego ładu natury i działających w niej 
racjonalnych praw. Istnienie Boga oznacza zarazem ukonstytuowanie abso
lutnego czasu i przestrzeni jako jego sensorium, w którym przebiegają 
ruchy ciał i działają prawa grawitacjiZ2. Przyroda — powtarza Wolter 
wielokrotnie — jest „tout art” , jest dziełem kunsztu, artefaktem. Człowiek 
nie zawsze wie, na czym polega funkcjonalność każdej z części wobec ca
łości. Ale jedność, zgodność i harmonia, którą zdołał odkryć za dostępnymi 
mu faktami, potwierdzają istnienie Boga, nie dają się bowiem wytłumaczyć 
działaniem przypadku. Z kolei zaś istnienie Boga jest gwarancją, iż natura 
ja!ko całość, a nie tylko w tym lub innym swym fragmencie, musi być 
ładem, nie zaś chaotycznym nagromadzeniem rzeczy. Bóg jest nie tylko* 
stwórcą natury, ale podtrzymuje ją w istnieniu jako racjonalny ład właś
nie, jest „wiecznym mechanikiem” . W naturze widoczna jest jedność celu,, 
zamysł racjonalny i moralny plan przejawiający się w uniwersalnych me
chanizmach jej działania jako całości. Ale ów zamysł ogólny przejawia się 
i w poszczególnych częściach, zwłaszcza w budowie żywych organizmów. 
Wolter był też stanowczym przeciwnikiem kartezjańskiego mechanicyzmu 
w wyjaśnianiu funkcjonowania organizmów 23. Bóg jest przyczyną spraw
czą, jest wszechmocny, wolny i rozumny— oto, mniej więcej, ogół atrybu
tów, które Wolter skłonny był Istocie Najwyższej przyznać. Znacznie 
większą powściągliwość wykazywał co do tradycyjnych atrybutów chrze
ścijańskich, które z newtoniańskiej koncepcji ładu starał się wywieść 
Ciarkę. W szczególności budziło jego zastrzeżenia przypisywanie Bogu 
atrybutów moralnych. Pojęcie sprawiedliwości np. jest czysto ludzkie, 
pochodne od ludzkich spraw i ludzkiego punktu widzenia. Nie można mó- 
wiić o Bogu, że jest sprawiedliwy, tak jak nie można twierdzić, iż jest 
kwadratowy 24. Na podstawie ładu istniejącego w naturze filozofia dowodzi 
istnienia Boga, nie poucza, kim jest, jak istnieje i dlaczego działa — trzeba 
by samemu być Bogiem, aby to wiedzieć. Wyklucza natomiast filozofia, aby

22 „Zjawiska natury wskazują nam, że istnieje istota bezcielesna, żywa, rozumna, 
wszechobecna, która w  przestrzeni nieskończonej jako w  swym sensorium widzi, roz
poznaje i rozumie wszystko sposobem najbardziej wnikliwym”. Elementy ..., s. 13.

23 Pomeau odnotowuje, że jedynie w  Traktacie metafizycznym Wolter zdaje się 
powątpiewać o prawomocności „przyczyn celowych”. Wątpliwości te związane są 
głównie z polemiką z argumentacją Clarke’a w  sprawie kreacji świata ex nihilo. Por. 
Pomeau, op. cit., s. 199; Voltaire, Melanges, wyd. Pleiade, s. 162— 169.

24 Por. Traktat metafizyczny, w : Melanges, s. 169— 170.
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mógł to być Bóg-tyran, Bóg irracjonalny, kapryśny, mszczący się na lu
dziach, ingerujący dowolnie w przebieg zdarzeń przyrodniczych i człowie
czych, naruszający swą własną rozumność. Bóg przejawia się w tym, co 
uniwersalne — w powszechnych prawach i właściwościach natury, które 
•stanowią o panującym w niej ładzie. Jedność i ład natury przejawiają się 
w panujących w niej normach. Poznanie normy te odkrywa, Bóg zaś jest 
gwarantem ich uniwersalności i jednostajności. Odwoływanie się do bez
pośredniego sprawstwa bożego przy tłumaczeniu zjawisk, które są dla nas 
niezrozumiałe, które wydają nam się odchyleniami od normy, jest nonsen
sem. Dotyczy to, oczywiście, możliwości jakichkolwiek cudów, ale podważa 
TÓwnież chrześcijańską ideę wcielenia. Nie istnieją w naturze żadne punkty 
wyróżnione, w których Bóg mógłby się uobecnić. Jeśli już jest w jakiś 
sposób obecny, to w Naturze jako całości. Rozum domaga się, by uniwer
salne zasady i prawa były rozciągnięte na wszelkie wydarzenia przyrodni
cze i historyczne — tak jak wszelka cudowność, tak również wszelka osobli
wość wyjątkowa i partykularna, singularite, budzić musi sceptycyzm ze 
strony rozumu. Rozumny ład natury przejawia się w prawach i właściwoś
ciach powszechnych, w prawach grawitacji, ale również w naturalnej reli- 
gii, moralności itd. Za różnorodnością poczynań i właściwości poszczegól
nych osobników ludzkich kryje się to, co z osobników tych czyni ludzi 
właśnie — natura ludzka, powszechna i jednostajna dla gatunku ludzkiego 
norma przejawiająca się w wyposażeniu człowieka w rozum, namiętności, 
zmysłowość, moralność itd.

Natura jest zatem w porządku ontologicznym tym, czym być powin
na — deistyczny Bóg wolterowski jest gwarantem zasadniczej zgodności 
faktu i powinności, rozumu i istnienia w racjonalnym ładzie. Wolter 
wprawdzie odmawia Bogu tradycyjnych atrybutów moralnych, niemniej 
jednak Bóg gwarantuje zakorzenienie naczelnych wartości moralnych 
w bycie, ich zespolenie z naturą, ich wzajemną zgodność i harmonijność 
w ramach ładu panującego w „wielkiej całości”. Człowiek zajmuje okre
ślone miejsce w porządku natury. W tym okresie swej twórczości Wolter 
przychyla się do obiegowej oświeceniowej koncepcji „wielkiego łańcucha 
bytów” — w naturze panuje budząca podziw ciągłość i niedostrzegalna 
stopniowalność, od atomu do Istoty Najwyższej25. Każdy byt jest na na
leżnym mu „miejscu” w naturze — dotyczy to również człowieka, choć 
świat nie został stworzony dla niego i choć nie cieszy się on szczególną 
boską opieką. „Człowiek nie jest bynajmniej zagadką, jak Pan to przed

25 Później, w  latach sześćdziesiątych, pisał Wolter w  Słowniku: „Gdy pierwszy 
raz czytałem Platona i gdy ujrzałem ową gradację bytów wznoszących się od naj
lżejszego atomu do Istoty Najwyższej, uderzyło to moją imaginację. Gdy jednak 
przyjrzałem się dokładniej owej drabinie bytów, widmo to rozpierzchło się jak zjawa, 
gdy nad ranem zapieje kur”. Oeuvres, wyd. gotajskie, t. 38, s. 442.
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stawia — polemizuje Wolter z Pascalem — czyni pan to, aby mieć przy
jemność z rozwiązywania tej zagadki. Człowiek zdaje się być na swoim 
miejscu w naturze, wyższy nad zwierzęta, do których upodobniają go 
narządy, niższy od 'innych bytów, do których upodobnia go, zapewne, myśl. 
Tak jak wszystko, co widzimy, jest on mieszaniną dobra i zła, przyjemności 
i cierpienia. Jest wyposażony w namiętności, aby działać, i w rozum, by 
kierować swymi działaniami. Gdyby człowiek był doskonały, byłby Bo
giem, a rzekome skrajności, k,tóre nazywasz Pan sprzecznościami, są skład
nikami koniecznymi, które należą do compositum, jakim jest człowiek. 
Jest on tym, czym być powinien” 28. Przynależność człowieka do ładu, jego 
„miejsce” w nim, wyraża się i znajduje zarazem potwierdzenie w wyposa
żeniu naturalnym człowieka, w naturze ludzkiej. Wolter operuje pojęciem 
natury ludzkiej w znacznym stopniu racjonalistyczno-klasycystycznym— 
jest ona tym, co scala wiązkę cech i właściwości określanych przy pomocy 
takich pojęć jak rozumność oraz namiętności: miłość, nienawiść, ambicja, 
zazdrość, interes własny itd.27. Od Locke’a przejmuje Wolter z niewielkimi 
poprawkami lub zastrzeżeniami tezy sensualistyczne, które pozwalają wy
jaśniać genezę i funkcje ludzkiego poznania oraz naczelne motywacje ludz
kich poczynań odwołując się wyłącznie do natury, jej praw oraz miejsca 
zajmowanego przez człowieka w „wielkiej całości” . Wolter świadomie 
i programowo nie tylko akceptuje ograniczoność ludzką, ale dostrzega 
w niej źródło wartości swoistych — ludzkiego szczęścia i ludzkiej właśnie 
satysfakcji. Człowiek jest bytem wśród bytów i tak jak one posiada, wraz 
ze swym „miejscem” w ładzie, swoje granice. Nie może ich przekroczyć; 
mechanizm natury, jej działanie i trwanie polegają na tym, iż byty repro
dukują w niej swą różnorodność, ale i swą niedoskonałość, swe stałe ogra
niczenia. W tym sensie w świećie Woltera panuje immobilizm. Świat jest 
taki, jaki być powinien — to znaczy taki, w którym gatunki zostały raz na 
zawsze stworzone i określone przez Boga. Obcy jest Wolterowi wszelki 
ew'olucjonizm luib transformizm. Upływ czasu nie jest twórczy bytowo — 
czas nie wzbogaca natury, natura nie wzibogaca się w czasie. (Co nie ozna
cza, oczywiście, że nie ma w naturze ruchu i zmiany, że nie giną w niej 
i nie powstają byty jednostkowe)28.

Człowiek nie może być Bogiem — powtórzmy to jeszcze raz za Wolte
rem, który powtarzał to nieustannie — nie jest mu dostępny żaden absolut, 
w żadnym ze swych atrybutów lub wymiarów. Ale też jest mu zgoła zbęd
ny dla realizacji ludzkich właśnie celów. Akceptacji ludzkiej ograniczo

26 Melanges, s. 107.
27 Por. J. R. Loy, Naturę, Reason and Enlightenment w : Studies on Voltaire and 

the Eighteenth Century, Geneve 1963, t. X X V I, s. 1089.
28 H. T. Mason, Voltaire and Manichean Dualism, w: Studies on Voltaire.... 

t. X X VI, s. 1150.
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ności nie towarzyszy poczucie rezygnacji, nicości lub upadku, lecz, prze
ciwnie, przeświadczenie, iż świat człowiekowi dostępny, i w tych grani
cach, w jakich jest dostępny, może i powinien być obszarem ludzkiej, czło
wieczej satysfakcji. Człowiek stoi realnie wobec takiego właśnie świata, 
do którego może mieć zaufanie — a nie wobec tajemnicy i nieskończoności. 
Taki jest wątek przewodni polemiki z Pascalem. „Jakiż człowiek rozumny 
gotów byłby się powiesić, ponieważ nie wie, jak zobaczyć Boga twarzą 
w twarz i ponieważ jego rozum nie potrafi rozwikłać tajemnicy Trójcy? 
Trzefo'a byłoby również rozpaczać, iż nie ma się czterech nóg i dwóch 
skrzydeł. Czemuż czynić z naszego  ̂ istnienia okropność? Nie jest ono tak 
nieszczęsne, jak chce się nam wmówić. Uważać wszechświat za ciemnicę, 
a wszystkich ludzi za zbrodniarzy — oto wyobrażenie fanatyka. Sądzić, że 
ziemia, że ludzie i zwierzęta są tym, czym być powinny w porządku 
Opatrzności — oto co wydaje się godnym mędrca” 29. (W Le Mondain mniej 
jest owej postawy mędrca, a więcej ze zrealizowanego marzenia dworskie
go sybaryty.) Urzeczywistnienie szczęścia na miarę człowieczą nie wymaga 
przekroczenia granic zakreślonych przez naturę ludzką, lecz wewnątrz nich 
jest zawarte.

W tych granicach jest również możliwa ludzka wolność. Wolter zdaje 
sobie sprawę z rozlicznych trudności, jakie nastręcza pogodzenie możli
wości wolności z koncepcją świata jako ładu. Jak możliwy jest wolny 
wybór w świecie, w którym ogół zjawisk określany jest przez uniwersalne 
i konieczne prawa? Jak możliwa jest wolność, jeśli wszelkie działania 
ludzkie wynikają z motywacji, same zaś motywacje określane są z jednej 
strony przez racje zawarte w naturze ludzkiej, z drugiej — przez oddzia
ływanie różnorodnych rzeczy na zmysłowość? Człowiek nie może przekła
dać tego, co gorsze, nad to, co lepsze — sprawa polega tylko na tym, czy 
właściwie odróżnił dobro od zła. Niemniej jednak w omawianym tu okre
sie twórczości Wolter zdecydowanie skłaniał się do uznania wolności wy
boru. Przejmuje, z pewnymi modyfikacjami, formuły Locke’a: działa za
wsze tylko człowiek, a nie abstrakty takie jak rozum, wola. Człowiek jest 
zatem podmiotem działania i jest wolny: znaczy to, że może w granicach 
określonych przez jego naturę wybierać i zapoczątkowywać działania 
dowolne, gdy nie przeszkadzają mu okoliczności zewnętrzne. „Czynić to, 
co sprawia przyjemność, oto co znaczy być wolnym” 30. Niekiedy sformu
łowania są ostrożniejsze — sprawa „wolności z obojętności” , możliwości 
swobodnego’ wyboru bez przyczyn lub racji określających działanie, wyda
je się Wolterowi niejasna. Faktem pozostaje natomiast towarzyszące dzia
łaniom poczucie wolności — jakkolwiek by się tam sprawy miały i choć

29 Melanges, s. 110.
30 Ibidem, s. 191.
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nie potrafimy ich może wyjaśnić, będziemy zawsze działać tak, jakbyśmy 
byli wolni31. ,

Rozwiązanie to jest niezmiernie charakterystyczne dla wolterowskiego 
sceptycyzmu, dla postawy „świadomej niewiedzy” — akceptacja ludzkiej 
ograniczoności jest zarazem świadomością granic ludzkich możliwości po
znawczych. Nie pociąga to za sobą relatywizmu poznawczego — rozum jest 
bowiem uniwersalny — lecz jedynie uchylenie aspiracji metafizycznych 
wielkich systemów racjonalistycznych oraz sprzeciw wobec spekulacji teo
logicznych. Człowiek nie może posiąść wiedzy, która miałaby być pełnym 
i wyczerpującym systemem ogarniającym ogół bytów, wiedzą uzyskaną 
niejako z punktu widzenia Boga. Niepojęte i zapewne niedostępne dla 
ludzi pozostają takie kwestie, jak: czym jest dusza, jak jest zespolona 
z materią, jakie są sposoby działania boskiego (a więc nip. czym jest grawi
tacja jako siła). Ale też w człowieku rozumnym brak takiej wiedzy nie 
budzi ani niepokoju, vani trwogi wobec tego, co nieznane. To, co niedostęp
ne ludzkiemu poznaniu, nie zagraża ani człowiekowi, ani światu — nie jest 
nierozumnym losem, obszarem kaprysu czy przypadku. Groźne dla czło
wieka okazują sj.ą właśnie spekulacje wykraczające poza przyrodzone gra
nice rozumu. Konsekwencją etyczną sceptycyzmu była afirmacja zaufania 
do postaw intelektualnych i moralnych, które określane są przez naturę 
ludzką, zaufania do ludzkich możliwości i do świata, w którym człowiek 
zajmuje takie właśnie miejsce, jakie zajmować powinien. ,

Wolter wspierał swą koncepcję świata i człowieka z jednej strony o re
fleksję filozoficzną, z drugiej zaś opierał ^ię na badaniach, które, moder
nizując, można by nazwać historycznym religioznawstwem. W Cirey 
prowadzi Wolter studia historyczne nad religiami niechrześcijańskimi, nad 
historią samego chrześcijaństwa, nad racjonalną i historyczną krytyką 
Pisma świętego. Studia te były częścią rozszerzających się coraz bardziej 
badań nad dziejami, z których wyrósł Essej o obyczajach. Dostarczały zaś 
dzieje Wolterowi-historykowi rozlicznych ważnych dla jego filozofii po
uczeń i negatywnych, i pozytywnych. Pozytywnych — ponieważ utwier
dzały go w przekonaniu, iż na całym obszarze ludzkich dziejów, we wszyst
kich wiekach i kulturach odnajduje się tę samą naturę ludzką, choć prze
jawiającą się różnorodnie; ten sam ludzki rozum, choć gubiący się w 
błędach rozlicznych; tę samą rozumną religię (a więc prawdę o istnieniu 
Boga i wynikające stąd podstawowe normy moralne), choć uwikłaną w sy
stemy bezmyślnych dogmatów i zabobonów. Doświadczeń negatywnych, 
ponieważ pouczały dzieje, że fanatyzm, przesądy, nietolerancja, nieokieł
znane ambicje, partykularne interesy i przywileje możnych rodzą nie
szczęścia trapiące ludzi w ciągu ich dziejów. W toku tych studiów coraz

31 Por. Elementy, s. 27.
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bardziej wyostrzały się anty chrześcijańskie postawy w deizmie wolterow- 
skim. Zarówno historia, jak i refleksja filozoficzno-moralna prowadziły 
przy tym do wniosku, iż ludzie mogą uzupełnić ład panuj ąc3 v świecie 
panującym wśród samych ludzi ładem społecznym i moralny .a, ustana
wiając zgodne z naturą ludzką prawa oraz moralność, która odpowiada
łaby rozumnie pojętym interesom indywidualnym i zbiorowym; pomna
żając dobrobyt dzięki handlowi i przemysłom itd.32.

R ACJO N ALN O ŚĆ  Ś W IA T A  I OBECNOŚĆ ZŁ A

Poprzestańmy na tym skrótowym przeglądzie, a raczej nazwaniu tylko 
punktów styku refleksji filozoficzno-moralnej i historycznej Woltera; do 
pewnych kwestii wypadnie nam zresztą wrócić. Przyjrzyjmy się natomiast, 
jak w tej deistycznej wizji świata jako racjonalnego ładu rozstrzygana 
była kwestia zła. Wolter posługuje się tradycyjnymi rozróżnieniami trzech 
rodzajów zła — metafizycznego, polegającego na niedoskonałości wszelkich 
bytów stworzonych, w tym również i człowieka, w porównaniu z Bogiem; 
zła fizycznego, które polega na cierpieniu i śmierci nieodłącznych od ży
cia; wreszcie zła moralnego powodowanego przez działania samych ludzi. 
Wolter nie przeczy, oczywiście, istnieniu zła. W tym okresie swej twór
czości skłonny jest nie tyle zło minimalizować, co racjonalizować — uznać 
je za składnik rzeczywistości zasadniczo nie naruszający harmonii i po
rządku świata. Istnienie zła stanowi trudność, którą jednak można intelek
tualnie wyminąć, nie podważając koncepcji racjonalnego ładu i nie czy
niąc żadnych ustępstw wobec chrześcijańskiej koncepcji upadku, grzechu 
i winy. W sukurs przychodziło tu zarówno optymistyczne przeświadczenie
o zasadniczej harmonijności świata, jak i sceptycyzm poznawczy. Te po
stawy pozornie tylko się wykluczały, w rzeczywistości wspierały się wza
jemnie, okazywały się komplementarne w ugruntowaniu zaufania do świa
ta i człowieka. Z dostępnego człowiekowi zasobu obserwacji wysnuwał 
Wolter tezę o istnieniu ładu, sceptycyzm zaś pozwalał na umocnienie 
przeświadczenia, iż niezgodność tych lub innych fragmentów rzeczywi
stości z porządkiem fizyczno-moralnym jest jedynie pozorna. Można zasad
nie zakładać, iż przekonanie takie powstaje tylko na skutek ludzkiej nie
wiedzy, na skutek tego, iż umysł ludzki nie ogarnia miejsca i funkcji 
każdej części w harmonijnej „wielkiej całości” .

Problem zła metafizycznego był właściwie wyeliminowany wraz z uzna
niem skończoności i ograniczeń ludzkich nie tyle za brak, co za źródło 
wartości swoistych. Również zło fizyczne nie podważało zasadniczo istnie
nia ładu — śmierć jest wszak nieodłączna od skończoności, cierpienia zwią

32 Por. Melanges, s. 195— 198.
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zane są z namiętnościami i potrzebami, a więc z tą sferą istnienia, która 
rodzi również przyjemności i dobro. Fakt, że ludzie nie pragną własnej 
swej śmierci, świadczy, że, koniec końców, w życiu i świecie dobro domi
nuje nad złem. Istotę Najwyższą obciąża tylko troska o trwanie i zacho
wanie całości — śmierć i odtwarzanie się indywiduów i pokoleń należy do 
planu wszechświata, jest bowiem warunkiem trwania gatunków. Istnieje 
niewątpliwie zło moralne — czytając historię odnajduje się w niej pasmo 
zbrodni i nieszczęść. Występek tryumfuje tu nad cnotą, która nie jest 
nagradzana szczęściem. Ale historia zachowuje jedynie w pamięci wyda
rzenia pozornie doniosłe — wojny, zwycięskie bitwy, spory dynastyczne 
i intrygi. Zapomina się natomiast, że na ogół jest w dziejach więcej lat 
spokojnych niż burzliwych, dni niewinnych niż znaczonych zbrodniami 
i wojnami. Istnieją ludzie z natury swej źli i lubujący się w złem — Wolter 
dotyka tu problemu, który znajdzie się w centrum myśli Sade’a. Nie za
stanawia się jednak, jak pogodzić swą koncepcję natury jako ładu i źródła 
normy moralnej z istnieniem w niej ludzi — potworów moralnych. Sprawę 
przenosi na teren prawno-utylitarny: ludzie źli, czerpiący satysfakcję z wy
stępku, powinni być karani przez rozumne prawo, jeśli zaś trzeba, to 
tępieni jak wilki dławiące owce. Największym złem moralnym jest wojna, 
gdyż wówczas ludzie sami sobie zadają śmierć. Ale odpowiedzialność za * 
to spada na samych ludzi — na złych władców i tych, którzy ich tolerują. 
Mimo wszystko źródło i racja zła fizycznego, a w jakimś zakresie i zła 
moralnego, pozostają nieznane — ale jest to właśnie jedna z owych spraw, 
wobec których należy zająć postawę „świadomej niewiedzy”. Wolter zna 
aż nadto dobrze wszystkie starożytne jeszcze argumenty, kłopotliwe rów
nież dla deistycznej koncepcji Boga i ładu (przypisanie Bogu zarazem 
wszechmocy i dobroci nie daje się pogodzić z tym, że nie chciał on, lub 
nie mógł, wyeliminować zła ze świata). Ale i inne systemy nie tłumaczą 
źródeł i sensu zła, te zaś, które przeczą istnieniu racjonalnego planu w 
naturze, przekształcają świat w chaos i absurd, a tym jawnie on nie jest33.

And, spite of pride, in erring Reason’s spite
One truth is elear —  whatever is, is right

— powtarzał Wolter za Popem wówczas, gdy szczytu sięgał jego „opty- 
• mizm” , by posłużyć się słowem, którego po raz pierwszy w 1737 r. użył 
„Journal de Trevoux” dla określenia koncepcji filozoficznej będącej zbitką 
poglądów Leibniza i Pope’a, Shaftesburry’ego i Bolingbroke’a, czy wresz
cie obiegowej literatury przyrodniczej lat trzydziestych, w rodzaju Spek
taklu natury abbe de Pluche’a. I słowo, i koncepcję miał wkrótce skompro
mitować Kandyd.

33 Dla całego toku argumentacji por. Elementy, s. 9— 12 oraz Melanges, s. 192— 200.
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Problem zła nie powinien więc był budzić — zdawałoby się — niepo
koju. Zło jest tylko składnikiem powszechnego ładu, fragmentem sensow
nego świata. Ale im bardziej Wolter podkreślał relatywność i cząstkowość 
zła ze względu na absolutność ładu, tym bardziej popadało to w sprzeczność 
z doświadczaną faktycznością zła, którego istnienia nie są w stanie na
ruszyć żadne najbardziej kunsztowne zabiegi racjonalizacyjne. Zło nie jest 
tylko myślane, jest również doznawane i doświadczane, a wówczas jest 
nagą, absurdalną faktycznością bezwzględną, za którą nie dają się odna
leźć żadne racje. Ładem wszechświata i koniecznością jego utrzymania da 
się, być może, wytłumaczyć, iż wraz ze spożywaniem pokarmów musi 
się odkładać w nerkach piasek, że tworzy się z niego kamień, który prze
suwa się potem w moczowodach. Być może bez tego kamyka zostałby na
ruszony powszechny łańcuch przyczyn i skutków i zawaliłaby się budowla 
wszechświata. Ale dlaczego to jeszcze w dodatku boli? Komu i do czego 
jest w ładzie potrzebny ten ból i to cierpienie, wszelki ból i wszelkie cier
pienie? Można wyjaśnić przyczyny rzezi religijnych — spowodowały je nie
tolerancja, głupota i fanatyzm. Niemniej jednak były one bezsensowną zbro
dnią, torturowano i wyrzynano tam ludzi, a przyczyny odsłaniały absurd, 
nie znajdując dla niego racji. Na samo wspomnienie nocy św. Bartłomieja 
Wolter reagował z wrażliwością szczególną, wręcz fizycznie. Jak relacjo
nuje pamiętnikarz, w rocznicę rzezi musiał chory, drżący, rozgorączko
wany kłaść się do łóżka i tak ponoć miały się sprawy w Ferney co roku.

Zło, gdy było dla Woltera przedmiotem samej tylko refleksji, namysłu 
intelektualnego, dawało się wyjaśnić jako negatywny lub niezrozumiały do 
końca składnik ładu, posiadający jednak swój sens w ramach całości. Były 
tu ślady chrześcijańskiej teodycei, ale Wolter nadawał im znaczenie anty- 
chrześcijańskie właśnie — spory o grzech pierworodny, o Chrystusa 
i o zbawienie tylko przysparzają zła na świecie, a niczego nie wyjaśniają. 
Refleksja nad „wielką całością” znajdowała dla zła mniej lub bardziej 
chybotliwe racje. Ale każdorazowe zetknięcie się ze złem, którego człowiek 
doznaje lub które czyni, wykraczało poza wszelki dyskurs, przekreślało 
wszelkie spekulatywne racje — zło ujawniało się jako bezsensowny ból, 
bezmyślna śmierć, tępy przesąd i fanatyzm. Jakkolwiek by zło interpre
tować, jego obecność nie jest tylko brakiem, niedoskonałością — istnieje 
ono pozytywnie jako konkret ostateczny, w swej bezpośredniej obecności 
wyzbyte wszelkiej racji. Jest zgrzytem w harmonii, która wówczas prze
stałaby być harmonią. Jeśli zaś tak, to jest skandalem moralnym i inte
lektualnym zachodzącym w świecie, jeśli jest on ładem, jeśli wszystko jest 
w nim tak, jak być powinno. Chyba, że jest to świat obojętny wobec czło
wieka, że jest obojętną moralnie regularnością praw i wydarzeń i nie za
wiera w sobie żadnych racji ani wartości. Ale dla Woltera byłby on wów
czas wyzbytym wszelkiego sensu absurdem — natura istniałaby tylko na

3 *
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mocy swej faktyczności, a więc tak, jak zło właśnie. Nie mniejszym absur
dem byłoby wówczas istnienie Boga, „wielkiego mechanika” , twórcy i kon
serwatora zarazem i ładu, i zła, sensowności i absurdalności świata.

W światopoglądzie Woltera przeżycie faktyczności zła jako skandalu 
moralnego i intelektualnego miało za swe przesłanki, jak już mówiliśmy, 
równoczesne utrzymywanie się, jako biegunów polaryzacyjnych, intelek
tualnego i moralnego wymogu racjonalności świata jako ładu oraz prze
życia nieredukowalnej obecności zła, jako faktu nieuzasadnionego, podwa
żającego wszelką rację i wszelki sens utajonego w świecie absurdu. 
Stwarzało to trwałe napięcie wewnątrz tego światopoglądu, które nigdy 
chyba całkowicie nie znikało, choć bywało mniej lub bardziej ukryte. 
Trudności filozoficzne, jakie sprawiał problem istnienia zła, były nieod
łączne od wszelkiej oświeceniowej wersji natury jako „porządku fizyczno- 
-moralnego”. Ale też Oświecenie dysponowało całym repertuarem starych 
i nowych argumentów, które pozwalały trudności te jeśli nie przezwy
ciężyć, to przynajmniej złagodzić, usunąć na dalszy plan lub zgoła prze
milczeć. Argumentów takich, jak widzieliśmy, nie brakło zresztą i Wol
terowi. Trzeba było jednak właśnie Woltera, niepowtarzalności jego bio
grafii, jego doświadczeń życiowych i społecznych, całej jego żywej reakcji 
na świat i ludzi, jego wyczulenia i intensywnej wrażliwości na zło, aby 
niepokój filozoficzny przekształcił się w ów dramatyczny kryzys intelek
tualny i moralny, z którego zrodził się poemat o Lizbonie. Miarą zaś in
tensywności, ale i swoistości tego przełomu jest wielkość dzieła, w którym 
Wolter odkrył swoiste dlań rozwiązanie problemu — nie przez dyskurs 
systematyczny i nie przez upust dany rozpaczy, lecz przez Kandyda, arcy
dzieło powiastki filozoficznej.

Sprzeczności dojrzewały stopniowo wewnątrz światopoglądu Woltera, 
a świadectwa niepokoju można znaleźć w pracach i listach z okresu Cirey. 
Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych zachodzi szereg wyda
rzeń, które powodują stany załamania i depresji, intensyfikując jeszcze 
uwrażliwienie Woltera na obecność zła w świecie. W 1749 r. umiera „boska 
Emilia” , pani du Chatelet, z którą Woltera łączyły więzy intymnej i in
telektualnej przyjaźni w latach pobytu w Cirey. Śmierć ta była, jeśli moż
na tak powiedzieć, szczególnie nonsensowna — pani du Chatelet zakochała 
się nagle w kawalerze de Lambert (już to było dla Woltera co najmniej 
przykrym zaskoczeniem) a w kilka dni po pomyślnym odbyciu potajem
nego połogu nagle Umarła od gorączki. Wolter reaguje gwałtownie — jest 
całkowicie załamany, wydaje mu się, że utracił sens życia. „Nie straciłem 
kochanki, straciłem połowę samego siebie, duszę, dla której stworzona 
została moja własna dusza, przyjaciółkę od dwudziestu lat” . Król Stani
sław Leszczyński (wydarzenia rozgrywały się podczas pobytu Woltera 
i Emilii w Luneville) i przyjaciele starają się, z wielkim trudem, wydobyć
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Woltera z rozpaczy 34. Późniejszy pobyt u Fryderyka II w Poczdamie szyb
ko rozprasza wiele iluzji, które Wolter mógł żywić co do swego korono
wanego przyjaciela, a kończy się niemal zupełną katastrofą — wyjazdem 
przypominającym ucieczkę z więzienia. Szuka dla siebie bezpiecznego 
miejsca pobytu, jest samotny, czuje się prześladowany i zaszczuty przez 
wrogów. Ratunek znajduje w pracy, w pisarstwie — niestrudzona praco
witość Woltera jest niemal tak duża, jak niespożyte są zapasy jego energii. 
Działanie, pisarstwo, zwróćmy na to uwagę, nie jest dlań tylko paliaty- 
wem, nie tylko dostarcza pociechy czy zapomnienia — jest ono dla Wol- 
tera sposobem życia, który pozwala przezwyciężyć kryzys i rozterkę. „Po
zostawiony jestem swoim niepokojom — zwierza się — i okrutnym dole
gliwościom chorobowym, które zima i melancholia potęgują jeszcze. Nie 
ma się żadnego oparcia w takim stanie. Ja przeciwstawiłem temu okropne
mu położeniu pracę — o tyle, o ile mogłem. [Pisze wówczas Wolter Annales 
de VEmpire — B. B.]. Boję się jednak, że i tej jedynej pociechy zabraknie 
mi pod koniec życia i że jestem skazany na to, by w bezczynności i bólu 
przyglądać się okropności mego położenia, aż śmierć położy kres życiu 
tak okrutnemu” 3S. Wolter zbliża się do sześćdziesiątki, boi się nadchodzą
cej starości. Nie tylko jest chory, cierpi na nagłe ataki gorączki i niemocy, 
ale nieustannie boi się choroby — sam kiedyś nazwał siebie „starym hipo
chondrykiem”. O własnym ciele pisał: „Nie ma innego wyboru niż współ
żyć z wrogiem, którego nosi się w sobie samym. Trzeba wciąż zmieniać 
lekarstwa, dietę, pożywienie [...] Jest to życie dość okrutne, ale jesteśmy 
na nie skazani. Maksyma: wszystko jest dobre — nie jest dla nas” 36. Ale 
Wolter nie poprzestaje, oczywiście, na skardze i daleki jest od rezygnacji — 
inaczej przestałby być sobą. „Życie jest niewiele warte; znosimy je na 
skutek instynktu niemal nie do zwalczenia, którym obdarzyła nas natura; 
do instynktu tego dodała ona to, co znajduje się na dnie puszki Pando
ry — nadzieję. Gdy zabraknie zupełnie tej nadziei, gdy ogarnia nas me
lancholia nie do zniesienia, odnosi się tryumf nad tym instynktem, który 
każe nam kochać okowy życia [...] Tego samobójczego wyboru ja nigdy nie 
dokonam, choćby już dlatego, że uzyskałem renty dożywotnie od dwóch 
monarchów i byłbym niepocieszony, gdyby moja śmierć wzbogaciła dwie 
koronowane głowy” 37. Gorączkowo szuka miejsca, gdzieby mógł się osied
lić, czuć się bezpiecznym, spokojnym, niezależnym i wolnym. „Zawsze 
przekładałem swą wolność nad wszystko inne” , „kocham swą wolność bał
wochwalczo” , powtarza w listach. Gdy zamieszkał wreszcie pod Genewą,

34 Por. G. Maugras, La cour de Luneville au X V I I I  s., Paris 1904, s. 445 i nn.
35 Voltaire, Lettres d’Alsace a sa niece Mm e Denis, Paris 1960, s. 158, list z 24 I 1754.
36 List z 15 II 1756, Best. 6063.
37 Memoires pour servir a la vie de M. de Voltaire ecrits par lui-meme, Paris 

1955, s. 17, list z 3 III 1754.
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gdy poczuł się bezpieczny i urządzał z zamiłowaniem swe Delices, przyszła 
wiadomość o „zapadnięciu się Lizbony” . Za nią nadeszły wieści o początku 
nowej niszczącej wojny, która trwać miała aż przez lat siedem. „W s z y s t -  
ko j e s t  d o b r z e  otrzymałoby okrutny policzek, gdyby rozchodzące 
się wieści o sąsiednim dworze [mowa o zamierzeniach wojennych Fryde
ryka II — B. B.] miały najmniejsze prawdopodobieństwo. Zło moralne 
przewyższyłoby znacznie zło fizyczne, a wojna byłaby o wiele gorsza od 
trzęsienia ziemi” 38.

K A N D Y D  I PR ZE ZW YC IĘŻE N IE  A B SU R D U

„Zło istnieje więc na ziemi” ... Katastrofa lizbońska była katalizatorem 
dojrzewającego od wielu lat kryzysu filozoficznego, a poemat o Lizbonie 
dawał upust nie tylko chwilowemu nastrojowi pesymistycznemu, lecz do
prowadził wewnętrzne napięcie w światopoglądzie Woltera do nasilenia 
szczególnego — Poemat zdawał się ostatecznie kwestionować idee ładu, 
racjonalności natury i racjonalności deistycznego Boga. Zwłaszcza, że fakt 
katastrofy lizbońskiej zespalał niejako sprawy szczególnie kłopotliwe dla 
koncepcji natury jako ładu, jako porządku fizyczno-moralnego: była to 
„osobliwość natury” , a więc zjawisko wyjątkowe, zdające się naruszać 
prawidłowość natury; jej konsekwencją była ludzka śmierć i cierpienia, 
zło fizyczne i moralne. „Jakaż może być wystarczająca racja tego feno
menu” — zapyta Pangloss w Kandydzie.

Zdawałoby się, że kryzys „optymizmu” stawiał Woltera wobec takiej 
tylko alternatywy: albo świat zawiera w sobie zło jako nieredukowalną 
swą zasadę, albo jest po prostu chaosem i absurdem, dla którego żadne 
racje w ogóle nie istnieją. Jeśli zło nie jest tylko cząstkowym aspektem 
„wielkiej całości” , w której „wszystko jest dobre”, to natura, scalająca 
ogół faktów w całość i wyposażająca je w sens, musiałaby zawierać zło 
jako immanentny swój składnik konstytutywny. Jeśli zło niepodzielnie 
panuje w świecie — to ład jest pozorem, urojeniem szaleńca lub maniaka
o absurdalnym świecie. Jeśli zaś w świecie zło współistnieje z dobrem jako 
pierwiastek autonomiczny, to manicheizm jest co najmniej rozsąd
niejszą od „optymizmu” koncepcją.

Być może, iż Wolter przez chwilę skłaniał się ku manicheizmowi czy 
też traktował go przynajmniej na serio jako propozycję światopoglądową. 
Nie chodziło, rzecz jasna, o manicheizm w jego pierwotnym kształcie hi
storycznym, lecz o jego najogólniejszą wersję ufilozoficznioną, przystoso
waną do oświeceniowego ujęcia problemu zła, czy też pochodną wobec tej 
kwestii. W tym duchu w każdym razie odczytywał Wolter stanowisko Bay-

38 Ibidem, list do księżny Saxe Gotha, 9 III 1756.
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le’a, którego Słownik był jednym z głównych źródeł jego informacji i inspi
racji światopoglądowych w kwestii manicheizmu. W literaturze przedmiotu 
przekonywająco zostało dowiedzione, iż nieoczekiwane, zdawałoby się, oży
wienie zainteresowań dla manicheizmu pod koniec XVII i na początku 
XVIII w. było pochodne, z jednej strony, wobec kryzysu chrześcijańskiej 
teodycei (tak jak zarysował się on u samego Bayle’a), z .drugiej zaś— 

' związane było z uświadamianiem trudności zawartych w „optymistycznej” 
wizji uporządkowanego i sensownego świata 39.

W Kandydzie pokusę manicheizmu reprezentuje Marcin. „Diabeł mie
sza się tak pilnie do spraw tego świata, że mógłby płatwo znaleźć się we 
mnie, jak i wszędzie indziej. Ale przyznam się, że obejmując wzrokiem 
ten świat albo raczej światek, myślę, że Bóg wydał go na łup jakiejś złośli
wej istocie; z wyjątkiem chyba jednego Eldorado. Nie widziałem miasta, 
które by nie pragnęło zagłady sąsiedniego miasta; rodziny, która by nie 
chciała wygubić innej. Wszędzie słabi dławią w sobie nienawiść do moż
nych, przed którymi pełzają; możni zaś patrzą na nich jak na barany, 
z których sprzedaje się wełnę i mięso. Milion regularnych morderców 
przeciągając z jednego końca Europy na drugi praktykuje z całą syste
matycznością mord i łupiestwo, aby zarobić na chleb, ponieważ nie po
siadają uczciwego zajęcia; w miastach zaś, które rzekomo zażywają po
koju i gdzie kwitną nauki i sztuki, zawiść, troska i zamęt ducha bardziej 
nękają ludzi niż wszystkie zarazy i klęski oblężonej fortecy. Tajemne zgry
zoty są jeszcze okrutniejsze niż publiczne nędze. Słowem, tyle widziałem 
i doświadczyłem, że jestem manichejczykiem” i0.

Jeśli nawet pokusa ta wystąpiła, to Wolter odrzucił ją szybko — wie
lokrotnie w późniejszych tekstach dowodził, że manicheizm jest doktryną 
niedorzeczną, że nie tłumaczy ani źródeł zła, ani jego miejsca w świecie 41. 
Co ważniejsze jednak, już w Kandydzie postać Marcina jest fragmentem 
obrazu świata absurdalnego, koleje jego losu są uwikłane w taki właśnie 
świat. W Kandydzie bowiem absurd i zło zdają się niepodzielnie władać

39 Por. wnikliwe analizy R. H. Popkina, Manicheanism in the Enlightenment w : 
From the Critical Spirit, Boston 1967, s. 31— 54. Por. również E. Labrousse, Obscu- 
rantisme et lumiere chez Pierre Bayle w : Studies on Voltaire..., t. X X V I, s. 1037
i nn. oraz H. T. Mason, op. cit., s. 1143 i nn.

40 Wolter, Kandyd, w : Powiastki filozoficzne, W arszawa 1955, s. 287. Dla „po
kusy manichejskiej” niezmiernie charakterystyczna jest powiastka Czarne i białe 
(1764). „Utworzyły więc was [ducha dobrego i złego] dwie różne zasady, z których 
jedna jest dobra, a druga zła w  swej istocie?— To nie jest konieczny wniosek [...] 
ale jest to, bądź co bądź, wielka trudność”; ibidem, s. 365. „Je suis manicheen comme 
Martin” —  pisze półżartobliwie do Fryderyka (5 V I 1759, Best. 7617).

41 Por. np. Oeuvres, t. 28, s. 323 i nn, s. 540 i nn; Essai sur le moeurs, wyd. P o 
meau, t. I, Paris 1963, s. 252— 253; Dictionnaire, Ouevres, wyd. gotajskie, t. 38, 
s. 274— 275.
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światem. Wystarczy spróbować „streścić” Kandyda, opowiedzieć go „wła
snymi słowami” , aby sobie to uprzytomnić. Jakże koszmarne są losy pięk
nej Kunegundy zgwałconej przez Bułgarów, dzieje mistrza Panglossa, 
którego zżera kiła i którego tylko nieudolność kata uratowała od śmierci... 
Cóż to za świat, w którym niewolnikowi w plantacjach ucina się za karę 
rękę i nogę i taka jest cena, za którą jada się cukier w Europie ... „Stresz
czony” Kandyd to historia gwałtów, trzęsień ziemi, bezmyślnych wojen, 
okrucieństwa fanatyków i zbrodni oprawców. Analizy poetyki Kandyda 
wykazały, że już sama stylistyka dzieła uwydatnia właśnie absurdalność 
świata. Niewspółmierność przyczyn i skutków uwyraźnia język Kandyda 
przez stosowanie składni bezspójnikowej; świat rozbity zostaje na chaos wy- 
wydarzeń, których nie zespala żadna koherencja czy choćby ślepy, lecz 
konsekwentny los. Działania mają skutki przeciwstawne tym, których moż
na było się spodziewać lub w ogóle racjonalnie przewidywać42. „Ale osta
tecznie, w jakim celu stworzono ten świat — rzekł Kandyd — Abyśmy się 
wściekali— odparł Marcin” , „Czymże jest ten świat? Czymś bardzo niedo
rzecznym i bardzo ohydnym” — pyta i odpowiada sobie Kandyd. Przygody 
i podróże po wszystkich zakątkach ziemi potwierdzają te właśnie prawdy — 
w postaci coraz to nowych i tylko bardziej okrutnych i niedorzecznych 
nieszczęść. Oczywiście — pozostaje Eldorado, kraina szczęścia, w której nie 
ma zła, w której wykorzeniono występki. Ale, po pierwsze, jest to kraina 
z bajki, w której dzieci bawią się diamentami jak kamykami. Po drugie 
zaś, nasi podróżnicy porzucają Eldorado, bo nie mogą w nim wytrzymać, 
bo jest w nim nudno, bo ich ludzką realnością jest właśnie ów absurdalny 
i koszmarny świat Inkwizycji, wojen łupieżców, i panującej głupoty. I nie 
w Eldorado kończą się losy bohaterów. I znów, gdybyśmy raz jeszcze za
stosowali ów zabieg „streszczania”, jakże smutny jest koniec Kandyda: 
są to rozbitkowie, ludzie zgorzkniali, zniszczeni i zawiedzeni przez życie. 
„Pangloss przyznawał, że życie jego było jedną straszliwą męką; ale po
nieważ orzekł, że wszystko jest doskonałe, utrzymywał to ciągle i nie chciał 
słyszeć o niczym innym”.

W zakończeniu powiastki dwa co najmniej elementy przeciwdziałają 
przekształceniu świata przedstawionego w całkowity absurd i koszmar. 
Nie tryumfuje w nim śmierć — nikt z bohaterów Kandyda nie zginął. 
W dodatku wszystkie niezliczone zabójstwa i rzezie opisywane na kartach 
książki łączą w sobie grozę z marionetkowością. Nie umierają tam żywi 
ludzie, ale postaci z Grand Guignolu. Co ważniejsze jednak, Kandyd za
myka się słynną, przysłowiową już dziś metaforą o „uprawianiu własnego 
ogródka” . Jakkolwiek miałyby się sprawy z argumentacją Panglossa o sen
sie wydarzeń w „najlepszym z możliwych światów”, trzeba jednak — po

42 Por. analizy języka Kandyda u 0 ’Wade, op. cit., s. 271 i nn.
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wiada Kandyd — uprawiać swój ogródek. Jedyny to sposób, aby życie 
uczynić znośnym.

Czy w owej zaskakującej metaforze końcowej zawarty jest sens i mo
rał Kandyda? Czy ona właśnie ma stanowić przeciwwagę dla obrazu absur
dalności świata? I na czym miałby właściwie ów sens polegać? Otóż nie
trudno dostrzec, że jeśliby nawet „uprawianie własnego ogródka7' miało 
być morałem Kandyda, to jest to morał paradoksalny, z którego na żaden 
sposób nie da się usunąć wieloznaczności.

W korespondencji Woltera metafora „ogródka” pojawia się niejedno
krotnie jako symbol wycofania się z aktywności i burz życiowych do uro
ków życia prywatnego w Delices czy Ferney (gdzie Wolter, już nie me
taforycznie, pasjonuje się ogrodem, parkiem, gospodarstwem). Ale cóż to 
za szczególny sposób „uprawiania ogródka” pisać tekst, o którym Wolter 
wiedział, że ściągnie nań gromy, że będzie zakazany natychmiast po uka
zaniu się; przygotowywać nielegalną edycję, tak kunsztownie zabiegając
0 zatarcie po sobie śladów, że dziś jeszcze najwybitniejsi znawcy przed
miotu z iście detektywistycznym zacięciem muszą rozwiązywać zagadkę 
ustalenia miejsca i daty pierwszego wydania Kandyda43. Był to raczej 
kamień rzucony w cudzy ogródek, lawina spadająca na kilka „ogródków” 
naraz, a nie świadectwo rezygnacji czy ucieczki. A  więc może ów meta
foryczny „ogródek” rozumieć zgoła inaczej— może jest nim cały obszar 
praktycznych spraw ludzkich, które należy racjonalizować, nie bacząc na 
spory metaforyczne o „pesymizm” i „optymizm”? Ale właśnie ten obszar 
okazał się całkowicie absurdalny w przebiegu życia mistrza Panglossa
1 jego towarzyszy niedoli...

Zakończenie Kandyda zawiera — jak mówiliśmy — wieloznaczność nie
usuwalną. Nie jest to wadą, lecz znamieniem wielkości — ta powiastka 
nie mogła się kończyć banalnym morałem. Ale też nie końcowy morał 
przezwycięża w Kandydzie obraz świata jako absurdu i koszmaru, w któ
rym tryumfuje zło. Wszelka próba „streszczania” Kandyda jest zabiegiem 
beznadziejnym — dowodzi przecież tego tylko, że powiastki tej nie można 
właśnie streścić. Przecież nie płacze się i nie rozpacza czytając Kandyda — 
lecz śmieje się, i to śmieje się już od dwustu lat. Akt lektury Kandyda 
wprowadza nas bowiem nie tylko w świat wydarzeń opisywanych, lecz 
również w ów szczególny świat wolteriańskiej powiastki, w którym chaos 
i absurdalność zdarzeń przedstawianych poddane są rygorystycznej niemal 
organizacji wolterowskiego języka i intelektu, wolterowskiej ironii i kpiny, 
inteligencji i zgryźliwości44. Taka właśnie organizacja tekstu ujawnia nar

13 Por. 0 ’Wade, op. cit.
44 Zarówno osiemnastowieczne parafrazy Kandyda, jak i niedawna wersja filmo

wa uwspółcześnionego Kandyda jawnie dowodzą, że gdy braknie tych elementów, 
z Kandyda pozostaje niewiele —  bądź banały, bądź wiązka groteskowych epizodów.
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ratora, który posiada dystans wobec bezsensu panującego w świecie, ale 
zarazem w świecie tym jest obecny, jest jego negacją. Dialektyka Kandy- 
da, negacja totalnej absurdalności świata, nie rozgrywa się w świecie wy
darzeń opisywanych, lecz wytwarza się w toku aktu lektury, w kontakcie 
czytelnika z wolterowskim słowem. Świat, w którym możliwy jest śmiech 
towarzyszący lekturze Kandyda, jest już przez to samo inny od świata 
w powiastce przedstawionego. Jest bogatszy o określoną postawę wobec 
absurdu i zła. Akt lektury wprowadza czytelnika w świat, w którym się 
nie rozpacza, nie rezygnuje i nie uprawia tylko dyskursu, lecz walczy się 
z bzdurą, z fanatyzmem, ze złem moralnym we wszystkich jego przeja
wach, i to walczy się nie oszczędzając nikogo. Do tegO właśnie świata 
wprowadzał czytelnika Kandyd — niepokój filozoficzny i moralny owych 
trudnych lat przezwycięża Wolter nie przy pomocy lepszego lub gorszego 
morału, mniej lub bardziej kunsztownej konstrukcji metafizycznej. Prze
zwycięża ten niepokój czy też, wedle trafnego wyrażenia, kanalizuje go43 
pisząc i wydając Kandyda — dzięki pracy i działaniu wymierzonemu prze
ciw wszystkiemu, co było dlań złem moralnym, co groziło przekształce
niem świata w bzdurę. W takim właśnie rozwiązaniu kłopotów metafi- 
zyczno-moralnych był już cały Wolter, który objawił się w Ferney — 
niezniszczalny, zdawałoby się nieśmiertelny starzec, o którym wciąż roz
chodzą się wieści, że już umarł, a który jednak żyje i cięszy się życiem, 
jakby na przekór złu fizycznemu trawiącemu jego ciało, który niezmordo
wanie pisze, zarzuca Europę pamfletami, broni Calasa i „depcze pluga
stwo” , niweczy złośliwością, kpiną i inteligencją zło moralne panoszące 
się w świecie.

P A T R IA R C H A  Z FERNEY I ŁA D  Ś W IA T A

W twórczości 20 ostatnich lat życia Woltera, „patriarchy z Ferney” , 
problem ładu i zła nie osiąga tego stopnia dramatycznego napięcia co 
w latach 1755— 1759, między „zapadnięciem się Lizbony” a Kandydem. 
Niemniej jednak refleksja filozoficzno-moralna nad tymi kwestiami jest 
stale podejmowana — i to nie tylko w powiastkach, dialogach i anegdo
tach, na marginesie dzieł historycznych, pamfletów itd. Próby systematy
zacji poglądów są może nawet częstsze niż w okresie wcześniejszym (by 
wymienić tylko Le philosophe ignorant, liczne artykuły w Dictionnaire 
philosophiąue i w Questions sur VEncyclopedie, Tout en Dieu, Lettre de 
Memmius, II faut prendre un parti). W tekstach tych powtarzają się pewne 
myśli i wątki, które utrwaliły się już w okresie poprzednim, ale zarazem 
pojawiają się istotne modyfikacje. Idea ładu, która przeszła przez kryzys

J3 Y. Belaval, Uesprit de Voltaire, w : Studies on V o l t a i r e t. X X IV , s. 154.
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„pesymizmu”, nie odzyskała już swego wcześniejszego kształtu pochwały 
„tout est bien”.

Wolter pozostał jednak wierny swej deistycznej wizji natury jako arte
faktu oraz rozumieniu Boga jak „wiecznego rzemieślnika”. Jedność celu 
i racjonalnego działania w naturze świadczy o naczelnej i pierwotnej za
sadzie tego działania. „Jedność zamysłu w wielkiej całości, nieskończenie 
urozmaiconej, zwiastuje jedyną zasadę, zasada ta musi oddziaływać na ca
łość bytu, inaczej bowiem nie byłaby zasadą uniwersalną” 4e. Jest to za
sada najpotężniejsza, kieruje bowiem złożoną machiną wszechświata; 
konieczna, bo bez niej świat ten nie istniałby; rozumna — jak o tym świad
czy kunsztowność tego mechanizmu; wreszcie wieczna, ponieważ nicość 
nie może wytworzyć czegokolwiek, a wszystko, co istnieje, musiało istnieć 
odwiecznie47. Ta ostatnia zasada zasługuje na uwagę — ów konieczny
i wieczny charakter istnienia dotyczy bowiem nie tylko Boga, lecz rozciąga 
się na wszelki byt. W pracach z lat trzydziestych XVIII w. Wolter przy
chylał się do uznania aktu kreacji w czasie, choć już tam gromadził wątpli
wości rozliczne, rozpatrywał możliwość innych rozwiązań. W późnych 
tekstach zmienia stanowisko, przy czym nie chodzi tu już tylko o dorzu
cenie jeszcze jednego argumentu do niezliczonych ataków na księgę Ge
nesis. Istotne jest to, że Wolter odmawia Bogu atrybutu nieskończoności, 
tak jak odmawia jej zresztą i naturze. Bóg jest ograniczony zarówno w 
swych możliwościach, jak i w swym działaniu. Działanie jego ograniczają 
prawdy i zasady wszelkiego rozumu, których naruszyć nie może — nie 
może więc działać irracjonalnie. Ale, co ważniejsze, jest ograniczony w 
swoich możliwościach, istniejący świat i ład nie jest —jak u Leibniza — 
jednym z możliwych, lecz światem jedynym i koniecznym, istniejącym 
odwiecznie tak właśnie, jak istnieje i jak istnieć musi. W samym istnieniu 
natury wyczerpany został niejako odwiecznie cały repertuar możliwości 
wszelkiego bytu. Bóg, zasada odwieczna i twórcza, nie mógł przez wieki 
pozostawać bezczynny. „Nie mógł spędzić wieczności nie działając [...]. Byt 
odwieczny nie mógł być w ciągu wieczności bytem bezużytecznym” 48. 
Natura jest więc współwieczna z Bogiem. Bóg jest wolny, ale tylko w tym 
sensie, iż chciał tego, co zdziałał z konieczności — wolteriański Bóg zbliża 
się do spinozjańskiego Deus sive natura.

Wszechświat istnieje zatem odwiecznie, a Bóg nie jest poza światem, 
lecz w świecie. Siła, która „porusza byty i kieruje nimi, powinna być 
wszędzie; tak jak grawitacja jest we wszystkich częściach materii, jak 
siła poruszająca jest w całej substancji poruszającego się ciała” . Wolter

48 Ouevres, t. 28, wyd. Moland, s. 97.
47 Por. ibidem, s. 520.
48 Por. ibidem, t. 28, s. 448 i nn., s. 521.
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prostuje swą eksklamację z Henriady: „Par dela tous ces cieux le Dieu des 
cieux reside” 49. Bóg nie króluje nad niebiosami — jest w niebiosach, nie 
poza naturą, lecz w naturze. W późnych tekstach Woltera nasilają się pan- 
teizujące wątki — znów wyraźne są echa spinozyzmu, którego wzrost wpły
wów i inspiracji jest znamienny dla francuskiej myśli oświeceniowej lat 
sześćdziesiątych XVIII w .50. Następuje również nieoczekiwany wzrost za
interesowania Malebranchem. Przy tym Wolter bardzo swoiście rozumie 
tę filozofię. „Nie my widzimy w Bogu, jak powiadał Malebranche, lecz 
raczej Bóg widzi, działa w nas” . Jest obecny w całej naturze, jest „nieod
łączny od całości natury” S1.

Racjonalny zamysł zawarty w przyrodzie przejawia się zatem w ko
nieczności jej istnienia w postaci określonej, zdeterminowanej odwiecznie 
przez uniwersalne prawa. Prowadziło to do wyostrzenia rysu znamiennego 
już dla wcześniejszych poglądów Woltera — mianowicie immobilizmu, 
ujmowania natury jako niezmiennej. Wszelki byt istnieje z odwiecznej 
konieczności i tak właśnie, jak istnieje. „Wszystkie dzieła Istoty wiecznej 
są wieczne [...] Świat, jej dzieło, w jakiejkolwiek jawiłby się formie, jest 
więc równie wieczny jak Ona, tak jak słońce jest równie stare jak światło, 
ruch równie stary jak materia, pożywienie równie stare jak zwierzęta; 
inaczej bowiem słońce, materia, zwierzęta byłyby nie tylko tworami bez
użytecznymi, lecz bytami sprzecznymi, chimerami” 52. Jak już o tym była 
mowa, Wolter uznaje, oczywiście, że niszczeją poszczególne rzeczy, giną
i rodzą się poszczególne organizmy — w tym zakresie zmiana oraz prze
mijanie należą do mechanizmu funkcjonowania ładu. Nie może jednak 
zginąć lub powstać żaden rodzaj lub gatunek, żaden element składowy 
funkcjonowania odwiecznego ładu. Nie przechodziła więc ewolucji Zie
mia — odwiecznie istniały rozdzielone od siebie góry i morza; niezmienne 
są i nie mogą przechodzić wzajem w siebie gatunki zwierzęce; odwieczna 
jest różnorodność ras ludzkich zasiedlających rozmaite obszary ziemi itd. 
W 1768 r. pisze Wolter dziełko O osobliwościach natury, w którym wdał 
się w dyskusję na temat budzący wówczas najwyższe zainteresowanie — 
chodziło o odkrycie skamielin organizmów morskich w skałach wapiennych 
w Alpach. Wolter stanowczo zwalcza wszelkie pomysły ewolucjonistycz- 
ne — góry nie mogły wyłonić się z mórz, tak jak wody nie mogły wyłonić 
się z gór. „Prawdziwy system głosi, iż Istota Najwyższa stworzyła wszystko 
dała każdemu elementowi, każdemu gatunkowi, każdemu rodzajowi jego 
kształt, jego miejsce, jego wieczne funkcje. Istota najwyższa, która ukształ

49 Por. ibidem, s. 311.
50 Por. Pomeau, op. cit., s. 409. Por. również. P. Verniere, Spinoza et la pensee fran- 

ęaise avant la Revolution, Paris 1954, s. 495 i nn.
51 Oeuvres, t. 28, wyd. Moland, s. 98— 99.
52 Ibidem, s. 522— 523.
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towała złoto i żelazo, drzewa, trawę, człowieka i mrówkę, stworzyła również 
morza i góry” 53. Nie kwestionując samego faktu odkrycia skamielin stara 
się Wolter pomniejszyć jego znaczenie oraz, co ważniejsze, wyjaśnić go tak, 
aby nie podważyć koncepcji niezmienności natury, racjonalistycznego ry
goryzmu w rozumieniu jej praw. Może więc pielgrzymi wędrujący tak 
licznie przez Alpy pozostawili tam owe muszle, które później skamieniały? 
Nieraz przytacza się ten anegdotyczny już niemal wywód jako przykład 
tego, jak bardzo fanatyzm w zwalczaniu chrześcijaństwa zaślepiał Woltera. 
Niewątpliwie Wolter obawiał się, że cała dyskusja wokół skamielin może 
przyjść w sukurs jawnie dlań bzdurnym przekazom Genesis o potopie, arce 
Noego itd. — i to, w dodatku, od nieoczekiwanej strony, od strony nauki. 
Obawiał się zresztą nie bezpodstawnie — apologeci podnieśli wokół sprawy 
wrzawę. Ale, jak trafnie zwraca uwagę Pomeau, nie o to tylko chodziło M. 
W sprawie skamielin miał przecież Wolter do dyspozycji interpretacje zgo
ła świeckie — od naukowych prób Buffona do fantazji Telliameda de Mail- 
leta. Sprzeciw wobec teorii ewolucji ziemi oraz wobec transformizmu był 
obroną racjonalistycznej koncepcji natury określonej odwiecznie jako po
rządek fizyczno-moralny.

Mechanistyczny determinizm rozciąga Wolter — w odróżnieniu od 
wcześniejszego stanowiska — również na indywidualne działania ludzkie, 
przeczy istnieniu „wolności z obojętności” . Nie istnieją skutki bez przyczyn, 
wszelkie' zaś przyczyny są konieczne55. Niekiedy porzucając ideę ciągłości 
„wielkiego łańcucha bytów” wprowadzał rozróżnienie między wydarzenia
mi istotnymi i nieistotnymi. Być może istnieją jak gdyby przerwy w „łań
cuchu bytów” czy też uboczne ogniwa — tak jak w drzewie genealogicznym 
niektóre konary mają swe dalsze odgałęzienia, inne zaś ich nie posiadają 50. 
Nie wykracza jednak Wolter poza sformułowania ogólnikowe — zasady 
odróżnienia przyczyn „istotnych” od „nieistotnych” pozostają niejasne. Po
wołuje się na zdrowy rozsądek i na świadectwa empirii — istnienie przy
padków w świecie, w którym wszelki byt powinien mieć zarazem konieczną 
przyczynę i rację, jest równie niewątpliwe empirycznie, co teoretycznie 
niejasne.

Znamienny natomiast dla Woltera jest użytek, jaki czyni on z tych roz
różnień w toku swych analiz historycznych. Istnieją w historii wydarzenia, 
które należą do mechanizmu koniecznego wszechświata; są „kółkami” w 
tym mechanizmie. Takim np. wydarzeniem koniecznym było powstanie 
mahometanizmu — zbyt doniosłe były jego konsekwencje dla dziejów

53 Ibidem, t. 27, s. 141.
54 R. Pomeau, op. cit., s. 391 i nn.
55 Por. Dictionnaire, w: Oeuvres, t. 41, wyd. gotajskie, s. 409 i nn.
C6 Por. Melanges, s. 1389— 1390.
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ludzkości, by położyć je na karb zwykłego przypadku (służyło to Wolterowi 
jako argument przeciw roszczeniom chrześcijaństwa do uniwersalizmu). 
Ale istnieją, a nawet dominują w historii wydarzenia, które są jedynie 
rezultatem głupoty, przesądu, nieposkromionych indywidualnych i zbio
rowych namiętności. Wyjaśnienie ich nie wymaga już odwoływania się do 
biegu „machiny świata” , lecz jedynie do ogólnych właściwości natury ludz
kiej przejawiającej się na sposób rozmaity w poszczególnych indywiduach
i w splotach konkretnych działań. Swoiste jest zatem miejsce zajmowane 
przez historię w świecie, w którym „istnieje tylko to, co być powinno” 57. 
W pewnym swoim wymiarze należą dzieje do sfery konieczności i ładu, 
w innym — do sfery dowolności i absurdalnego przypadku 58. Lub też, sta
wiając sprawę inaczej, w dziejach zawsze są obecne pewne wartości uni
wersalne i niezmienne, zespolone na zawsze z naturą ludzką, która jest ele
mentem koniecznym wiecznego ładu. Ale zarazem właśnie w dziejach ludz
kich krzewi się i panoszy zło moralne w swych postaciach najgroźniej
szych— fanatyzm, zbrodnie, wojny. Dla Woltera dzieje nie są określone 

■ przez żaden finalizm — ani finalizm Opatrzności, ani przez konieczną re
alizację ukrytej w nich prawdy. Powolny postęp, który występuje w histo
rii dzięki przyrostowi oświecenia, jest nieustannie zagrożony przez nawroty 
barbarzyństwa po epokach rozkwitu kultury. Wolter nie przypisuje żadnej 
sile w dziejach ani żadnemu składnikowi natury ludzkiej takiej mocy, która 
by mogła zapewnić nieuchronny tryumf wymogów sumienia. Niezmienna 
natura ludzka jest więc jak gdyby dalekim tłem, na którym rozgrywają 
się wydarzenia dziejowe w całej ich zmienności, różnorodności i powikła
niu. Owo tło nie jest obojętne dla dziejów — obecność owych wartości na
czelnych oznacza, że dzieje zawierają w sobie pewną normę, a wraz z nią 
szansę i nadzieję realizacji tych wartości. Człowiek jest z natury swej zwie
rzęciem gromadnym, a w ludziach żyje „tajemne umiłowanie ładu” 59. Na
czelne zasady i wymogi współżycia społecznego i moralności są więc nie
zależne od zmiennych przypadłości historii, od tego, czy są respektowane 
lub naruszane w danej epoce. Ale zarazem nie zwalnia to ludzi od odpowie
dzialności za ich realizację lub zaprzepaszczenie, za takie lub inne urządze
nie swego zbiorowego życia. Od odpowiedzialności za dzieje został nato

57 Essai sur les moeurs, t. II, s. 915— 916.
58 Wolter często uwydatnia owe przypadkowe zbiegi okoliczności, które zdają się 

przekształcać dzieje we fragment Kandyda. Oto jeden z przykładów: „Tak oto za
zębiają się wydarzenia. Żeglarz z Genui zapewnia Hiszpanii nowy świat; natura 
umieściła na tych wyspach odległych truciznę, która razi same źródła życia; i oto 
trzeba było, aby król Francji Franciszek I umarł na tę chorobę”. Essai sur le moeurs, 
t. II, s. 201. Por. analizy E. A. Kosminskiego, Wolter kak istorik, w  tomie: Wolter. 
Statii i matieriały, wyd. W. P. Wołgin, Moskwa 1948, s. 165.

59 Por. Essai sur les moeurs, t. I, s. 22; t. II, s. 808. Por. również P. Gay, V o l- 
taire’s Politics, Princeton 1959, s. 12.
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miast całkowicie odsunięty Bóg — jest on po prostu nieobecny w dziejach, 
nie ingeruje w nie ani w postaci Opatrzności, ani w 'formie cudów. Nie 
istnieją w dziejach punkty wyróżnione, które miałyby im nadawać sens 
święty — grzech pierworodny, wcielenie, naród wybrany, cel finalny dzie
jów. Wszelkie wiary i kultury, księgi święte i instytucje kościelne wystę
pują w dziejach jako twory ludzkie, podległe ludzkim przypadłościom, ob
ciążone ludzkimi przywarami i uwikłane w tok historycznych wydarzeń. 
W tej perspektywie historia religii musiała stać się ich racjonalistyczną 
krytyką, którą Wolter wypełnił swą pasją i niezmordowaną energią, swą 
ironią i szyderstwem.

Całkowicie zdesakralizowana została nie tylko historia — nigdzie natura 
jako porządek fizyczno-moralny nie ujawnia jakichkolwiek śladów święto
ści. Bóg obecny jest w świecie jako uniwersalne prawa, jako jedność i zgod
ność wewnętrzna natury, jako twórca i gwarant racjonalnego ładu — nigdy 
jako świętość. Wolter niejednokrotnie podkreśla znikomość człowieka wo
bec Boga — nie ma w tym jednak niczego z chrześcijańskiej pokory, a w 
rozważaniach o wielkości Boga nic z przeżycia świętości lub uniesienia reli
gijnego. Odległość ludzi od Boga, niewyróżnione i znikome miejsce, jakie 
człowiek zajmuje we wszechświecie, niedostępność absolutu w żadnym jego 
wymiarze — wszystko to w deizmie wolteriańskim ugruntowuje świado
mość autonomii człowieka i jego spraw, akceptację przezeń swego miejsca 
w świecie. Doniosła rola, jaką koncepcja Boga odgrywa nadal w wolterow- 
skiej wizji świata, nie pozostaje w żadnej sprzeczności z wielkimi publicy
sty czno-filozoficznymi kampaniami antychrześcijańskimi, które przypadają 
właśnie na lata pobytu w Ferney. Nie tylko dlatego, że koncepcja religii 
racjonalnej służyła jako przesłanka walki z fanatyzmem, z wszelką antro- 
pomorfizacją Boga, z objawieniem, instytucjami kościelnymi itd. Paradoks 
tego, co nazwano „religią Woltera”, polegał na tym, iż w myśli Woltera 
istnienie Boga było niezbędnym warunkiem konstrukcji metafizyczno-mo- 
ralnej świata jako racjonalnego ładu. Ale zarazem myśl ta desakralizowała
i świat, i świadomość ludzką, uniemożliwiała przeżycie świętości, zrywała 
komunikację, obcowanie z Bogiem 60.

W filozofii Woltera wartości ulegały desakralizacji, ale zachowały gwa
rancję bytową, ontologiczną, dzięki przynależności do świata, który jako 
artefakt, zawiera w sobie gotowy, wieczny sens. Rozum i zasady moralne 
są trwałe, choć historia ludzi jest na ogół „stekiem zbrodni, szaleństw
i nieszczęść” 61. Nie do pomyślenia był dla Woltera świat, w którym rozum
i wartości moralne nie miałyby gwarancji bytowej, ontologicznej. Nie do 
pomyślenia była przyroda, która istniałaby bez racji i nie zawierała w sobie

60 Por. Pomeau, op. cit., s. 380; 457— 458.
81 Por. Essai sur les moeurs, t. II, s. 801— 804; 974.
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swej normy. Rozum nie mógłby się rozpoznać i odnaleźć w takim świecie — 
oznaczałoby to całkowitą atomizację świata, rozsypanie się natury i życia 
ludzkiego na chaotyczne, bezsensowne sploty wydarzeń i faktów. „W  czło
wieku, tak jak we wszelkim zwierzęciu, musi być zasada działania, tak jak 
we wszelkiej machinie; ten pierwszy motor, ta pierwotna sprężyna jest 
w sposób konieczny i odwiecznie określona przez mistrza — bez tego wszy
stko byłoby chaosem, bez tego nie byłoby w ogóle świata” 62. Toteż materia
lizm i ateizm Holbacha i Diderota spotkały się z zasadniczym sprzeciwem 
Woltera. Niemałą rolę odegrały tu społeczne i klasowe wyznaczniki posta
wy Woltera — obawiał się, że szerzenie ateizmu mogłoby doprowadzić do 
podważenia religii w „pospólstwie” , do naruszenia wszelkiej hierarchii spo
łecznej, do ataków na własność itd. Nie mniejszą rolę odgrywały względy 
taktyczne — Wolter sądził, że nadmierny radykalizm ateistycznych mate
rialistów może tylko odstraszyć oświeconą opinię, wzmocnić pośrednio 
pozycje infame, fanatyków i kleru. Zdawał sobie sprawę, że nowe pokolenie 
uważa go za anachronizm, za esprit fabile — pozostawał jednak wierny so
bie, temu zespołowi pytań i problemów, który wyniósł z lat młodzieńczych, 
a który przesądzał już o zakresie możliwych odpowiedzi. Bronił Wolter 
swojej koncepcji racjonalnego ładu, w którym własne jego działania w imię
i w obronie rozumu byłyby niejako zgodne z zawartym na trwałe w świecie 
wymogiem rozumności.

Jaki kształt przybrała problematyka zła fizyczno-moralnego w filozofii 
późnego Woltera? Istnienie zła było nadal problemem wnoszącym niepokój 
metafizyczny i moralny do wizji świata jako ładu. Fakt istnienia zła uważał 
też Wolter za najważniejszy argument ateuszy. Na wielorakie sposoby po
wtarza swą eksklamację: „Zło istnieje na ziemi”. „Do czegóż służy ten 
kunszt boski, który jawi się w miliardach istot czujących? [...] Świat nasz 
pokryty jest arcydziełami, ale również i ofiarami; jest to wielkie pole rzezi
i zarazy. Każdy gatunek jest bezlitośnie ścigany, rozszarpywany, zjadany 
na ziemi, w powietrzu i w wodzie. Człowiek jest bardziej nieszczęśliwy 
niż wszystkie zwierzęta razem: jest nieustannie ofiarą dwóch plag, jakich 
nie zaznają zwierzęta: niepokoju i nudy, które oznaczają wstręt do samego 
siebie. Jeśli urodził się, by zaznać kilku przejściowych przyjemności, za 
które chwali Opatrzność, to urodził się również dla niezliczonych cierpień
i po to, by zjadły go robaki. Wie o tym, zwierzęta zaś nie wiedzą. To zło
wieszcze wyobrażenie gnębi go; chwilę, jaką jest jego obrzydliwe istnienie, 
wykorzystuje na to, aby przysparzać nieszczęść swym bliźnim, aby ich 
mordować za nędzny żołd, aby ich oszukiwać i być oszukiwanym; aby gra
bić i być grabionym, służyć po to, by rozkazywać; aby kajać się nieustan
nie. Wyjąwszy kilku mędrców, ogół ludzi jest tylko okropnym zbiorowis

02 Oeuvres, t. 28, wyd. Moland, s. 462; por. również s. 530.
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kiem nieszczęsnych przestępców, a nasza planeta — cmentarzyskiem” 63. 
Wielokrotnie wraca ten sam zwrot — planeta nasza jest kloaką wszech
świata, na którą ludzie zostali zesłani04. Niemal nie pojawia się już argu
mentacja, iż racją dla istnienia cząstkowego zła jest dobro całości, tout est 
bien. Jeśli natomiast wszystko cokolwiek istnieje, jest konieczne, to i zło 
jest konieczne — niewątpliwie bowiem ono istnieje. „Czuję, że jestem nie
odparcie zdany na to, by wierzyć, że zło jest konieczne, bowiem istnieje. 
Nie dostrzegam innej racji dla jego istnienia niż to istnienie właśnie” 63.

A  równocześnie Wolter szukając przeciwwagi dla pesymistycznego 
obrazu świata, stara się zło nie tyle zracjonalizować, co zminimalizować, 
zacieśnić obszar jego działania. Zło jest składnikiem świata, ale tylko jed
nym ze składników, a nie jego zasadą naczelną. Ludzie nie są z natury 
źli — posiadają wrodzone korzystne dyspozycje moralne. Gdyby istnieli 
tylko po to, by się wzajem zabijać, gdyby Hobbesowska „wojna wszystkich 
przeciw wszystkim” była ich stanem naturalnym, ludzkość dawno by już 
przestała istnieć. A przecież, mimo wojen, nietolerancji itd., trwa; istnieją 
przy tym narody i plemiona — w Ameryce i w Indiach — które w ogóle 
nie znają wojen66. Natura ludzka nie zawiera w sobie zła jako zasady — 
argumentacja manichejska sprowadza się właściwie do teologicznych zmy
śleń, które oddają człowieka pod władzę diabła.- Co ważniejsze, natura 
ludzka, jako norma zawarta w ładzie przyrody, zakreśla granice nawet złu. 
Niezmiernie znamienny dla tej postawy Woltera jest jego stosunek do prze
kazów historycznych o „monstrach ludzkich” , ludziach zdeprawowanych, 
lub też o naruszaniu w całych społecznościach tego, co uważał za normę 
natury. Wobec takich „osobliwości historii” zajmuje właściwe stanowisko 
analogiczne do postawy zajętej wobec „osobliwości natury” . Podaje więc 
w wątpliwość świadectwa Tacyta i Swetoniusza o rozpuście osiemdziesię
cioletniego Tyberiusza — „obrzydliwe te bezecności nie leżą bowiem w na
turze” C7. Niewiarygodne są wiadomości o powszechności homoseksualizmu, 
„miłości sokratejskiej” w Grecji — jakże bowiem byłoby możliwe, aby 
„występek tak niszczycielski dla rodzaju ludzkiego stał się powszechnym,

fi3 Ibidem  s. 323. Por. również znamienny „pesymistyczny” dialog Kapłon i pu - 
larda, w : Dialogues et anecdotes philosophiąues, wyd. R. Wares, Paris 1955, s. 112.

64 „Syryjczycy powiadają, że pierwotnie planeta nasza nie została stworzona po 
to, by mieszkały na niej istoty rozumne. Wśród obywateli niebios znalazło się jednak 
dwóch łakomczuchów, mąż i żona, którzy się obżarli ciastkami. Gdy przycisnęła ich 
potrzeba, która jest rezultatem łakomstwa, zapytali jednego z najważniejszych sług 
niebiańskich, gdzie jest toaleta. Czy widzicie Ziemię, tę małą planetę odległą o ty
siące milionów mil? Oto tam jest wychodek wszechświata. Udali się tam, a Bóg, za 
karę, tam właśnie ich zostawił”. Oeuvres, t. 28, wyd. Moland, s. 321; t. 17, s. 583.

65 Ouevres, t. 28, wyd. Moland, s. 451.
«« Ibidem, t. 27, s. 331— 332.
67 Ibidem, s. 256— 258.
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aby niegodny zamach przeciwny naturze miał jednak być naturalnym” 68. 
Potwierdzenia uniwersalności normy zawartej w naturze ludzkiej szuks 
również Wolter, gdy (zwłaszcza w swych dziełach historycznych) dokonuje 
konfrontacji kultury europejskiej z innymi kulturami. Z jednej strony 
przywiązuje olbrzymią wagę do poznania tych kultur — po dziś dzień Essai 
sur les moeurs imponuje zakresem, w jakim kultury pozaeuropejskie włą
czone zostały do obrazu dziejów powszechnych. Wolter powołuje się w szcze
gólności na świadectwo tych kultur, gdy dowodzi, że chrześcijaństwo nie jest 
ani religią uniwersalną, ani wyróżnioną, lecz tylko jedną z religii pozytyw
nych, i to bynajmniej nie najlepszą. Woltera fascynuje różnorodność oby
czajów, wierzeń, ustrojów. Ale, z drugiej strony, zakłada on, że są to roz
maite postaci przejawiania się tej samej normy, jaką jest natura ludzka — 
stąd natrętny nieraz dydaktyzm tych konfrontacji. Niemal nigdy nie 
wpada przy tym Wolter w zachwyt dla prymitywizmu i jego odrębności. 
Wierzy, że normy i wartości zawarte w naturze ludzkiej najpełniej przeja
wić się mogą wraz z rozwojem cywilizacji, nauki, kunsztów, handlu, sztu
ki itd.

Człowiek nie jest więc z natury swej ani zły, ani zepsuty, choć jest 
w sercach ludzkich pewna dyspozycja do zła, którą rozbudza niewielka ilość 
ludzi możnych, duchownych i świeckich, żądnych władzy, bogactw, zazdro
snych i ambitnych. Wówczas zło zaczyna się szerzyć jak zaraza zawleczona 
z ziem zamorskich. W naturze ludzkiej zawarte są jednak i możliwości 
przeciwdziałania krzewieniu się zła, dlatego też należy każdemu przypo
minać, na czym polega godność ludzka69. Odnotujmy wreszcie obecność 
pewnych trwałych u Woltera, a znanych już nam wątków. Wyolbrzymia 
się zło, gdy przykłada się do człowieka miarę Boga; jesteśmy ludźmi, a więc 
jesteśmy śmiertelni, posiadamy potrzeby, które nie istnieją bez bólu i cier
pienia. Nie znika postawa hedonistyczna, choć jest już zabarwiona me
lancholią u tego wiecznie młodego, ale jednak starca: każdy, mimo wszyst
ko, woli żyć niż umrzeć, a zmysłowość ludzka może dostarczać przyjem
ności i radości.

Jest więc może mniej zła na ziemi, niż się na ogół przypuszcza. Pytanie
o jego sens i źródło pozostaje jednak dla Woltera nierozstrzygnięte. Może
my powiedzieć, czym zło nie jest; nie jest skutkiem upadku człowieka, nie 
jest karą za grzechy, nie jest fragmentem „powszechnego dobra” i nie jest 
wartościotwórcze; nie istnieje najwyższe dobro lub najwyższe zło, lecz 
jedynie krańcowe sytuacje ludzkiego szczęścia i nieszczęścia; czyniąc zło, 
nie jest człowiek winny wobec Boga, lecz zawsze i.tylko wobec innych 
ludzi70. Skazani natomiast jesteśmy na niewiedzę, na „świadomą niewie

63 Dictionnaire, w: Oeuvres, t. 37, wyd. gotajskie, s. 254.
09 Dictionnaire, ibidem t. 42, s. 55— 58.
70 Dictionnaire, ibidem t. 38, s. 278— 279; 288— 289.
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dzę” w kwestiach metafizycznych dotyczących genezy i sensu zła w ładzie. 
Ale też ta postawa „świadomej niewiedzy” , nieodłączna od akceptowania 
ograniczeń ludzkich, obejmuje dla Woltera naczelne kwestie dotyczące 
racji wszelkiego istnienia. Bez odpowiedzi muszą pozostać takie np. pyta
nia: „dlaczego istnieje natura” , „dlaczego planety krążą z zachodu na 
wschód, a nie odwrotnie” , „dlaczego istniejemy my sami, dlaczego istnieje 
cokolwiek” ? n. Świadomość ograniczeń rozumu w takich kwestiach, ostroż
ność i sceptycyzm wobec apriorycznych systemów metafizycznych oraz 
teologii nie powinna jednak przekształcać rozumu w „rozum leniwy” . New
ton potrafił odkryć uniwersalne prawa i właściwości materii — inne czekają 
wciąż na odkrycie. „Istnieje we wszystkich akademiach wakująca katedra 
dla nieznanych praw, tak jak w Atenach istniał ołtarz dla nieznanych bo
gów” 72. Nowe odkrycia mogą wyjaśnić również owe „osobliwości” natury, 
które dziś wydają się naruszeniem lub zakłóceniem jej uniwersalnego ładu.

Mimo wszystkich tych zastrzeżeń, złagodzeń, wysiłków racjonalizacyj- 
nych, istnienie zła fizycznego splecionego z moralnym pozostawało dla 
Woltera problemem niepokojącym, wzburzającym rozum i poczucie moral
ne. Jest ono konieczne, skoro istnieje, a jednak konieczności tej nie tylko 
nie można zrozumieć, ale nie można się z nią do końca pogodzić. Świat, 
który powinien zawierać w sobie jednoznaczny sens oraz zamysł racjonalny
i moralny, nosi w sobie zarazem zło w sposób nie poddający się wytłuma
czeniu, wprowadzający do samej natury sprzeczność, z którą uporać się 
nie można. Przykład wielokrotnie wracający pod piórem Woltera posłuży 
może najlepiej do uwyraźnienia typu problemów, które musiały się nie
ustannie wyłaniać wewnątrz jego koncepcji natury jako porządku fizycz
nego i moralnego. Ilustruje on również stałą obecność w światopoglądzie 
Woltera napięcia między wymogiem racjonalności świata a stwierdzanym 
istnieniem zła jako irracjonalnej faktyczności. „Jest okropnością, iż natura 
na trzech czwartych obszaru ziemi zatruła rozkosze miłości i źródła życia 
przez straszną chorobę, która jest losem samego tylko człowieka i która 
tylko u niego razi organa rozrodcze. Z zarazą tą mają się sprawy inaczej 
niż z innymi chorobami, które są skutkiem występku i nadużycia rozko
szy— nie rozpusta zrodziła ją na świecie. Nie zaatakowała ona ani Fryne, 
ani Messaliny, zrodziła się na wyspach, gdzie ludzie żyli jeszcze w niewin
ności i stamtąd rozpowszechniła się po całym świecie. Jeśli można w ogóle 
oskarżać naturę, i-ż gardzi własnym swym dziełem, przeczy swemu planowi, 
działa wbrew swym zamysłom, to ze względu na tę właśnie ohydną plagę, 
która zbrukała ziemię grozą i bezecnością. I to ma być najlepszy z możli

71 Dialogues et anecdotes philosophiąues, s. 371. Dictionnaire, ibidem t. 42, 
s. 386— 387.

72 Oeuvres, t. 27, wyd. Moland, s. 190— 191.
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wych światów? Cóż to? Jeżeli Cezar, Antoniusz, Oktawiusz nie mieli tej 
choroby, to było niemożliwe, aby nie umarł na nią Franciszek I? Nie, po
wiada się, rzeczy zostały tak urządzone, aby działo się najlepiej; chciałbym 
w to wierzyć, ale smutne to dla tych, którym Rabelais zadedykował swe 
dzieło” 73.

C ZŁO W IE K  I PRZEROST Z Ł A

Jeśli jednak geneza i sens zła w świecie pozostają niewytłumaczalne, 
jeśli natura nosi w sobie zło, z którym rozum uporać się nie może, którego 
istnienie jest dlań skandalem —  to wszelki przyrost zła spowodowany przez 
samych ludzi, zła moralnego, które ludzie czynią ludziom, które nie tylko 
nie jest konieczne, lecz jest rezultatem panowania w umysłach absurdu
i zabobonu musi budzić sprzeciw namiętny i wściekłość. Jest to zniewaga
i plaga, którą można ze świata wyeliminować —  przyczyny są oczywiste
i tkwią w samych ludziach. Czyż nie dość są oni nieszczęśliwi, aby sobie 
jeszcze zła przysparzać wzajemnie? „Rzuć okiem na rodzaj ludzki choćby 
tylko od czasów proskrypcji Sulli do masakr irlandzkich. Popatrz na pola 
bitew, gdzie durnie rozłożyli na ziemi innych durniów przy pomocy wyna
lazku fizycznego, którego dokonał pewien mnich. Popatrz na odcięte ra
miona, nogi, krwawiące mózgi —  oto rezultat kłótni między dwoma mini
strami, z których każdy był ignorantem i żaden nie ośmieliłby się nawet 
pisnąć słowa wobec jakiegoś Newtona, Locke’a czy Halley’a; albo też jest 
to skutek kłótni między dwiema nader impertynenckimi paniami [...] Po
patrz na innych ludzi, co zarabiają pieniądze śpiewając w obcym języku 
bardzo trywialną i ponurą pieśń, aby dziękować ojcu natury za tę ohydną 
zniewagę wyrządzoną samej naturze, a potem powiedzieć spokojnie: Wszy
stko jest dobre. Jeśli starczy ci zuchwalstwa, to wypowiedz te słowa wobec 
Aleksandra V I i Juliusza II; wypowiedz je nad ruinami stu miast pochło
niętych przez trzęsienia ziemi i pośród 12 milionów tubylców amerykań
skich wyrżniętych na dwanaście milionów sposobów, aby ich ukarać za to, 
że nie mogli zrozumieć łacińskiej bulli papieża, którą odczytali im mnisi. 
Wypowiedz te słowa dziś, 24 sierpnia 1772 roku, gdy pióro drży w moim 
ręku, w setną rocznicę nocy św. Bartłomieja” 74. Wobec tego zła rozum nie 
może poprzestać na refleksji lub wątpieniu —  musi stać się rozumem na
miętnym, czynnym i walczącym. Działanie jest zapewne dla Woltera tylko 
paliatywem dla nękających go i uznanych za nierozwiązalne problemów 
filozoficzno-moralnych 75. Z drugiej jednak strony właśnie autentyczny nie

73 Dictionnaire, ibidem, t. 37, s. 247— 248.
74 Oeuvres, t. 28, wyd. Moland, s. 536— 537.
75 Por. Pomeau, op. cit., s. 457.
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pokój metafizyczno-moralny nadaje swoisty patos filozoficzny walce Wol
tera ze złem, którego ludzie przysparzają ludziom, walce z fanatyzmem 
religijnym i wojną, przesądem i tyranią, bzdurą i nietolerancją. Jest ten 
patos zawarty w niezliczonych broszurach i pamfletach, w powtarzaniu na 
dziesiątki sposobów tych samych myśli, tych samych argumentów —  patos 
powołania i niezmordowanej pracy, dopełnienia obowiązku wobec innych
i wobec samego siebie, patos wiary w ludzką godność i ludzki rozum.

Nie było niemal dziedziny ówczesnego życia, w której Wolter nie tro
piłby zła, jakie ludzie wyrządzają ludziom, i nie zwalczał go — od religii do 
instytucji politycznych, od prawodawstwa i procedury karnej do wojen
i konfliktów międzynarodowych, od podbojów kolonialnych do obyczajo
wości potocznej. Nie wdając się w omawianie wielkich kampanii publicy- 
styczno-filozoficznych Woltera warto na kilku przykładach przyjrzeć się, 
jak rozumie on zasięg czy też zakres zła moralno-społecznego i do jakiego 
stopnia uznaje jego eliminację za możliwą.

Największym złem fizycznym jest śmierć —  powtarza Wolter wielokrot
nie. Ale najczęściej to właśnie sami ludzie zabijają innych ludzi, przyczy
niają im cierpień, grabią i niszczą dobytek. W Kandydzie wojna właśnie 
zapoczątkowuje cykl wszystkich nieszczęść. Otóż wojny nie są skutkiem 
ani przejawem zła metafizycznego ani fizycznego —  dla Woltera jest to 
największe zło moralne i społeczne, którego przyczyny leżą wyłącznie w sto
sunkach międzyludzkich. Zwierzęta znajdują się w stanie wiecznej walki, 
jedne gatunki pożerają inne. Zdawałoby się, że Bóg po to obdarzył ludzi 
rozumem, natura zaś dlatego nie wyposażyła ich w kły i pazury ani w in
stynkty krwiożercze, aby właśnie nie ulegli zezwierzęceniu, aby się nie 
mordowali wzajem. „Niemniej jednak krwiożercza wojna jest do tego stop
nia udziałem człowieka, że od najdawniejszych czasów nie znajdziemy 
żadnych narodów, z wyjątkiem dwóch lub trzech, które by nie występowa
ły zbrojnie przeciw innym [...] Manichejczycy —  oto co zdaje się was uspra
wiedliwiać: Największy nawet pochlebca będzie musiał przyznać, że wojna 
zawsze przynosi ze sobą zarazę i głód; wystarczy, abym przyjrzał się szpi
talom wojskowym w Niemczech i przejechał przez kilka wsi, w których 
dokonano wielkich wyczynów wojennych. [...] Cóż mnie obchodzą człowie
czeństwo, dobroczynność, skromność, umiarkowanie, łagodność, pobożność, 
wówczas gdy pół funta ołowiu wystrzelonego z odległości sześciu setek 
kroków rozrywa mi ciało, gdy umieram w wieku dwudziestu lat w mękach 
niewysłowionych, pośród pięciu czy sześciu tysięcy innych umierających, 
a oczy me, gdy otwierają się po raz ostatni, widzą miasto me ojczyste niwe
czone przez ogień i miecz, a do uszu mych, jako dźwięk ostatni, dochodzą 
krzyki kobiet i dzieci dogorywających pod ruinami. A  wszystko to dzieje
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się w imię rzekomych interesów człowieka, którego nawet nie znamy” 7®. 
Niejednokrotnie wracają na kartach Woltera opisy okropności wojny —  ży
we świadectwo czasów wojen sukcesyjnej i siedmioletniej. Opisy te są, 
z reguły, kontrastowane —  w sposób charakterystyczny dla poetyki i świa
topoglądu Woltera — z wykazywaniem jawnej absurdalności przyczyn, dla 
których wojnę rozpętano. Oto jakiś genealogista dowodzi swemu władcy, 
że na mocy paktu familijnego sprzed 400 lat miałyby mu dziś przysługiwać 
uprawnienia do jakiegoś zupełnie mu niepotrzebnego księstewka. „Znajdu
je się natychmiast mnóstwo ludzi, którzy nie mają nic do stracenia; ubiera 
się ich w  niebieskie sukno po dziesięć sous łokieć, każe ćwiczyć zwroty 
w lewo i w prawo i rusza się na podbój chwały” . Urojone ambicje, interesy 
dynastyczne, zwykła chęć grabieży —  oto, zdaniem Woltera, główne przy
czyny wojen. Często zarzucano Wolterowi płytki i naiwny, ahistoryczny 
racjonalizm człowieka Oświecenia, który wierzy, że wystarczy głosić praw
dę, aby od razu podbiła ona umysły i wytępiła przesąd i głupstwo. Zapewne 
jest w tym sporo racji, ale tym bardziej należy podkreślić, że jakże często 
Wolter zdaje sobie sprawę z historycznej inercji postaw i wartości, świadom 
jest tego, że prowadzi kampanię, której celem jest zmiana, przewartościo
wanie całej utrwalonej w ciągu wieków skali wartości. Potrafi też niez
miernie wnikliwie śledzić historyczną genezę tych wartości77 i przeciw
stawiać im inne — pracowitość, mądre gospodarowanie, odwagę i męstwo 
odkrywców nowych lądów, talent artysty i uczonego, przedsiębiorczość 
kupca itd. W  historiografii Wolterowskiej ta nowa, wyraźnie mieszczańska 
w swej genezie skala wartości jest nieustannie obecna. Współokreśla ona 
już samo ujęcie zadań dziejopisarstwa, które winno brać pod uwagę nie 
tylko „interesy królów, ale i ludów” , nie poprzestawać na opisie wydarzeń 
wojennych i konfliktów dynastycznych, ale obejmować „obyczaje” , prze
miany, które zachodzą w postępach umysłu, w rozwoju wynalazków, w li
teraturze, obyczajowości, sztuce, kunsztach itd.

Wojna jest przedsięwzięciem piekielnym, ale każdy „przywódca mor
derców, nim zacznie tępić swych bliźnich, każe błogosławić swe sztandary 
i uroczyście przywołuje Boga. Jeśli poszczęściło mu się wyrżnąć tylko 
dwa lub trzy tysiące ludzi, nie złoży za to dziękczynienia Bogu; jeśli jednak 
ogniem i mieczem wytępił dziesięć tysięcy ludzi i jeśli, szczyt ,to łaski, ja
kieś miasto jeszcze obrócił w perzynę, wówczas śpiewa się na cztery strony 
świata dość długą pieśń ułożoną w języku zgoła nieznanym tym, co wal
czyli, a w dodatku naszpikowaną bąrbaryzmami” 78. Nie istnieje dla Woltera 
niemal żadne zło moralne, które nie krzewiłoby się na skutek ludzkiej nie-

76 Dictionnaire, t. 40, wyd. gotajskie s. 562.
77 Por. np. Essai sur le moeurs, t. II, s. '22 i nn.
78 Dictionnaire, t. 40, wyd. gotajskie s. 562.
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rozumności, na skutek panowania przesądu. Ale kwintesencją głupoty, 
przesądu, kłamstwa i ignorancji jest dlań oczywiście fanatyzm religijny, 
klerykalizm, nietolerancja. Kościoły i księża nie tylko błogosławią sztan
dary wojenne —  fanatyzm sam rodzi wojny najbardziej okrutne i najbar
dziej bezmyślne. Jeśli bowiem wszelka wojna rodzi zło, to już złem naj
większym, absurdem i obłąkaniem jest wojna, która toczy się w imię niezro
zumiałych dogmatów, wymyślonych bogów, historyjek opowiadanych 
w księgach rzekomo świętych i objawionych itd. Fanatyzm religijny i zabo
bon rodzi wojny domowe, rozpala stosy inkwizycji, łamie kołem takie 
ofiary jak Calas, jest plugastwem —  U in fam e  —  które trzeba zniszczyć. 
Wolter skrupulatnie, na całych stronach podlicza, ilu ludzi zginęło podczas 
wojen i rzezi religijnych (bilans długiej tabeli stwierdza, że miało ich być 
dokładnie 9 468 800 —  wyrżniętych, utopionych, spalonych, łamanych ko
łem lub powieszonych w imię miłości Bożej). Zaleca, aby spis wszystkich 
tych rzezi każdy powiesił sobie nad łóżkiem, tak aby codziennie rano wzno
sił modły: „Boże, wyzwól nas od fanatyzmu” 79. Każdy, wertując dzieje 
własnej rodziny, znajdzie ofiary wojen i prześladowań religijnych. W oczach 
Woltera wszelki, a zwłaszcza chrześcijański, fanatyzm religijny nie jest 
tylko absurdem, który należy zwalczać w imię wymogów abstrakcyjnego 
rozumu. Jeżeli w naturze ludzkiej zawarta jest możliwość, pewna dyspo
zycja do zła, to aktualizuje się ona głównie za sprawą fanatyzmu i zabobo
nu, zagarnia całokształt ludzkiego, życia, staje się fenomenem powszech
nym. Warunkiem niezbędnym wszelkiej racjonalizacji życia zbiorowego 
jest „zniszczenie plugastwa” i tryumf tolerancji. Antyklerykalizm i anty- 
chrześcijańska pasja Woltera są wymierzone przeciw wszelkiej ingerencji 
poglądów i instytucji kościelnych w życie publiczne, sprzęgnięte są z walką
o określone, konkretne sprawy społeczne, jak np. przywieleje kleru, istnie
nie majątków zakonnych i zakonów w ogóle, dziesięciny itd. Ale dla Wol
tera antyklerykalizm nie jest instrumentem dla osiągnięcia doraźnych ce
lów, jak to się stało później w płytkim, strywializowanym wolterianizmie 
francuskiego mieszczaństwa dziewiętnastowiecznego80. Nawet w trywial
ności i zacietrzewieniu wolterowskiego antykierykalizmu jest ślad tego, co 
można by nazwać metafizycznym patosem i metafizyczną trwogą wobec 
zła i absurdu. Fanatyzm i zabobon wprowadzają chaos, nieład do życia 
zbiorowego i indywidualnego, w którym i tak aż nadto wiele jest zła, grożą 
nieustannie przkształceniem świata w bezsens. W tekstach Woltera, wal
czących z fanatyzmem i przesądem religijnym, jest zawsze obecne coś 
z wielkości Kandyda, choćby jego echo odległe. Gdy zaś wielkość ta splata

79 Oeuvres, t. 28, wyd. Moland, s. 236; s. 126.
80 Por. R. Pomeau, La Politiąue de Yoltaire, Paris 1963, s. 24 i nn.
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się z drwiną, ze świadomie grubiańskim bluźnierstwem —  wówczas powsta
je niepowtarzalny styl i klimat wolterowskiego pamfletu 81.

W rozumieniu zakresu zła moralnego wyraźna jest również ograniczo
ność horyzontu i wyobraźni społecznej Woltera. Horyzont ten określony 
był nie tylko przez rozkwit myśli mieszczańskiej w X V III w., ale także 
przez kryzys ideologii i systemu wartości ancien regim e’u. Wolter sam 
współdziałał w zaostrzaniu tego kryzysu, ale nie przestał nigdy zespalać 
w swym życiu i twórczości bourgeois z grand -seigneur82. Oto przykład 
charakterystyczny —  kwestia nierówności społecznej. Dla Woltera ludzie 
są równi w porządku natury —  analogicznie do równości, jaka panuje 
wśród egzemplarzy każdego gatunku zwierzęcego. Są więc równi, gdy w y
konują funkcje animalne i gdy czynią użytek ze swego rozumu. Król Chin, 
Wielki Mogoł, padyszach turecki nie mogą rozkazać ostatniemu z ludzi: za
braniam ci trawić, chodzić na stronę, myśleć. Gdyby planeta nasza była 
inna, gdyby natura była na tyle opiekuńcza wobec ludzi, aby sama zaspo
kajała ich potrzeby, panowałaby wówczas równość także w porządku spo
łecznym. Jest jednak inaczej. „Niedola przywiązana do gatunku ludzkiego 
podporządkowuje człowieka człowiekowi; toteż nie nierówność, lecz zależ
ność jest nieszczęściem rzeczywistym [...] Niemożliwe jest, aby na naszej 
nieszczęśliwej planecie ludzie żyjący w społeczeństwie nie byli podzieleni 
na dwie klasy: bogatych, którzy rozkazują, i biednych, którzy są posłuszni; 
te dwie klasy dzielą się na tysiące innych, a wśród nich z kolei istnieją 
rozliczne odcienie” . Równość jest więc —  powiada Wolter —  czymś zarazem 
najbardziej naturalnym i najbardziej chimerycznym; zresztą samo istnienie 
rodzaju ludzkiego wymaga ludzi nie posiadających niczego poza własnymi 
rękami do pracy. Gdy zaś do głosu dochodzi pan na włościach w Ferney, 
sprawy zostają rozstrzygnięte jeszcze bardziej stanowczo. „Rzekoma rów
ność między ludźmi, z czego pewni sofiści zrobili modę, jest zgubną chime
rą. Gdyby na każdego właściciela nie przypadało trzydziestu robotników, 
ziemia nie byłaby uprawiana. Im więcej będzie ludzi, których jedynym 
majątkiem będą ich ramiona, tym większa będzie wartość ziemi. Panowie 
powinni jednak przebywać w swych włościach, aby dobrze użytkować te

81 Gdy dzisiejszy czytelnik napotka owe nieustanne prześmieszki z „pasztetu 
proroka Ezechiela”, ze złego prowadzenia się córek Lota itd., powinien mieć na 
uwadze, że profanacje Woltera są m.in. odpowiedzią na śmiertelną powagę, z którą 
w  tekstach apologetycznych X V III  w. usiłowano alegorycznie tłumaczyć każdy frag
ment Biblii. Por. materiał obficie zgromadzony u Pomeau, La religion ..., s. 368— 370.

32 Por. K. N. Dzierżawin, W olter, Warszawa 1962, s. 20 i nn. P. Gay, op. cit., 
s. 221— 222.
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ręce do pracy” 83. Gdy Wolter dostrzega problem nierówności społecznej, 
rozstrzyga go tak jak w przytoczonych fragmentach —  jako zło, właściwie 
abstrakcyjne, jako sytuację nieodłączną od natury ludzkiej i służącą, ko
niec końców, pożytkowi rodzaju ludzkiego w całości. Kiedy indziej pro
blemu nawet nie zauważa —  w wielkiej kampanii o ujednolicenie i re
formę prawa, w której Wolter tropi wszelkie, zdawałoby się, przejawy 
niesprawiedliwości, nie dostrzega jednak, że jest to prawo bogatych prze
ciw biednym 84.

Wolter uznaje, że istnieją określone przez samą kondycję ludzką gra
nice eliminacji zła moralnego z życia zbiorowego, że istnieją granice racjo
nalizacji społeczeństwa. Stąd m.in. znamienna dlań nieufność do tak roz
powszechnionych w myśli oświeceniowej projektów idealnego ustawodaw
stwa, idealnych społeczności, wiecznego pokoju itd., które by miały 
zapewnić ostateczne spełnienie wymogów rozumu. Refleksja nad dziejami 
i nad współczesnością napotyka nieustannie na sprzeczność między tymi 
wymogami a realnym panoszeniem się zła. Zadziwiająca i najbardziej ludz
ka to sprzeczność —  człowiekowi dostępna jest mądrość i prawda, a prze
ważają wśród ludzi najbardziej „niskie i szaleńcze przesądy” 85.

Refleksja filozoficzna Woltera wskazuje jednak na te ograniczenia 
i sprzeczności nie po to, by rodzić pobłażliwość dla zła, lecz by uświado
mić, jak daleko jeszcze ludziom do tego, by dzięki postępom rozumu uczy
nili swe życie nie idealnym może, ale jednak na tyle znośnym, na ile po
zwala na to kondycja ludzka. Wielkość swego wieku widział Wolter w tym 
właśnie, że dokonał decydujących postępów w eliminacji przesądu pano
szącego się w umysłach i rodzącego zło. Chciał, aby temu właśnie —  oświe
ceniu umysłów i zwalczaniu zła służyły jego książki, które nazwał pie
szczotliwie swymi dziećmi.

„Ze zdziwieniem i jakże miłą satysfakcją —  pisał do Fryderyka po 
swej tryumfalnej wizycie w Paryżu po wielu, wielu latach nieobecności 
i na dwa miesiące przed śmiercią — widziałem dziesiątki dowodów po
stępów umysłu we wszystkich stanach. Jest więc prawdą, Sire, że, koniec 
końców, ludzie się oświecają” .

październik-listopad 1968

83 Dictionnaire, wyd. gotajskie t. X X X IX , s. 465— 469; t. XL , s. 248— 249; t. X L II, 
s. 441— 442.

84 Por. materiał analizowany przez P. Gay, op. cit., s. 292 i nn.
85 Essai sur les moeurs, s. 325.
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VO LTAIR E : LE  M A L  ET  L ’ORDRE DE L A  NATUR Ę  

R e s u me

Le sujet de cełte etude est constitue par le probleme de l’ordre et du mai dans 
la reflexion metaphysiąue et morale de Voltaire. Selon 1’auteur, c’est la un motif 
qui, en engageant la problematiąue philosophiąue la plus large, a cree une tension 
toujours presente dans l’oeuvre volterienne, teńsion engendree par 1’opposition entre 
l’exigence de la rationalite du monde, d’une part, et, d’autre part, l’existence ef- 
fective et irrationnelle du mai. Cette tension ne fait qu’augmenter au cours de la 
crise dramatiąue dans les annees 1755— 1759, c’est-a-dire entre le tremblement de 
terre a Lisbonne et la publication de Candide ou le probleme du mai se trouve integre 
dans ce monde volterien specifiąue, monde ironiąue et railleur. En poursuivant les 
cheminements ulterieurs de la pensee de Voltaire et >>n reconstruisant la notion 
yolterienne de l’ordre, qui, chez 1’auteur de Candide, s’elaborait en fonction des 
modifications profondes dans son systeme des valeurs morales, 1’auteur conclut que 
dans le cadre meme de ce systeme la question concernant les sources et le sens du 
mai ne trouve pas une reponse definitive. Voltaire precise simplement ce que le mai 
n’est pas. Mais, malgre cet assentiment a 1’impossibilite d’une determination distincte, 
malgre le renoncement a une reponse ultimę aux questions metaphysiques, l’oeuvre 
de Voltaire n’en est pas moins marquee par un climat generał d’un pathetique tout 
particulier et qui trouve son expression dans une lutte passionnee, ardente, contrę 
les divers «exces» du mai dans le monde humain. Ce monde est ronge par des con
tr adictions: en effet, l ’homme qui peut acceder a la sagesse et a la verite, s’y trouve 
pourtant en proie a des prejuges bas et insenses. L ’auteur termine son analyse par 
la conclusion suivante: loin de próner 1’indulgence a l’egard du mai, Voltaire montre 
les limites et les contradictions pour faire apparaitre aux hommes la possibilite 
de faire de ce monde, a trayers les progres de la raison, un monde supportable.
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