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Wiara w nauce znajduje się, wraz z innymi nielicznymi papierami,

jakie pozostały p o M . Massoniusie, w Archiwum P A N . Liczy stron 222 (14 zeszytów). Jak
przypuszcza w opisie manuskryptu dr M aria Rzeuska, za której pośrednictwem materiały
te znalazły się w Warszawie, Massonius pisał Wiarę około 1920 r .; przypuszczenie to zdają
się potwierdzać pewne uboczne cechy tekstu (dobór przykładów, w wielu przypadkach wiążący
się z osobistą sytuacją autora). Praca jest nie ukończona, a w każdym razie dotarła do
nas w postaci niekompletnej: tekst urywa się w trakcie pierwszego rozdziału części II, za
tytułowanej Harmonia liczbowa, która dotyczyć miała zapewne teorii prawdopodobieństwa.
Część I, nie opatrzona tytułem, składa się z krótkiego wstępu i dziewięciu rozdziałów. Pięć
z nich oraz wspomniany wstęp, opublikowano poniżej (s. 1— 76 rękopisu). Dalsze rozdziały
tej części noszą tytuły: rozdz. V I — „An aliza zasady przyczynowości” ; rozdz. V II — „D eterminizm” ; rozdz. V III — „W iara w przyczynowości” ; rozdz. IX — „Prawomierność” .
Niewielkie fragmenty rozdz. V I II (s. 167— 173 i 184— 187 rękopisu) wydrukowane zostały
w antologii 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865— 1895, W ar
szawa 1980, t. II, s. 502— 505.
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W IA R A W N A U C E

W S TĘ P

Jakkolwiek tytuł niniejszy pracy ściśle odpowiada jej treści, jednak może
on prowadzić do nieporozumienia. Źródłem takiego nieporozumienia może
być niejednoznaczność wyrazu: wiara.
Chciałbym więc zaraz na początku wyraźnie zaznyczyć, że wiara, o której
tu będzie mowa, nie ma z religią nic wspólnego. Winienem więc określić,
co rozumiem przez wiarę.
Przez wiarę, w najogólniejszym tego wyrazu znaczeniu, rozumiem: wszelkie
przeświadczenie o prawdziwości jakiegokolwiek sądu, o ile przeświadczenie
to nie jest ani bezpośrednio, ani pośrednio oparte ani na oczywistości,
ani na doświadczeniu.
N a oczywistości bezpośrednio oparte są przeświadczenia o prawdziwości
pewników (aksjomatów).
N a oczywistości pośrednio oparte są przeświadczenia o prawdziwości
sądów lub kompleksów sądów, dowiedzionych na podstawie pewników w ten
sposób, że dają się one w drodze regresu do ptewników sprowadzić, czyli
że ich przeczenia byłyby pośrednio równoznaczne z zaprzeczeniem pewników.
Na doświadczeniu bezpośrednio oparte są przeświadczenia o prawdziwości
sądów lub kompleksów sądów, wyrażających treść własnych przeżyć osobnika,
te sądy wygłaszającego.
Na doświadczeniu pośrednio oparte są przeświadczenia o prawdziwości
sądów lub kompleksów sądów, dowiedzionych na podstawie innych sądów
zaczerpniętych z doświadczenia, a uznawanych za prawdziwe, w ten sposób,
że dają się one w drodze regresu do owych sądów, uznawanych za praw
dziwe, sprowadzić, czyli że ich przeczenia byłyby pośrednio równoznaczne
z zaprzeczeniem sądów uznawanych za prawdziwe.
Przeświadczenia o prawdzie, oparte bezpośrednio na oczywistości, w y
rażają się w sądach apodyktycznych i, o ile nie zostały popełnione błędy
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w dowodzeniu, są bezwzględnie prawdziwymi. Stanowią one treść nauki
formalnej, tj. logiki formalnej i matematyki1.
Przeświadczenia o prawdzie, oparte bezpośrednio lub pośrednio na do
świadczeniu, wyrażają się w sądach asertorycznych, kategorycznych, proble
matycznych, hipotetycznych i wszelkich innych, oprócz apodyktycznych.
Jednak nawet te z nich, które formalnie nie mają wyglądu hipotetycznych,
mają w gruncie rzeczy pewien charakter hipotetyczności: ten mianowicie,
że — choćby ich dowodzenie było formalnie najzupełniej poprawnym — są
one prawdziwymi tylko pod tym warunkiem, że istotnie prawdziwym jest
uznawany za prawdziwy sąd, do którego się ich dowodzenie w drodze
regresu sprowadza. Sądy, wyrażające takie przeświadczenia, stanowią treść
nauki realnej, tj. wszystkich nauk oprócz logiki formalnej i matematyki.
Takimi też są niemal wszystkie sądy nie wchodzące same przez się w skład
żadnej nauki i stanowiące treść wypowiedzi o życiu potocznym, prawo
dawstwie, poezji, itp., itp.
Jak było wyżej powiedziane, wiarą nazywamy przeświadczenie o praw
dziwości sądu lub kompleksu sądów ani bezpośrednio, ani pośrednio nie
oparte ani na oczywistości, ani na doświadczeniu.
Wynika stąd że: 1) sądy, stanowiące przedmioty wiary, nie mogą być
nigdy formalnymi, lecz zawsze bywają realnymi; 2) sądy, stanowiące przed
mioty wiary, nie mogą być nigdy apodyktycznymi.
Takie, jakie zostało powyżej podane, określenie wiary wydaje mi się
możliwie najobszerniejszym. Wszystkie, jakie mogą być napotkane, rodzaje
wierzeń, są jego przypadkami szczególnymi. W tej liczbie i wierzenia re
ligijne.
.
W podręcznikach katechizmu, zarówno jak w traktatach teologicznych,
spotyka się często takie określenie wiary: Wiarą nazywa się przeświadczenie
o prawdziwości danego twierdzenia, oparte na powadze tego, kto je do
wierzenia podaje.
Określenie takie może być przyjęte i nawet wydaje się być dogodnym
pod warunkiem, że będziemy je stosowali nie do wszystkich w ogóle
wierzeń, lecz tylko do tych, które możemy nazwać pochodnymi lub wtór
nymi. Te jednak wierzenia wtórne z kolei opierają się same (bezpośrednio
lub pośrednio) na naczelnych czyli pierwotnych.
Katolik wierzy w prawdziwość podawanych przez jego religię do wie
rzenia dogmatów, opierając się na powadze nieomylnego Kościoła, w nie
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Wyrażenie o „bezwzględnej” prawdziwości tych sądów nie stoi

formalnie w

sprze

czności z żadną, choćby najdalej idącą, teorią względności, od Eleatów poczynając, a kończąc
na Einsteinie. Nawet bowiem (sit venia verbo) „absolutny relatywista” może przeczyć istnieniu,
a wreszcie samej możliwości istnienia pewników, lecz nie zaprzeczy temu, że gdyby pewniki
były, to twierdzenia na ich podstawie poprawnie dowiedzione byłyby bezwzględnie prawdziwymi.
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omylność zaś Kościoła wierzy opierając się na powadze Boga. Ale jego
wiara w Boga nie opiera się na żadnej powadze.
N a czymże się opiera? Na czym się opierają wszystkie w ogóle wie
rzenia naczelne, czyli pierwotne?
Na niczym.
Byłoby bardzo błędnym wnioskować stąd, że nie są one/, czy też nie
mogą, być prawdziwymi. Prawdziwość lub nieprawdziwość danego twierdzenia
nie stoi z możliwością lub niemożliwością jego uzasadnienia w żadnym
związku logicznym. Stąd, że wierzenia naczelne na niczym się nie opierają,
wynika nie ich nieprawdziwość, lecz to, że nie mogą one nigdy i żadnym
sposobem być dowiedzione.
Wynika to z samych pojęć wiary i wiedzy. Wszak są to dwa różne
pojęcia. N a czymże polega ich różnica? N a tym i tylko na tym, że
przedmiotem wiedzy jest to, co jest oczywiste albo dowiedzione, a przed
miotem wiary — co innego. Jeżeli tę różnicę usuniemy, to nie pozostanie
żadnej.
Wyrażenie: „to, co jest dowiedzione” , należy tu brać obszernie. Ściślej
byłoby powiedzieć nie: „przedmiotem wiedzy jest to, co jest dowiedzione” ,
lecz: „przedmiotem tego, co się uważa za wiedzę, jest to, co się uważa
za dowiedzione” . Dowody mogą być niepoprawne, punkt wyjścia może
być błędnym, i w takim razie odnośna „wiedza” będzie fałszywa. Niemniej
dla tego, kto tej niepoprawności czy też tej błędności nie dostrzega, będzie
ona uchodziła za prawdziwą — i to dopóty, dopóki ich nie dostrzeże.
„Dowiedzione” więc nie znaczy tu: „prawdziwe” , lecz: to, co dla danego
osobnika lub dla danej grupy osobników, w danym czasie, przy danych wa
runkach uchodzi za dowiedzione, a więc za prawdziwe.
Używając wyrazów w tym znaczeniu, rzec należy: Dowiedzione lub da
jące się dowieść jest przedmiotem wiedzy; niedowiedzione i nie dające się
dowieść — o ile jest uważane za prawdziwe — przedmiotem wiary.
T o znaczy, że ze stanowiska tych teologów, którzy dowód rozumowy
istnienia Boga uważają za możliwy, istnienie Boga winno być uznawane
nie za przedmiot wiary, lecz za przedmiot wiedzy.
Wierzeniem czystym i naczelnym jest tylko to, co się na niczym nie
opiera.
Ale czy to możliwe? Wszak jedną z zasad naczelnych logiki formalnej
jest zasada podstawy dostatecznej (principium rationis sufficientis). Według
tej zasady, zbiór wyrazów, nie połączonych z sobą na podstawie dostatecznej,
nie jest sądem, tylko właśnie zbiorem wyrazów. Podstawa dostateczna jest
warunkiem — nie prawdziwości sądu, lecz jego istnienia. Sąd, mający podsta
wę dostateczną, może być pomimo to z gruntu fałszywym, lecz to, co nie
ma podstawy dostatecznej, nie może być wcale sądem.
A przecież każde przeświadczenie wyraża się sądem lub kompleksem
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sądów, a wszelki sąd musi mieć podstawę dostateczną. Więc czy możliwym
jest przeświadczenie na niczym nie oparte?
Jest nie tylko możliwym, ale koniecznym.
Wszystkie sądy oczywiste, czyli pewniki, są sądami formalnymi. Żaden
sąd realny nie jest i nie może być oczywistym. Ale między sądami for
malnymi a realnymi nie ma mostu, od jednych do drugich nie ma drogi.
Nie ma żadnej sztuki logicznej, za pomocą której można by było z ja
kiegokolwiek sądu formalnego wyprowadzić jakikolwiek sąd realny (np. z ma
tematycznego fizyczny), ani żadnej, za pomocą której można by było jaki
kolwiek sąd realny sprowadzić do jakiegokolwiek formalnego.
Więc, jeżeli weźmiemy jakikolwiek sąd realny i zaczniemy go dowodzić,
to jakkolwiek byśmy daleko regres posunęli, zawsze będziemy natrafiali
na sądy realne, a nigdy nie natrafimy na formalny, a więc nigdy na
oczywisty. Liczmy od końca i nazwijmy sąd, którego dowodzimy, który
przeto uważamy za prawdziwy, pierwszym. Opiera się on na drugim, drugi
na trzecim, trzeci na czwartym itd. Ten szereg me może być nieskończonym,
gdyby bowiem nim był, to w czasie skończonym nie moglibyśmy go wy
czerpać, a więc dojść do przeświadczenia o prawdziwości sądu pierwszego.
A więc w szeregu regresywnym musi znaleźć się sąd, oczywiście realny,
który na żadnym realnym się nie opiera, który, jako realny, nie może
opierać się na formalnym, który, jako realny, nie może być oczywistym,
i który uważamy za prawdziwy. Ten sąd nie opiera się na niczym.
Czy ma to znaczyć, że zasada podstawy dostatecznej nie jest słuszna?
Bynajmniej, lecz do tej sprawy wypadnie nam jeszcze powrócić. Tymczasem
idźmy dalej.
Wszelki sąd realny, jeżeli tylko ma być dowiedziony, z konieczności
doprowadza nas w drodze regresu, jako do swojej pierwszej podstawy,
do sądu również realnego, o którego prawdziwości jesteśmy przeświadczeni.
Przeświadczenie to nie jest na niczym oparte.
N ie oparte na niczym przeświadczenie o prawdzie jest wiarą.
To znaczy:
Podstawą całego poznania realnego jest wiara.

*

Jaka wiara? W co wiara? Jak daleko ta wiara sięga? Jak się kształtuje
jej stosunek do nauki? Jak, ze stanowiska logiki formalnej, ten stosunek
wygląda? Te i tym podobne zagadnienia stanowią właśnie przedmiot poniższych
rozważań.
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Weźmy na przykład zaufanie lub nieufność do osoby autora. Jest rzeczą
jasną, że choćby jedno lub druga były najzupełniej słuszne i usprawiedliwione,
nie stanowią one żadnego czynnika naukowego na korzyść lub niekorzyść
jego twierdzeń czy poglądów. M o g ą —-i to zupełnie słusznie — wytwarzać
korzystne lub niekorzystne predyspozycje. Zaufanie do osoby autora może
nas — zupełnie słusznie — skłonić do bacznego i przychylnego rozważania
tych nawet jego tez czy hipotez, które się na razie nieuzasadnionymi wydają,
że tak powiem, do dopomagania mu, do szukania na korzyść jego mniemań
argumentów, przez niego samego nie znalezionych lub nie wypowiedzianych.
Odwrotnie, nieufność może nas — nie mniej słusznie — skłonić do ostroż
ności, do podejrzliwości, do skrupulatnego i niejednokrotnego badania i spraw
dzania tych nawet wywodów i dowodów, które na razie wydają się przeko
nywającymi. Ale nic ponadto.
A lbo weźmy stronę estetyczną konstrukcji naukowej: prostotę, jasność,
harmonijność, śmiałość — słowem, piękność hipotezy, albo jej zawiłość, ciem
ność, nieskładność, tchórzliwość. Jedno czy drugie może — znowuż słusznie —
wytwarzać korzystne lub niekorzystne predyspozycje. M oże tym słuszniej,
że jak historia nauki poucza, wielkie pomysły w samej rzeczy bywają
zwykle śmiałe, proste i piękne. A le znowuż nic ponadto.
Zważmy teraz, że subiektywność lub obiektywność mniemania czy wierze
nia nie są w żadnym stosunku do ilości jego zwolenników czy wyznawców.
Mówiąc skrajnie, obiektywnym może być twierdzenie, którego słuszność
uznaje jeden tylko człowiek, a subiektywnym takie, które wyznaje zgodnie
cała ludzkość. Jeszcze więcej: o ile nie staniemy na stanowisku sofistów
greckich albo pragmatystów i relatywistów spółczesnych, o ile trzymać się
będziemy mniemania, że jest Prawda bezwzględna, rzec wypadnie, że prawdą
obiektywną może być (sit venia verbo) „twierdzenie” przez nikogo nie uzna
wane lub nawet nikomu nie znane. Wszak były nimi wszystkie znane dziś
prawdy, dopóki nie zostały poznane; wszak są nimi wszystkie prawdy,
dziś nie znane, tak te, które zostaną poznane w przyszłości, jak może
i te, które przez ludzi nigdy nie zostaną poznane.
N ie sięgając tak daleko, możemy być pewni, że jest o wiele więcej
ludzi uznających, że Hamlet jest pięknym utworem, niż takich, którzy znają
szczegóły życiorysu Shakespeare’a. Jednak te szczegóły stanowią część nauki
obiektywnej, a sąd o piękności Hamleta jest sądem subiektywnym.
Żadne sądy ani kompleksy sądów subiektywnych, żadne subiektywne
poglądy, mniemania, wierzenia nie mogą stanowić części nauki. N ie znaczy
to, aby nie mogły — nawet z korzyścią — wchodzić w skład dzieł naukowych.
Są nawet całe i liczne kategorie dzieł naukowych, które się bez nich obejść
nie mogą. Weźmy na przykład historię literatury jakiegokolwiek narodu.
Co w niej jest właściwą nauką? Ustalenie faktów biograficznych i innych,
ustalenie lekcji wątpliwych tekstów i wariantów, analiza języka, wykazanie
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sądów, a wszelki sąd musi mieć podstawę dostateczną. Więc czy możliwym
jest przeświadczenie na niczym nie oparte?
Jest nie tylko możliwym, ale koniecznym.
Wszystkie sądy oczywiste, czyli pewniki, są sądami formalnymi. Żaden
sąd realny nie jest i nie może być oczywistym. Ale między sądami for
malnymi a realnymi nie ma mostu, od jednych do drugich nie ma drogi.
Nie ma żadnej sztuki logicznej, za pomocą której można by było z ja
kiegokolwiek sądu formalnego wyprowadzić jakikolwiek sąd realny (np. z ma
tematycznego fizyczny), ani żadnej, za pomocą której można by było jaki
kolwiek sąd realny sprowadzić do jakiegokolwiek formalnego.
Więc, jeżeli weźmiemy jakikolwiek sąd realny i zaczniemy go dowodzić,
to jakkolwiek byśmy daleko regres posunęli, zawsze będziemy natrafiali
na sądy realne, a nigdy nie natrafimy na formalny, a więc nigdy na
oczywisty. Liczmy od końca i nazwijmy sąd, którego dowodzimy, który
przeto uważamy za prawdziwy, pierwszym. Opiera się on na drugim, drugi
na trzecim, trzeci na czwartym itd. Ten szereg nie może być nieskończonym,
gdyby bowiem nim był, to w czasie skończonym nie moglibyśmy go wy
czerpać, a więc dojść do przeświadczenia o prawdziwości sądu pierwszego.
A więc w szeregu regresywnym musi znaleźć się sąd, oczywiście realny,
który na żadnym realnym się nie opiera, który, jako realny, nie może
opierać się na formalnym, który, jako realny, nie może być oczywistym,
i który uważamy za prawdziwy. Ten sąd nie opiera się na niczym.
Czy ma to znaczyć, że zasada podstawy dostatecznej nie jest słuszna?
Bynajmniej, lecz do tej sprawy wypadnie nam jeszcze powrócić. Tymczasem
idźmy dalej.
Wszelki sąd realny, jeżeli tylko ma być dowiedziony, z konieczności
doprowadza nas w drodze regresu, jako do swojej pierwszej podstawy,
do sądu również realnego, o którego prawdziwości jesteśmy przeświadczeni.
Przeświadczenie to nie jest na niczym oparte.
N ie oparte na niczym przeświadczenie o prawdzie jest wiarą.
To znaczy:
Podstawą całego poznania realnego jest wiara.

*

Jaka wiara? W co wiara? Jak daleko ta wiara sięga? Jak się kształtuje
jej stosunek do nauki? Jak, ze stanowiska logiki formalnej, ten stosunek
wygląda? Te i tym podobne zagadnienia stanowią właśnie przedmiot poniższych
rozważań.
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Rozdział I
J A K A W IA R A N IE M O Ż E W C H O D Z IĆ D O N A U K I?

Wiara jest podstawą całego poznania realnego, a więc i nauki realnej.
Tylko realnej. Formalnej — nie. Nauka formalna trzyma się cała na oczy
wistości pewników. Jej tak ponętna jasność i ścisłość, jej imponująca apodyktyczność płyną właśnie stąd i tylko stąd, że jest formalna. Jak z historii
nauki wiadomo, ta jasność, ścisłość i apodyktyczność stała się źródłem
wielu nieporozumień, wielu fałszywych kroków, wielu głęboko sięgających
czynników wielkiej tragedii myśli. Stała się źródłem mniemania, że matema
tyka jest pierwowzorem i ideałem nauki w ogóle; że wszystkie nauki
realne — przynajmniej w zasadzie — mogą dojść, a więc powinny dążyć do
tego, aby się stać częściami matematyki. Stąd te wszystkie — nieraz zdu
miewające swoją genialnością i wielkością, a przecież ostatecznie chybione —
próby matematycznego rozwiązania straszliwego problematu Bytu, poczynając
od głębokich spekulacji matematycznych Pitagorasa, a kończąc na Spinozy
Ethica more geométrico demonstrata. Stąd heroiczne docierania eleackie do

głębi pojęcia Bytu i wszystkie późniejsze ontologie. Stąd, przynajmniej
w znacznej mierze, racjonalizm, zarówno starożytny — Sokratesa i Platona
(nie Arystotelesa)2, jak nowożytny — Descartes’a, Spinozy, Leibniza i ich
prozelitów. Stąd szczytna i bezdenna tragedia Prometeusza i Fausta, tra
gedia ludzi, równie jasno widzących z jednej strony żadnymi z góry dają
cymi się wykreślić granicami nie zamkniętą, bajeczną potęgę rozumu, z dru
giej jego przytłaczającą słabość i nędzę wobec zagadnień elementarnych,
nędzę tym bardziej rażącą, im zagadnienie jest elementarniejsze.
Wiara jest podstawą nauki realnej. Jaka wiara? Na to pytanie widzę
się zmuszonym szukać odpowiedzi na razie na drodze negatywnej: Jaka
wiara nie może wchodzić w skład nauki?
Jedną z najistotniejszych cech nauki jest jej obiektywność. To, co jako
stały składnik wchodzi do organizmu nauki, musi być jednostajnym i równo
wartościowym dla wszystkich stojących na takim poziomie wykształcenia,
że treść danego twierdzenia oraz jego stosunek do innych, będących )z nim
w styczności, mogą dokładnie zrozumieć. Nie stoi z tym w sprzeczności
fakt, że hipotezy i teorie naukowe pojawiają się i znikają, zmieniają, rodzą
się, rosną, starzeją i umierają; ani ten, że są zawsze w nauce kwestie
sporne, twierdzenia, poglądy i mniemania, które jedni za prawdziwe, inni
za fałszywe uważają; ani wreszcie ten, że są w niej zagadnienia nie wy
jaśnione, co do których żaden uczony nie ma pewnego zdania, każdy widzi
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Arystoteles nie był racjonalistą, a przynajmniej nie był racjonalistą czystym i kon

sekwentnym. N a to, aby być czystym racjonalistą, miał za wiele zmysłu przyrodniczego.
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się zmuszonym do zawieszenia sądu. Twierdzenie sporne nie jest mniemaniem
subiektywnym. Jest ono przez swego autora tak zbudowane, przez swoich
zwolenników tak redagowane, aby miało wartość obiektywną. M ogły się
ta konstrukcja, ta redakcja niedostatecznie powieść albo zgoła nie powieść.
A le to nie zmienia charakteru obiektywności. Jeżeli jedna teoria naukowa
upada i znika z widnokręgu, a druga zajmuje jej miejsce, to nie dlatego,
aby zachodziła między nimi różnica co do stopnia obiektywności. Teoria
Ptolemeusza nie jest mniej obiektywna od teorii Kopernika, teoria emanacyjna
od undulacyjnej, teoria stałości gatunków od teorii ich zmienności. Nowa
teoria, która ruguje swą poprzedniczkę, odnosi nad nią zwycięstwo nie dla
swej większej obiektywności, lecz bądź to dlatego, że operuje nie znanymi
dotychczas faktami, bądź dlatego, że większą ilość faktów objaśnia lub
przewiduje, bądź dlatego, że je objaśnia lepiej, prościej i dogodniej. K aż
da — udana czy nie udana — teoria naukowa jest obiektywna. Każda ustala
i objaśnia lub usiłuje ustalić i objaśnić fakty tak, aby uznanie jej trafności
nie zależało od gustów, upodobań, skłonności czytelnika, od jego nastrojów
czy przeczuć, lecz od siły użytych na jej poparcie dowodów. I nawzajem,
w konstrukcji naukowej nie mają żadnego znaczenia twierdzenia lub wy
wody, oparte na upodobaniach, skłonnościach, nastrojach lub przeczuciach
autora. N ie mają nawet wtedy, gdy są trafnymi i zgodnymi z rzeczywistością.
Najsłuszniejszy pogląd, najprawdziwsze twierdzenie mogą wejść w skład nauki
jako uznana prawda dopiero od czasu, gdy zostały obiektywnie dowiedzione,
a jako prawdopodobne przypuszczenie czy hipoteza od czasu, gdy zostały
tak skonstruowane, że możliwym jest ich obiektywne roztrząsanie i rozważa
nie. Nie znaczy to, aby nastroje, skłonności, a nawet przeczucia nie mogły
odgrywać w nauce doniosłej roli. Jak z życiorysów znakomitych uczonych
wiemy, niejeden z nich prawdę, której wykrycie imię jego wsławiło, wprzód
przeczuł, zanim znalazł. A le dopóki prawda ta była tylko przeczuwana, do
póty nie stanowiła i nie mogła stanowić części składowej nauki, i to nie
tylko jako uznana prawda, ale ani nawet jako hipoteza. Prawdziwość da
nego twierdzenia i jego naukowość nie są synonimami. M oże być —
i jest — wiele prawd, które nie wchodzą i wchodzić nie mogą w skład
nauki. Nie ujmuje to im wartości ani doniosłości. Co do mnie, sądzę
nawet, że najdonioślejszymi i najwięcej wartymi prawdami, tymi, które są
najpotężniejszymi czynnikami dobra, które człowieka i ludzkość najwyżej
podnoszą, są właśnie te, które nie mogą wejść w skład nauki. Ale to
osobna sprawa.
Jeżeli niezbędną cechą nauki jest obiektywność, to znaczy, że w skład 1
jej nie mogą wchodzić żadne wierzenia subiektywne ani indywidualne —
i to zupełnie niezależnie od ich niezgodności lub zgodności z prawdą.
Wierzenie subiektywne, choćby treść jego była najistotniejszą prawdą, nie
może stanowić części nauki.
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Weźmy na przykład zaufanie lub nieufność do osoby autora. Jest rzeczą
jasną, że choćby jedno lub druga były najzupełniej słuszne i usprawiedliwione,
nie stanowią one żadnego czynnika naukowego na korzyść lub niekorzyść
jego twierdzeń czy poglądów. M ogą — i to zupełnie słusznie — wytwarzać
korzystne lub niekorzystne predyspozycje. Zaufanie do osoby autora może
nas — zupełnie słusznie — skłonić do bacznego i przychylnego rozważania
tych nawet jego tez czy hipotez, które się na razie nieuzasadnionymi wydają,
że tak powiem, do dopomagania mu, do szukania na korzyść jego mniemań
argumentów, przez niego samego nie znalezionych lub nie wypowiedzianych.
Odwrotnie, nieufność może nas — nie mniej słusznie — skłonić do ostroż
ności, do podejrzliwości, do skrupulatnego i niejednokrotnego badania i spraw
dzania tych nawet wywodów i dowodów, które na razie wydają się przeko
nywającymi. A le nic ponadto.
A lbo weźmy stronę estetyczną konstrukcji naukowej: prostotę, jasność,
harmonijność, śmiałość — słowem, piękność hipotezy, albo jej zawiłość, ciem
ność, nieskładność, tchórzliwość. Jedno czy drugie może — znowuż słusznie —
wytwarzać korzystne lub niekorzystne predyspozycje. M oże tym słuszniej,
że jak historia nauki poucza, wielkie pomysły w samej rzeczy bywają
zwykle śmiałe, proste i piękne. A le znowuż nic ponadto.
,
Zważmy teraz, że subiektywność lub obiektywność mniemania czy wierze
nia nie są w żadnym stosunku do ilości jego zwolenników czy wyznawców.
Mówiąc skrajnie, obiektywnym może być twierdzenie, którego słuszność
uznaje jeden tylko człowiek, a subiektywnym takie, które wyznaje zgodnie
cała ludzkość. Jeszcze więcej: o ile nie staniemy na stanowisku sofistów
greckich albo pragmatystów i relatywistów spółczesnych, o ile trzymać się
będziemy mniemania, że jest Prawda bezwzględna, rzec wypadnie, że prawdą
obiektywną może być (sit venia verbo) „twierdzenie” przez nikogo nie uzna
wane lub nawet nikomu nie znane. Wszak były nimi wszystkie znane dziś
prawdy, dopóki nie zostały poznane; wszak są nimi wszystkie prawdy,
dziś nie znane, tak te, które zostaną poznane w przyszłości, jak może
i te, które przez ludzi nigdy nie zostaną poznane.
N ie sięgając tak daleko, możemy być pewni, że jest o wiele więcej
ludzi uznających, że Hamlet jest pięknym utworem, niż takich, którzy znają
szczegóły życiorysu Shakespeare’a. Jednak te szczegóły stanowią część nauki
obiektywnej, a sąd o piękności Hamleta jest sądem subiektywnym.
Żadne sądy ani kompleksy sądów subiektywnych, żadne subiektywne
poglądy, mniemania, wierzenia nie mogą stanowić części nauki. N ie znaczy
to, aby nie mogły — nawet z korzyścią — wchodzić w skład dzieł naukowych.
Są nawet całe i liczne kategorie dzieł naukowych, które się bez nich obejść
nie mogą. Weźmy na przykład historię literatury jakiegokolwiek narodu.
Co w niej jest właściwą nauką? Ustalenie faktów biograficznych i innych,
ustalenie lekcji wątpliwych tekstów i wariantów, analiza języka, wykazanie
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związków, łączności i stosunków pomiędzy różnymi utworami w obrębie
i poza obrębem literatury danego narodu, bibliografia. Ale przecież na tym
żaden traktat o historii literatury nie poprzestaje i żaden poprzestać nie
może. W każdym znajdują się i i powinny się znajdować mniemania autora
o wartości estetycznej utworów, o stopniu i rodzaju talentu autorów. Te
mniemania, choćby były najgłębiej pomyślane i najbardziej przekonywająco
wypowiedziane, nie należą do nauki. Są one sądami subiektywnymi i są
nimi niezależnie od tego, czy ich „prawdziwość” uznaje mało czy dużo
ludzi, czy choćby cała ludzkość. Natomiast twierdzenie, że autorem dra
matów przypisywanych Shakespeare’ owi jest Bacon, jest sądem obiektywnym,
choćby jego „prawdziwość” uznawał jeden tylko człowiek. I nawet obalenie
tego twierdzenia nie naruszy jego obiektywności. Jeżeli zostanie ono obalone,
jeżeli nikt nie będzie o jego prawdziwości przeświadczonym, to w historii
nauki pozostanie ono jako błędne twierdzenie obiektywne.
Jakże sformułować istotną różnicę pomiędzy sądem obiektywnym a subiek
tywnym? Od pierwszego rzutu oka bierze pokusa różnicę tę tak mniej
więcej wyznaczyć: Sądem obiektywnym jest taki, którego prawdziwość lub
nieprawdziwość uznaje się na podstawie jego cech logicznych; subiek
tywnym — taki, którego prawdziwość lub nieprawdziwość uzaje się na pod
stawie cech psychologicznych tego, kto go ocenia. To od strony oceniającego,
od strony, że tak powiem, biernej. Od strony zaś czynnej, od strony
tego, kto sąd wygłasza, obiektywnym będzie sąd taki, którego podstawę
dostateczną stanowi poprzedzająca jego sformułowanie analiza logiczna ma
teriału, na jego treść składającego się; subiektywnym taki, którego podstawa
dostateczna leży w cechach psychologicznych jego autora.
Jednak sformułowanie takie byłoby dalekie od ścisłości. Przede wszyst
kim rozróżnienie momentów logicznych od psychologicznych wymaga wy
jaśnień. Wszak rozbiór logiczny i ocena logiczna sądu jest kompleksem
faktów psychologicznych, zachodzącym w osobniku, który rozbiera i ocenia.
Tak samo budowanie sądu — w tym, który go buduje. I z drugiej znów
strony, jeżeli jestem przeświadczony o prawdziwości jakiegokolwiek sądu
subiektywnego, to jestem subiektywnie przeświadczony o jego obiektywnej
prawdziwości. Jeżeli uważam Wyspiańskiego za wielkiego poetę, to treść
mego sądu jest ta, że nim jest, nie zaś ta, że utwory jego odpowiadają
moim usposobieniom i skłonnościom; że byłby nim i wtedy, gdybym ja
nie znał jego utworów albo wcale nie istniał na świecie. Wreszcie — co
może na razie wydawać się mniej jasnym — treść mego sądu jest ta, że
Wyspiański byłby wielkim poetą i wtedy, gdybym ja go za małego uważał.
A w jakim razie to ostatnie byłoby możliwym? W takim, gdybym ja był
innym. Gdybym był innym, choćby przy tej samej zresztą znajomości jego
utworów, przy tym samym poziomie wykształcenia, przy tej samej inteli
gencji, przy tym samym wyrobieniu sądu estetycznego. Dzięki temu ro
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zumiem, że utwory Wyspiańskiego mogą się komuś nie podobać — nie
dlatego, aby je gorzej ode mnie znał i rozumiał, nie dlatego, aby miał
sąd mniej wyrobiony, nie dlatego, aby był mniej inteligentnym — lecz dla
odmienności innych składników swojej jaźni.
Jakich? Aby na to znaleźć odpowiedź, przyjrzyjmy się znowu sądom
obiektywnym, pomnąc, że i one różnią się u różnych ludzi, że i w tej
dziedzinie bywają spory, dyskusje i polemiki.
Rzecz dzieje się przed stu laty (albo za sto lat). Hipoteza Laplace’a
co do tworzenia się układu słonecznego ma jeszcze (albo już) nie tylko
zwolenników, ale i przeciwników. Czym zwolennik tłumaczy sobie możliwość
poglądu przeciwnika (albo odwrotnie)?
Tym, że nie zna on dokładnie hipotezy. Albo tym, że jej jasno nie
rozumie. Albo tym, że za mało umie matematykę, mechanikę, astronomię.
Albo wreszcie tym, że jest głupi.
Są to wszystko cechy też psychologiczne i też subiektywne — o tyle,
że bywają różnymi u różnych subiektów. Ale są to (z wyjątkiem głupoty)
cechy względnie łatwo zmienne. K to nie zna dokładnie hipotezy, może ją
poznać, kto nie umie matematyki, może się jej nauczyć — i wtedy, jak
się spodziewamy, zgodzi się z naszym poglądem. Zmiany, które w nim
w takim razie zajdą, nie będą zmianami jego charakteru, jego istoty, jego
osoby, tylko zmianami (względnie zwiększeniem) jego zasobu naukowego.
Tak jak człowiek, który dziś nie może kupić konia, bo nie ma dość
pieniędzy, jutro, jeżeli stanie się bogatszym, będzie go mógł kupić, po
zostając zresztą zupełnie takim samym człowiekiem, jakim jest dziś. Jak
kolwiek więc znajomość treści hipotezy lub znajomość matematyki są też
cechami subiektywnymi, jednak są po pierwsze znacznie mniej stałymi od
rysów charakteru, skłonności, usposobień, a po wtóre są takimi, że ich
zmiana nie pociąga za sobą daleko sięgającej zmiany osobnika, zmiany
subiektu.
Gorzej ma się rzecz z głupotą: ta jest cechą chyba najstalszą ze wszyst
kich, jakie człowiek może posiadać; jest wierną towarzyszką, nie opuszczającą
swych faworytów do ostatniego tchnienia; troskliwą opiekunką, umilającą
i zdobiącą ich życie niewzruszoną i niezachwianą ufnością, jaką żywią w swą
mądrość3. A jednak przeświadczenie, że ktoś nie podziela naszego poglądu
przez głupotę, nie zmienia charakteru obiektywności tego poglądu. Możemy
odwrócić sprawę w ten sposób, że głupi przeciwnik dlatego nie może
uznać prawdziwości tego, co my za prawdę uważamy, iż my nie możemy
znaleźć wyrażeń dostatecznie prostych i elementarnych, aby się rzecz w tej
głowie pomieścić mogła; że gdyby się nam powiodło takie wyrażenia

3 Najwspanialszym ze znanych mi (z poezji) typów głupca jest Poloniusz w Hamlecie.
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znaleźć, to nasz interlokutor uznałby naszą „prawdę” bez żadnych głębszych
zmian swojej osoby.
Podane powyżej (na s. 287) nieścisłe sformułowanie różnicy pomiędzy
sądami obiektywnymi a subiektywnymi podanym zostało dlatego, że przez
jego poprawienie osiąga się inne sformułowanie — ściślejsze, acz jeszcze nie
zupełnie ścisłe — które czytelnik znajdzie zaraz poniżej.
Głupiec nie jest to człowiek, którego myślenie nie ulegałoby prawom
logicznym, tak jak człowiek chory nie jest takim, którego funkcje życiowe
nie ulegałyby prawom fizjologicznym. Prawa logiczne są właśnie prawami,
nie zaś prawidłami. Najgłupszy z całej ludzkości człowiek myśli zupełnie
tak samo logicznie jak najgenialniejszy. Różnica wyników nie stąd pochodzi,
jakoby głupi z tych samych przesłanek miał wyciągać inne niż rozumny
wnioski albo żadnych nie wyciągać, lecz jedynie stąd, że nie może on
przyswoić sobie dokładnie treści przesłanek, że albo rozumie je inaczej niż
trzeba, albo ich wcale nie rozumie. Wynik taki może zresztą płynąć nie
tylko z głupoty, ale również z braku wykształcenia, z braku wprawy w ope
rowaniu abstrakcjami itp.
Jeżeli zaś tak, to znaczy, że głupota — cecha istotnie subiektywna — nie
jest bezpośrednią przeszkodą do uznania prawdziwości tezy choćby naj
trudniejszej, choćby najzawilszej. Nie jest, bo prawdziwości tej samej tezy,
a nawet znacznie prostszej od niej, nie może również uznać człowiek nawet
bardzo rozumny, dla braku wykształcenia lub wprawy w myśleniu abstrak
cyjnym. Głupi nie uznaje jej nie dlatego — przynajmniej bezpośrednio — że
jest głupim (cecha subiektywna), lecz dlatego, że nie rozumie przesłanek
(cecha obiektywna), tj. z tego samego powodu, z którego jej może nie
uznawać i rozumny. Głupota więc jest, co najwyżej, przeszkodą pośrednią,
utrudniającą przyswojenie sobie treści przesłanek i tezy.
Cały tedy powyższy wywód można wyrazić jak następuje:
Sądem obiektywnym jest taki, którego uznanie za prawdziwy lub nie
prawdziwy zależy tylko od dokładnego zrozumienia jego samego oraz innych
sądów, mających go uzasadniać.
Sądem subiektywnym jest taki, który, przy takim samym rozumieniu
jego samego oraz jego uzasadnień, może być przez jednych uznawanym
za prawdziwy, przez innych za nieprawdziwy.
(„Rozumienie” pojmuje się jak najobszerniej, tj. z włączeniem wszelkich
jego czynników sprawczych, jak znajomość odnośnych faktów, wprawa
w myśleniu, wykształcenie ogólne i fachowe, wreszcie inteligencja).
A le przecie są niewątpliwie należące do nauki sądy sporne, które ludzie,
równie dobrze je rozumiejący, uznają jedni za prawdziwe, inni za nie
prawdziwe, jeszcze inni/ właśnie za sporne, tj. za takie, co do których
nie można mieć pewnego zdania. Czy znaczy to, że sądy te są subiektywne?
Bynajmniej. Gdyby nimi były, nie należałyby do nauki. Sądami w nauce
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spornymi są takie, których uzasadnienia i konsekwencje nie zostały jeszcze
wszechstronnie wyjaśnione. Jedni widzą przeważnie te strony zagadnienia,
które przemawiają na korzyść tezy, inni przeważnie te, które przemawiają
na jej niekorzyść, jeszcze inni jedne i drugie mniej więcej w równej mierze.
N a początku wieku X IX teoria undułacyjna światła była w nauce kwestią
sporną, to znaczy miała naukowo kwalifikowanych zwolenników i prze
ciwników (którzy byli zwolennikami teorii emanacyjnej).
Dlaczego? Dlatego, że w dziedzinie zjawisk świetlnych była znaczna
ilość niedostatecznie wyjaśnionych, takich, które można było, przy danym
stanie rzeczy, na tę i na ową stronę tłumaczyć, i— co ważniejsza — że
żadna nie przedstawiała w sposób niewątpliwy większych od innej dogodności
w objaśnianiu zjawisk. Zapewne, adherenci undulacji różnili się subiektywnie
od stronników emanacji. Zapewne, te różnice subiektywne wpływały nawet
na to, kto po jakiej stronie się znalazł. Ale nie były i nie mogły być
w sporze używane jako argumenty rzeczowe i gdyby ktoś powiedział, że
wyznawana przez niego teoria jest harmonijniejsza, piękniejsza, sympatycz
niejsza, bardziej odpowiadająca „poczuciu” natury — to nie tylko przeciwnicy,
ale i zwolennicy miłej mu teorii nie uznaliby tych „argumentów” za prze
mawiające na jej korzyść.
W połowie wieku X IX i później undulacja nie miała przeciwników,
a emanacja zwolenników.
Co się stało? Nastąpiły wyjaśnienia. Właściwie teoria emanacyjna nie
została w ścisłym tego wyrazu znaczeniu obalona. Nie wykazano w niej
żadnej sprzeczności z faktami. N a upartego wszystkie te zjawiska świetlne,
które teoria undułacyjna zadawalniająco objaśnia, mogą być objaśnione
i przez emanacyjną4. Ale, przy wciągnięciu w zakres rozważań większej
ilości faktów, przy udoskonaleniu metod badania, przy przejściu do szerszych
uogólnień, okazało się, że teoria undułacyjna jest po pierwsze prostsza
i dogodniejsza od emanacyjnej, a po wtóre ogólniejsza od niej, że pasuje
do większej ilości zjawisk5.
Znaczy to, że sądy w nauce sporne są tak samo obiektywnymi, jak
niesporne.
Sądzę, że wywody tego rozdziału potwierdzają tezę, postawioną na jego
początku:
W skład nauki nie mogą wchodzić żadne sądy subiektywne: ani twier

4 Zob. E. Mach, D ie Mechanik in ihrer Entwickelung.
5 Ciekawa i dla teorii nauki pouczająca jest dzisiejsza faza teorii undulacyjnej. Jest ona
jeszcze niezbędna w nauce, podręcznika fizyki ani traktatu o fizyce bez niej jeszcze nie
podobna napisać. A jednak widać już na jej zrębach szczerby. Precyzyjne postawienie
problematu eteru świetlnego coraz wyraźniej wskazuje na potrzebę głębokiej rewizji.
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dzenia, ani przypuszczenia, ani mniemania, ani poglądy, ani wierzenia.
Nie jest to w gruncie rzeczy nic nowego. Raczej nowymi (a ściślej
mówiąc, świeżo odgrzanymi) są dążności W. Jamesa, H. Bergsona i innych
pragmatyków ku wywyższeniu roli subiektywizmu w nauce, ku wykazaniu,
że prawdy obiektywnej właściwie jakby wcale nie było, a nauka jest nie
poznawaniem życia, lecz jednym ze środków do jego urządzenia.
Nie podaję tezy o obiektywności sądów naukowych jako coś nowego.
Starałem się ją ustalić i oświetlić jako jedną z podstaw dalszych rozważań.

Rozdział II
O N A T U R Z E N IE K T Ó R Y C H S Ą D Ó W S U B IE K T Y W N Y C H

Podany na s. 289 surogat określenia sądów subiektywnych ma właściwie
charakter negatywny.
Nie wykazuje on, od czego zależy uznanie prawdziwości lub niepraw
dziwości sądu subiektywnego, lecz tylko zaznacza, że nie zależy ono od
ich rozumienia. (Oczywiście, nie znaczy to, aby sądy subiektywne można
było zasadnie uznawać lub odrzucać bez ich zrozumienia; znaczy tylko,
że przy takim samym rozumieniu mogą być przez jednych uznawane, przez
innych odrzucane).
Nie podejmuję się ich określenia ściślejszego. Chciałbym tylko, w interesie
dalszego rozumowania, oświetlić je cokolwiek bliżej, a to w drodze roz
ważenia niektórych ich kategorii.
Spróbujmy przyjrzeć się sądom estetycznym. Sądzę, że w swojej Kr i tik
der Urtheilskraft Kant dostatecznie wykazał ich subiektywność. Jeszcze o wiele

wcześniej dosadny wyraz powszechnemu poczuciu ich subiektywności dało
znane przysłowie łacińskie: De gustibus non est disputandum.
Jednak o wartości estetycznej dzieł sztuki toczyły się,. toczą się i nie
wątpliwie będą się toczyły spory długie, zacięte i — co ważniejsza — owocne.
Toczą się spory nie tylko o wartość estetyczną poszczególnych dzieł sztuki,
lecz o wartość całych ich grup, całych rodzajów, całych kierunków artystycz
nych. I jak się rzekło, spory owocne: nowe kierunki w sztuce odnoszą
zwycięstwa nad dawnymi i z kolei ulegają jeszcze nowszym albo cofają
się z widowni przed powracającymi w mniej lub więcej zmienionej szacie
dawniejszymi, aby się potem — również w mniej lub więcej odmiennej pos
taci — z otchłani zapomnienia wynurzyć. I takie zmiany panujących i po
pularnych kierunków następują nieraz przy jeżeli nie decydującym, to w każ
dym razie czynnym spółudziale krytyki.
Cóż to znaczy? Czy krytycy przekonywali publiczność? Czy gdy ro
mantyzm pokonywał klasycyzm, gdy potem realizm usuwał z widowni
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romantyzm, a jeszcze potem sam cofał się przed różnymi postaciami nowo-romantyzmu — krytycy dowiedli lub przynajmniej dowodzili, że dzieła Viciora Hugo są piękniejsze od dzieł Voltaire’a, Flauberta od Yictora Hugo,
Rostanda od Flauberta? Gdyby tak było, to by stanowiło dowód, że sądy
estetyczne są obiektywnymi.
Tak nie było i być nie mogło. Że coś jest piękne albo brzydkie,
piękniejsze albo mniej piękne od czegoś innego — tego ani dowieść, ani
dowodzić niepodobna. Nie byłoby od czego zacząć. Aby nie już dowieść,
lecz tylko zacząć dowodzić, że suma kątów w trójkącie równa się dwom
prostym, trzeba, aby zarówno dowodzący, jak słuchający dowodu wiedzieli,
co to jest kąt w ogóle, kąt prosty, trójkąt i suma, trzeba, aby godzili
się na ich określenia. To sąd formalny, ale tak samo rzecz się ma i z re
alnymi: aby dowieść, że Ziemia obraca się (czy raczej powinna się obracać)
dokoła Słońca po elipsie, trzeba (oprócz wielu innych rzeczy) znać określenia
ziemi, słońca, obrotu, elipsy.
A gdzie jest obiektywne określenie piękna? Wiadomo, że je próbowano
dawać niejednokrotnie, ale wiadomo również, że wszystkie te próby były
usiłowaniem ukręcenia bicza z piasku. I nie może być inaczej: piękna nikt
nigdy nie napotykał i nie doznawał. Piękno jest abstrakcją, konkretami są
tylko piękne przedmioty. Bywają abstrakcje, które można określać, ale są
i takie, których nie można. Piękno należy do tych ostatnich.
Wszelkie usiłowania ustalenia pojęcia piękna idą zwykle w jednym z dwóch
kierunków: w metafizycznym albo w psychologicznym. Te ostatnie stanowią
dla nauki daleko większą i nieraz w ogóle bardzo znaczną wartość. Ale
dla umożliwienia dowodu, że coś jest lub nie jest pięknem, nie są one
wcale przydatne.
N a czymże bowiem polega badanie psychologiczne zagadnień estetycznych?
Punktem wyjścia są tu i muszą być fakty. Cóż się da osiągnąć w drodze
badania faktów, choćby hajmetodyczniejszego, najumiejętniejszego, najro
zumniejszego i nawet choćby najlepszym uwieńczonego powodzeniem?
Przede wszystkim właśnie to, że przed stu laty w Polsce „powszechnie”
podobały się utwory Wężyka i Felińskiego, a przed dziewięćdziesięciu jeszcze
„powszechniej” — Mickiewicza i Słowackiego.
A le przypuśćmy, że się powiodło szczęśliwie znaleźć jakieś wyższe uogól
nienie, które rzuciło most między tymi dwiema grupami faktów; przypuśćmy,
że wykazano cechy wspólne utworom Wężyka i Mickiewicza, Felińskiego
i Słowackiego, że tym sposobem wyjaśniono, iż „pięknością” jednych i dru
gich, trzecich i czwartych było jedno i toż samo. Pójdźmy jeszcze dalej:
przypuśćmy, że nastąpiło to, co faktycznie nigdy nie nastąpiło i nigdy nie
nastąpi: że wynaleziono istotnie powszechne czynniki upodobań estetycznych.
Co by z takiego, niewątpliwie niesłychanie dla nauki cennego, odkrycia
wynikało? Wielkie rzeczy: możność naukowego objaśniania poszczególnych,
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bardziej powszechnych i ewentualnie całkiem powszechnych upodobań este
tycznych; możność przewidywania, że dzieło sztuki, odpowiadające takim
a takim warunkom, będzie się pewnej kategorii albo pewnym kategoriom
ludzi, albo wreszcie i zgoła wszystkim ludziom podobało. Byłyby to zdo
bycze olbrzymie, ale do umożliwienia przekonania kogoś, że to, co raz
na nim sprawia wrażenie pięknego, jest brzydkie, albo odwrotnie — nie
przyczyniłyby się nic a nic.
Psychologia nie jest nauką o jakościach i wartościach postrzeganych
przez nas przedmiotów, lecz nauką o stanach świadomości. Czy jakiś prze
dmiot sam w sobie jest, czy nie jest pięknym, tego ona rozstrzygnąć nie
może i to jej nie obchodzi. Do niej może należeć tylko wykrycie wa
runków, przy których dany przedmiot będzie się takim albo innym, albo
wszystkim ludziom podobał. Psychologia zajmuje się faktami psychologicz
nymi, a faktem psychologicznym jest nie to, że dany przedmiot jest lub
nie jest pięknym, lecz to, że się komuś albo wielu, albo wszystkim po
doba lub nie podoba.
O
próbach metafizycznych określenia piękna i mówić nie warto. Wszyst
ko, co by na tej drodze chcący po niej kroczyć krytyk mógł czytelnikowi
powiedzieć, redukuje się do takiego mniej więcej dictum: „Jeżeli się zga
dzasz, że przedmiot, posiadający cechy a, b, c... n, nazywa się pięknym,
i jeżeli ci wykażę, że przedmiot P posiada cechy a, b, c... n, to będziesz
się musiał zgodzić, że przedmiot P nazywa się pięknym” .
Zwycięstwo teorii zmienności gatunków nad teorią ich stałości polegało
ną przekonaniu zwolenników tej ostatniej, że pierwsza jest przydatniejsza
do objaśniania zjawisk. A le zwycięstwo romantyzmu nad klasycyzmem na
czymś zupełnie innym.
Na czym? Oto romantycy — przede wszystkim poeci, ale obok nich
w pewnej mierze i krytycy — pod pewnymi względami zmienili naprzód
małą, potem większą, a w końcu i bardzo wielką część publiczności. Zmie
nili ich wrażliwość estetyczną, zmienili ich samych, zmienili subiekty. Sądy
estetyczne tych, którzy przeszli z klasycznej na romantyczną wiarę, pozostały
tak samo subiektywnymi, jak nimi były przed tą zmianą, ale subiekty się
zmieniły. Poeci przez swoje dzieła odkryli w nich, a raczej pomogli im
do odkrycia w sobie nieznanych im dotychczas momentów wrażliwości,
nieznanych źródeł radości estetycznych. Krytycy (mówię o dobrych kry
tykach, nie o pretendentach na stanowiska prawodawców sztuki) przez
umiejętną analizę tych dzieł ułatwili im tę zmianę, rzekłbym: nauczyli ich
czytać poezje nowego rodzaju.
Znaczy to, że znane nam z dawnych i niedawnych dziejów poezji
i sztuki zmiany kierunków artystycznych są nie wynikami dowodzeń, że
to jest, a ‘ tamto nie jest piękne, lecz wynikami spowodowanych przez
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artystów i krytyków zmian sposobów odczuwania, a zatem zmian naj
bardziej, jak tylko być może, subiektywnych.
Z naciskiem zaznaczam, że cały ten (zgoła zresztą nienowy) wywód
o subiektywności sądów estetycznych nie ma żadnego znaczenia dla kwestii
względności lub bezwzględności Piękna. Sądy estetyczne mogą być subiektyw
nymi, a Piękno może być bezwzględnym. M oże być, że pewne sądy este
tyczne są symptomami zdrowia duchowego, dobrej sprawności estetycznej,
normalnej wrażliwości na „prawdziwe” piękno, a inne znów symptomami
niedołęstwa, tępości, zwyrodnienia, słowem choroby. Ale właśnie choroby
leczą się nie argumentami, lecz lekarstwami. Chorego na niestrawność nie
trzeba przekonywać, że to źle, lecz za pomocą odowiednich zabiegów le
karskich należy wywołać w jego organizmie zmiany, które jego wyzdro
wienie spowodują. Chorego na tępość lub zwyrodnienie estetyczne nie na
leży przekonywać, że to, co mu się podoba, jest brzydkie, i odwrotnie,
lecz należy wywołać w jego subiektywizmie zmiany, które jego życie este
tyczne uzdrowią.
Jeżeli kiedykolwiek pojawi się dzieło, które cała ludzkość otoczy zgod
nym i jednogłośnym podziwem i uwielbieniem, to nie będzie znaczyło, że
sąd o nim jest obiektywny, lecz że wszystkie sądy subiektywne są co do
niego między sobą zgodne. Sądy estetyczne są zawsze subiektywne.
I
jest to okoliczność nader dla sztuki i dla kultury estetycznej ludzkości
pomyślna. Jej właśnie zawdzięcza sztuka swoją siłę uszlachetniającą, pod
pewnymi względami większą od siły uszlachetniającej nauki. Sądy subiek
tywne płyną zwykle z daleko głębszych pokładów istoty duchowej czło
wieka niż obiektywne i zwykle daleko głębiej sięgają. Piękność i wartość
człowieka zależy nie od tego, co on wie, ale od tego, kim jest. Siła
uszlachetniająca nauki płynie tylko stąd, że to, co człowiek wie, też wpływa
na to, jakim jest, że więc bywa (nie zawsze, oj nie zawsze), iż wiedza
też człowieka uszlachetnia. A le jej wpływ jest pośrednim. Sztuka działa
daleko bardziej bezpośrednio. Wzrusza, porywa, unosi, w swoich wielkich
dziełach odkrywa niekiedy człowiekowi dziwne, mroczne głębie jego ducha,
niekiedy przerażające tajemnice jego istoty. Okazuje mu — nie dowodzi,
ale okazuje — jego nie znającą kresu dumną wielkość i jego upokarzającą
małość, jego najszczytniejszą szlachetność i najniższą nikczemność, jego nie
biańską dobroć i piekielną złość. Dlatego może to czynić, że się odwołuje
do sądów subiektywnych.
Tak samo jak estetyczne, są subiektywnymi i sądy religijne. Najkapitalniejszym, podstawowym dla wszelkiej religii monoteistycznej (politeistyczne
możemy tu pominąć) jest sąd, wyrażający przeświadczenie o istnieniu Boga.
Spółczesna chrześcijańska teologia neotomistyczna czyni nowe wysiłki ku
skonstruowaniu dowodów obiektywnych tej tezy. N ie sądzę, aby dopro
wadziły one sprawę dalej niż dawne. Dowód ontologiczny, jedyny usiłujący
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być formalnym, jakkolwiek byśmy go obracali i odświeżali, zawsze sprowadza
się ostatecznie do tego, że jeżeli najdoskonalsza Istota istnieje, to Jej
istnienie należy do Jej doskonałości. Kantowski postulat moralny sam nie
rości pretensji do charakteru dowodu. Na żadnej oczywistości sąd o istnieniu
Boga nie może być opartym, ponieważ jest on sądem realnym, a więc
regres od niego może prowadzić tylko do [sądów] realnych, a żaden sąd
realny nie może być oczywistym. Wszystkie zaś dowody realne — nie tylko
te, jakie były i są, lecz i te, jakie być mogą — cierpią od wzmiankowanej
we wstępie (s. 281) hipotetyczności wszystkich nie wyrażających bezpośrednio
doświadczenia sądów realnych. A przecie dowód istnienia Istoty bezwzględnej
musi być bezwzględnym. W astronomii obrót Ziemi naokoło Słońca można
uważać za dowiedziony, bo warunek: „jeżeli Słońce i Ziemia mają byt
transcendentny” — nie gra tu roli. Ale ze sprawą istnienia Boga jest co
innego: tu nie można wskazać Boga jako „przyczyny” wszystkiego, co „jest” ,
bo sam wyraz „jest” nie ma określonego znaczenia. Nie można oprzeć
dowodów tezy na „celowości” urządzenia „świata” jako całości i różnych
jego części, bo, pomijając już rażącą niedostateczność rzekomych „dow o
dów” tej celowości, wyraz „świat” nie ma ściśle określonego znaczenia
i nie można nigdy wiedzieć, czy oznacza on kompleks rzeczy transcendent
nych czy immanentnych, czy jednych i drugich. Zresztą nie o wartość tych
czy innych dowodów tu chodzi, nie o ich skuteczność czy raczej bez
skuteczność, lecz o rodzaj ich konstrukcji, o aprioryczną niemożliwość
wszelkiego dowodu realnego. Wychodzić tu przecie zawsze musimy od
faktów, od doświadczenia, wziętego schematycznie jako nieokreślona suma
nieokreślonej ilości rzeczywistych i możliwych doświadczeń. Dowód przez
przyczynowość jest na nic, bo aby go przeprowadzić, trzeba by wprzód
dowieść, że „świat” nie jest odwiecznym i że nie może istnieć bez przy
czyny. Takiego zaś dowodu, jako negatywnego i ogólnego, nie można
oczywiście oprzeć na żadnym doświadczeniu; ponieważ zaś teza jest sądem
realnym, więc ani na żadnej oczywistości6. Dowód przez celowość — na
nic, bo celowość jest tylko formą przyczynowości. Dowód przez „piękność”
świata wychodzi z założenia, że świat jest piękny. Tymczasem możemy
wiedzieć co najwyżej, że jest na świecie wiele pięknych (i wiele brzyd
kich) rzeczy, ale czy świat jako całość jest, czy nie jest pięknym, tego
6

Jeżeli wszystkie postacie dowodu przez przyczynowość obnażymy z nadających im po

zory powagi naukowej subtelności i sprowadzimy je do grubego schematu, to ogólna ich
konstrukcja będzie taka: „W szystko na świecie ma swoją przyczynę. A zatem (? ) i świat
jako całość musi mieć swoją przyczynę, którą 'to przyczyną jest Bóg” . Jest rzeczą wprost
dziwną, jakim sposobem partyzanci tego „dowodu” mogą nie widzieć, że gdyby to „a zatem”
między wszystkim na świecie a całością św iata. nie było potwornym
to powyższy szereg sądów miałby konieczny dalszy ciąg:
swoją przyczynę” .
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nikt, kto całego świata nie widział, wiedzieć nie może. Zresztą ten dowód
odwołuje się do sądu estetycznego o piękności świata, a więc do sądu
subiektywnego7. Również do sądów subiektywnych odwołują się wszelkie
„dowody” natury moralnej. Zapewne, gdyby można było dowieść obiek
tywnie, że światem rządzi jednolite prawo moralne, byłoby to — wprawdzie
jeszcze nie dowodem — lecz tylko poważnym uzasadnieniem hipotezy istnie
nia Boga. Jednak taki „dow ód” mógłby być oparty tylko na pewnej ilości
faktów, które, po pierwsze, można różnie interpretować i którym, po wtóre,
można przeciwstawić inne fakty, o charakterze wręcz przeciwnym. Wreszcie
odwołanie się do sumienia, którego głos ma być dowodem istnienia Boga,
jest najoczywistszym odwołaniem się do kompleksu sądów subiektywnych.
Twierdzenie o istnieniu Boga nie da się wprowadzić do nauki, nawet
jako hipoteza. „Hypotheses praeter necessitatem non fingere” — powiedział
Newton. Hipotezą naukową nie jest byle jakie mniej więcej prawdopodobne
przypuszczenie, lecz tylko przypuszczenie w nauce potrzebne. Przypuszczenie
istnienia Boga nie zmienia niczego w rejestrowaniu, klasyfikowaniu i wią
zaniu przyczynowym faktów; również, oczywiście, niczego w logice for
malnej i matematyce, wreszcie w niczym nie ułatwia pojmowania świata,
bo Byt bezwzględny jest zawsze równie niepojęty, czy go nazwiemy świa
tem czy Bogiem.
Znane słowa Laplace’a: „Je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse” —
były niesłusznie pomawiane o bezbożność. Były one tylko wyrazem prawdy.
Nie trzeba chyba nadmieniać, że cały ten wywód niemożliwości dowodu
istnienia Boga nie jest w żadnej mierze skierowany przeciw wierze w Jego
istnienie. Że polemika z dowodami nie jest polemiką z tezą — o tym
wie każdy.
Jeżeli sąd o istnieniu Boga jest subiektywnym, to jest nim i każdy
sąd religijny, bo go w sobie każdy implicite zawiera. Że zaś treść wierzeń
religijnych wyraża się w sądach, więc wiara ieligijna jest wiarą subiek
tywną.
Wynikiem rozważań zawartych we wstępie jest, że u podstawy wszel
kiego poznania realnego leży wiara. W rozdziale I zapytywaliśmy, jaka
wiara nie może wchodzić do nauki, czyli: jaka wiara nie może być podstawą
poznania realnego? Powyższe rozważania doprowadzają do odpowiedzi:
Wiara religijna nie może być podstawą poznania realnego.

7

N ie wątpię, że odczuwanie i rozważanie bezmiaru otaczających nas i tkwiących w nas

samych piękności jest jednym z najpotężniejszych czynników psychologicznych uznania i uwiel
bienia Boga. A le dowodem Jego istnienia nie jest bynajmniej.

W iara w nauce

297

Rozdział III
W I A R A O B IE K T Y W N A

A więc jest nią wiara obiektywna. Co to znaczy? Co wchodzi w skład
pojęcia wiary obiektywnej?
Wiara obiektywna winna się wyfażać w sądzie lub kompleksie sądów
obiektywnych, na niczym nie opartych (zob. s. 282). Nie możemy tu więc
korzystać z określeń, użytych w rozważaniu o sądach subiektywnych, bo
tam za punkt wyjścia służyło właśnie to, na czym się sąd opiera. Trzeba
więc cech wiary obiektywnej szukać gdzie indziej.
Zobaczmy, jak się rzecz ma z powszechnością sądu. Sama przez się
nie jest ona żadną wskazówką obiektywności. Powyżej (s. 293— 294) starałem
się wykazać, że sądy subiektywne mogą, przynajmniej w zasadzie, być
powszechnymi. Jednak sądzę, że da się tu znaleźć pewien związek z po
wszechnością.
Chodzi tu o wiarę, będącą podstawą wszelkiego poznania realnego. Ale
jakieś poznanie realne (mniejsza o to, czy prawdziwe czy nieprawdziwe)
mają wszyscy ludzie, przynajmniej wszyscy, którzy wykonywają ruchy samo
wolne i celowe. To więc, co jest tego poznania podstawą, musi być sądem
lub kompleksem sądów, powszechnie uznawanych za prawdziwe. Inaczej
wypadłoby, nie że poznania realne różnych ludzi mogą się w różnych
swych częściach różnić między sobą (co jest faktem), lecz że całość poznań
realnych różnych osobników mogą nie mieć między sobą nic wspólnego.
A nawet taka zupełna rozbieżność właściwie nie mo g ł a b y , ale w zasadzie
mu s i a ł a b y mieć miejsce, a poszczególne zbieżności mogłyby być tylko
przypadkowe.
Gdy zaś faktem jest, że są części poznania realnego wszystkim wspólne,
że są sądy realne i obiektywne, które uznaje za (względnie) prawdziwe
każdy, kto je rozumie, gdy te sądy powszechne muszą mieć jakąś podstawę,
tedy widocznym się być wydaje, że ta podstawa musi być powszechna.
Że wyrażać się ona musi w sądzie lub kompleksie sądów obiektywnych,
które wszyscy ludzie uznają za prawdziwe.
N ie znaczy to, aby je wszyscy musieli za takie uznawać explicite. Nie
ma potrzeby, aby je wszyscy formułowali jednakowo, a nawet aby je
wszyscy umieli jakkolwiek sformułować. Wystarcza najzupełniej, jeżeli w ich
słowach i postępkach (a nawet choćby tylko w postępkach) widocznym
jest, że się na tych sądach opierają, że się te słowa i postępki nie dadzą
inaczej, jak przez sprowadzenie do nich, rozumieć.
A więc wiara, stanowiąca podstawę poznania realnego, musi być wiarą
powszechną.
Nie jest to wyczerpujące i nie da się odwrócić: Wiara obiektywna ma,
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oprócz powszechności, inne jeszcze cechy, a wiara powszechna może nie
być obiektywna i nie stanowić podstawy poznania realnego. A le może to
dalsze rozważania ułatwić.
Jakże odróżnić wierzenie powszechne od niepowszechnego? Jużci nie
za pomocą' statystyki, która gdy chodzi o wszystkich (przeszłych, teraź
niejszych i przyszłych), choćby dla przeszłych i teraźniejszych mogła być
przeprowadzona, oczywiście do niczego nie doprowadzi.
M ogą być (dziś, jutro lub za wiele wieków) wierzenia, w gruncie rzeczy
powszechne, o których nikt nie będzie mógł z pewnością obiektywną wie
dzieć, że są powszechnymi. M ogą być takie, które w danym czasie mogą
być, a przed nim i po nim nie być powszechnymi. Tu o takie nie chodzi.
Podstawą całego poznania realnego mogą być tylko wierzenia wyznawane
zawsze, wszędzie i przez wszystkich, to znaczy przez wszystkich tych, którzy
w ogóle mają jakiekolwiek poznanie realne.
Sądzę, że jest tylko jedna cecha rozpoznawcza takiego wierzenia czy
też takich wierzeń. Są to te, bez których poznanie realne byłoby nie
możliwym.
Że poznanie realne bez wiary jest niemożliwe, to starałem się wykazać
we wstępie (s. 283). Chodzi teraz o to: bez jakiej wiary? Chodzi o wy
kazanie treści tego wierzenia, bez którego poznanie realne nie mogłoby
dojść do skutku.
Mówiąc o poznaniu, mam oczywiście na myśli poznanie jakkolwiek,
choćby najelementarniej, złożone, jakiekolwiek, choćby najprostsze i naj
uboższe, wiązanie poznawanych faktów. Naturalnie, poszczególne uświadamia
nie i konstatowanie całkiem oddzielnych przeżyć mogłoby się obyć bez
żadnej wiary, bo i bez żadnej, leżącej zewnątrz treści samego przeżycia,
podstawy. A le takie „poznawanie” , choćby teoretycznie możliwe, nie tylko
miałoby zakres, którego szczupłość przechodziłaby wszelkie wyobrażenie,
ale wprost nie dałoby się żadnym sposobem wyrazić. Dla wyrażenia bowiem
jakiejkolwiek treści, trzeba tę treść z otaczającego nas continuum wyodrębnić.
Dla skonstatowania jakiegokolwiek faktu trzeba ten fakt od innych faktów
odróżnić, trzeba to continuum jakoś podzielić. T o zaś nie obejdzie się bez
podstawy podziału.
Zresztą dla skonstatowania słownego najprostszego faktu trzeba zwykle
co najmniej dwóch pojęć: orzeczenia i podmiotu; trzeba zbudować zdanie.
Otóż zbudowanie złożonego z orzeczenia i podmiotu zdania wymaga trzech
czynności: 1) stworzenia pojęcia będącego orzeczeniem, 2) stworzenia pojęcia
będącego podmiotem, 3) związania (przez połączenie lub przez rozłączenie)
tych dwóch pojęć. Każda z tych czynności odbywa się na jakiejś podstawie.
Zdanie: „Deszcz pada” jest wyrazem wyodrębnienia czegoś z bezmiaru
otaczającej nas rozmaitości. Nie tylko związanie pojęć „deszcz” i „pada” ,
lecz i stworzenie każdego z tych pojęć jest wynikiem wyodrębnienia, czyn
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ności psychologicznie bardzo skomplikowanej, a logicznie wymagającej uzasad
nienia, czynności, bez której nie byłoby możliwe nie tylko formułowanie
zdań, ale ani nawet istnienie wyrazów.
Bez wiary obiektywnej nie byłoby ani poznania realnego, ani jego
wyrazicielki — mowy.

Rozdział IV
PODSTAW A T W O R ZEN IA I W IĄ ZAN IA POJĘĆ

Wyraz „jabłko” jest wynikiem wyodrębnienia i połączenia wielu skład
ników.
i
Jeżeli, widząc leżące na talerzu rozkrajane na cztery części jabłko, nie
uważam jabłka za jeden przedm iot z talerzem ani czterech części jabłka za
cztery całkiem oddzielne przedmioty (jakby było, gdyby tam leżało jabłko,
róża, cygaro i scyzoryk), to podstawą (niekoniecznie psychologiczną, ale
koniecznie logiczną) tego są zeznawane przeze mnie stosunki przyczynowe.
Jabłko przedstawia się w mojej świadomości jako oddzielny przedmiot,
nie tylko z powodu jedności przestrzennej. Między czterema częściami rozkrajanego jabłka nie ma tej jedności, i z drugiej znów strony, gdyby
w jabłko była mocno aż po główkę wetknięta szpilka, to mogłoby się
zdarzyć, że byłoby trudniej wyrwać ją stam tąd i tym sposobem jej „jedność
przestrzenną” z jabłkiem naruszyć, niż jabłko na cztery części rozkrajać.
Jednak jabłko jest innym, a szpilka innym przedmiotem. Rzec więc nawet
można, że jedność przestrzenna może być podstawą wyodrębnienia jabłka
i stworzenia jego pojęcia tylko początkowo, tylko na pierwszy rzut oka,
i że poczynione na takiej podstawie wyodrębnienia mogą być (i bardzo
często bywają), po dokładniejszym rozpatrzeniu rzeczy, zmieniane i ko
rygowane.
Podstawą więc powszechnie uznawanych za trafne i przydatne wyodręb
nień jest nie jedność przestrzenna, lecz tylko stosunki przyczynowe.
Drugim, obok wyodrębnień, czynnikiem tworzenia pojęć są uogólnienia.
Jabłkiem nazywa się nie tylko „to”, lecz i bardzo wiele innych skądinąd
podobnych do tego przedmiotów. Leżąca osobno łupina rozpoznaje się jako
łupina jabłka nie zaś gruszki, i nie jako przedmiot nie mający z jabłkiem
nic wspólnego, a znów jabłko z łupiny obrane — nadal jako jabłko, a nie
jako coś innego, choć do leżącego obok nie obranego jabłka jest mniej
podobne niż nie obrane jabłko do nie obranej brzoskwini. Owczarka jest
podobniejsza do wilka niż do mopsa, jednak uznaje się wraz z mopsem
za psa, nie za wilka. Ustawiony na okręcie kocioł parowy uznaje się za
część okrętu, choć może być z niego zdjęty i ustawiony na elewatorze.
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Może więc być, w zależności od zmieniających się stosunków przyczynowych,
uznawanym za oddzielny przedmiot, za część okrętu, za część elewatora itp.
Wszystkie te wyodrębnienia i uogólnienia mogą być czynione, wszystkie
te pojęcia mogą być tworzone, zmieniane i poprawiane jedynie na podstawie
stosunków przyczynowych.
Tym widoczniej stosuje się to do pojęć oderwanych. Szwadron odróżnia
się od stu dwudziestu ludzi i tyluż koni na podstawie zachodzących po
między nimi stosunków przyczynowych. Odwaga jest wyrazem zrozumiałym
o tyle, o ile rozumiemy stosunek przyczynowy postępków człowieka od
ważnego do motywów, budzących strach w lękliwym, siła mięśniowa —
o tyle, o ile znany nam jest stosunek przyczynowy człowieka silnego do
pokonywanych przez niego oporów, piękność — o tyle, o ile uświadamiamy
sobie stosunek przyczynowy przedmiotu, który pięknym nazywamy, do zna
nego nam z poprzednich przeżyć uczucia zadowolenia estetycznego. Słowem,
tworzyć pojęć realnych inaczej, jak na podstawie stosunków przyczynowych,
niepodobna.
Tym bardziej niepodobna ich bez tej podstawy wiązać w sądy i kom 
pleksy sądów, ani też wytwarzać równoważników sądów i ich kompleksów.
Winienem tu wyjaśnić, co rozumiem przez równoważniki sądów.
Rozumiem: nie sformułowane słownie wiązanie pojęć, będące podstawą
lo g ic z n ą przeświadczeń i dających się lo g ic z n ie do tych przeświadczeń,
jako do swej podstawy, sprowadzić podstępków.
Kładę nacisk na wyrazach: „logiczną, logicznie” . Świadome formułowanie
przeświadczeń, mogących postępki danego osobnika objaśnić i uzasadnić,
nie jest wcale koniecznością psychologiczną i faktem psychologicznym bardzo
często nie bywa. Postępek danego osobnika daje się często dopiero ex post'
bądź to przez tego, k to go spełnił, bądź przez kogoś innego, do jakiegoś
przeświadczenia logicznie sprowadzić. Te równoważniki sformułowanych
sądów możemy nadal traktować na równi z samymi sądami, ponieważ
ich wynik jest ten sam.
Naturalnie, nie będziemy mniemali, że człowiek pragnący osiągnąć re
zultat A, gdy spełnia postępek B, mający w- jego mniemaniu do tego re
zultatu prowadzić, buduje uprzednio sylogizm względnie soryt, którego
wnioskiem jest: „A zatem trzeba spełnić postępek B” . Ale wynik jest taki,
jak gdyby ten sylogizm czy soryt zbudował.
Otóż łatwo widzieć, że wszystkie postępki (ludzkie i zwierzęce, ale nam
tu o ludzkie chodzi) samowolne i celowe są w tym znaczeniu wynikiem
poznania stosunków przyczynowych. Poznanie to może być prawdziwym
lub fałszywym i w miarę tego postępki będą zamierzone cele osiągały lub
ich chybiały. Ale bez tego poznania postępek samowolny i celowy nie
jest do pomyślenia.
Każdy taki postępek jest wynikiem jakichś oczywiście na znajomości
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stosunków przyczynowych opartych przeświadczeń i przewidywań. Gdy pod
noszę do ust rękę z łyżką barszczu, jest to postępek, który gdyby miał
być na swoje składniki logiczne rozłożonym, mógłby nas zmusić do za
pisania całych tomów: M am prżfeświadczenie, że w talerzu, z którego
czerpię, jest barszcz, potrawa mi znana, składająca się z tego a tego,
która mi smakuje, a przynajmniej nie jest wstrętna; mam przeświadczenie,
że to zaspokoi mój apetyt, że mi przyniesie pożytek, a przynajmniej nie
zaszkodzi, itd., itd. Gdy idę do sąsiedniego pokoju po książkę, mam
przeświadczenie, że leży tam, gdzie ją położono, mam przewidywanie, że
znajdę w niej to, czego szukam, itd., itd.
Naturalnie, jest wiele postępków automatycznych, które nie wymagają
tego podłoża. Ale te, zanim się u danego osobnika stały automatycznymi,
musiały wprzód być świadomymi. Ostatecznie więc i one opierają się,
choćby pośrednio, na poznaniu stosunków przyczynowych. Kwestia genezy
psychologicznej postępków ćelowych nie gra tu właściwie wybitnej roli. Nasz
problem at jest nie psychologicznym, lecz teorio-poznawczym. Naturalnie,
ponieważ poznanie jest kompleksem faktów psychologicznych, więc wyniki
psychologii miewają dla teorii poznania niekiedy nawet wielką doniosłość.
Ale nie zdają się jej mieć dla naszych rozważań. M niemam, że nie od rzeczy
tu będzie zaznaczyć, iż objaśnianie postępków celowych przez kojarzenia
nie wpłynie na zmianę tezy o poznaniu stosunków przyczynowych jako
o podstawie tworzenia pojęć, a zatem i wyrazów. Kojarzenie jest wy
nikiem mniejszego lub większego zautomatyzowania, a autom atyzm fazą,
którą poprzedzać musiała faza świadomego myślenia i postępowania.
Dziecko schwyciło cukierek i włożyło go do ust. Doznało przyjemności.
Odtąd już — powiadają asocjacjoniści — widok przedmiotu podobnego do
cukierka będzie się w nim kojarzył z oczekiwaniem przyjemności. Niech
tak będzie. Ale czy właśnie takie a nie inne kojarzenie nie jest wska
zówką obecności w nim poczucia stałości, z jaką wypadki ot, p, y ....
następują po wypadkach a, b, c..... n? A przecież poczucie względnie
uznawanie takiej stałości jest nie czym innym, jak poczuciem czy uznaniem
stałości stosunków przyczynowych. Że dopóki dziecko nie dorosło i nie
zaczęło myśleć skomplikowanie i abstrakcyjnie, dopóty nie sformułowało
sobie zasady przyczynowości -— to rzecz oczywista, ale to niczego nie do
wodzi. Nie dowodzi i to, że i z dorosłych ludzi wieiu jej wyraźnie me
formułuje. Każdego dorosłego człowieka, o ile tylko doprowadzimy go do
rozumienia odpowiednich terminów i ich związku, możemy też doprowadzić
do sformułowania zasady przyczynowości jako zasady ogólnej przynajmniej
niektórych jego sądów i postępków. Skądże się to bierze? Gdybym nawet
(co nie jest) musiał się zgodzić na odpowiedź: to jest właściwy człowie
kowi sposób uogólniania kojarzeń — to i na to bym odpowiedział: quod
erat demonstrandum. Bo przecie wyrazy: „właściwy człowiekowi sposób”
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nie oznaczają, że się to dzieje za skinieniem laski czarodziejskiej. Jeżeli
właśnie taki sposób jest człowiekowi „właściwy”, to znaczy, że jest w nim
coś, co go do takiego a nie innego uogólnienia kojarzeń prowadzi. Tym
„czymś” jest „właściwe” mu uznawanie (explicite lub implicite ) stałości
stosunków przyczynowych.
Powiem nawiasem, że zaznaczająca się już dziś w psychologii dość
wyraźnie reakcja przeciw nazbyt obszernemu stosowaniu teorii kojarzeń
jest — jeżeli nie zawsze rzeczowo, to w każdym razie historycznie — uzasad
niona przez dużą przesadę, z jaką tę teorię jeszcze przed dwudziestu,
a nawet mniej laty, gdzie trzeba i gdzie nie trzeba, stosowano. Ściśle rzecz
biorąc, nie ma „teorii” kojarzeń, jest tylko hipoteza kojarzeń. Hipoteza,
która niewątpliwie zaleca się mocno przez swoją prostotę, wyraźną łączność
z fizjologią układu nerwowego i łatwość użycia. Ale znowu nie zaleca się
przez to, że jest jak mało która słabo uzasadnioną. Właściwie wyjaśnia
ona nie proces psychiczny, który zachodzi, lecz „równoległe” do niego
procesy fizjologiczne.
<
Wreszcie jednak mniejsza o to, jak tam jest, póki człowiek wcale nie
myśli lub zaledwie myśli. Wystarcza, że gdy myśli choćby jako tako wy
raźnie o realnościach, nie może tego czynić inaczej jak na podstawie
stosunków przyczynowych.
Myślenie jest wiązaniem pojęć i sądów. Nie wszystkie sądy wymagają
przyczynowego związania pojęć. Sąd: „Ten koń jest gniady”, będący wy
razem spółczesnego z jego wygłoszeniem przeżycia (gdy mówię to o koniu,
którego w tej chwili widzę), jest związaniem pojęcia „ten koń” z pojęciem
„gniady”, związaniem nie zawierającym w sobie elementu przyczynowości.
Tak się rzecz ma ze wszystkimi sądami asertorycznymi, będącymi prostymi
stwierdzeniami spółczesnych z ich wygłoszeniem przeżyć zmysłowych. Ale
i takie sądy asertoryczne nie obchodzą się bez elementu przyczynowości.
Jest on niezbędny, wprawdzie nie do związania składających je pojęć, lecz
do ich utworzenia (zob. s. 299— 300).
N atom iast w sądzie takim, jak: „K oń (każdy) jest zwierzęciem krę
gowym”, podm iot jest związany z orzeczeniem na podstawie przeświadczenia
o stałości stosunków przyczynowych. Jeżeli bowiem nie widząc kręgosłupa
konia, na podstawie jego „wyglądu ogólnego” wnoszę, że jest kręgowym,
to znaczy, że jestem przeświadczony, iż z tym „wyglądem” jest stale i przy
czynowo związana obecność kręgosłupa. Toż samo dotyczy krótszego sądu:
„Koń jest zwierzęciem” . Opiera się on na przeświadczeniu, że z wyglądem
konia lub jego danymi cechami jest stale i przyczynowo związana obecność
w nim wszystkich tych cech, które wchodzą w skład pojęcia zwierzęcia.
Mnożenie przykładów byłoby zbytecznym. Przytoczone wystarczają do
zdania sobie sprawy z tego, jakie niezliczone mnóstwo zwykłych sądów
asertorycznych, nie zawierających w swojej formie syntaktycznej żadnych
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„dlatego”, „ponieważ”, „więc” , „z tej przyczyny”, „w tym celu” itp. zwrotów,
leksykalnie wyrażających stosunki przyczynowe, ma w istocie te właśnie
stosunki za podstawę. W szczególności są nimi wszystkie sądy klasyfikacyjne.
Są nimi również wszystkie sądy kategoryczne, wyrażające nie proste po
szczególne życzenie (np. „Przynieś mi wody”), lecz jakiekolwiek uogólnienie,
np.: „Obowiązkiem jest płacić długi”. Jednak i sąd: „Przynieś mi wody”
zawiera element przyczynowości, wprawdzie nie dlatego, aby element ten
był podstawą związania podm iotu z orzeczeniem, lecz dlatego, że jest
sądem celowym, że żądaną czynność traktuje jako przyszłą przyczynę pożą
danego skutku, a sam fakt wygłoszenia jako przyczynę żądanej czynności.
Sądy problematyczne i dysjunktywne są pod tym względem i w ze
wnętrznej swej formie jeszcze wyraźniejszymi od asertorycznych i katego
rycznych. „Może jutro będzie dobra pogoda”, „Prawdopodobni* wojny nie
będzie” — wyraźnie wskazują, że zależy to od przyczyn, które mi nie są
dostatecznie znane. Hipotetyczne są zupełnie pod tym względem wyraźne,
przy czym pamiętać należy, że hipotetycznymi jest w gruncie rzeczy wiele
sądów nie zawierających słów: „jeżeli — to ” . „Ogrzana do 100°C woda wre”
znaczy: „Jeżeli woda będzie ogrzana do 100°C, to będzie wrzała” . N a
tom iast sądy czysto apodyktyczne zawierają w sobie element przyczynowości
tylko jako czynnik tworzenia składających je pojęć, nie jako podstawę ich
związania. Ale tó nas tu nie obchodzi, ponieważ sądy realne nie mogą
być apodyktycznymi.
Tak więc:
Przeświadczenie o stałości stosunków przyczynowych jest warunkiem ko
niecznym tworzenia pojęć i w ogromnej ilości wypadków ich wiązania,
czyli tworzenia sądów.
Tworzenie pojęć i sądów jest warunkiem koniecznym istnienia poznania
realnego.
A zatem przeświadczenie o stałości stosunków przyczynowych jest wa
runkiem koniecznym istnienia poznania realnego.
Poznanie realne istnieje i jest powszechnym. Powszechnym nie w tym
znaczeniu, jakoby w jego zakresie wszyscy zgadzali się na jedno, lecz
w tym, że wszyscy ludzie mają jakieś poznanie realne.
W arunkiem koniecznym istnienia powszechnego poznania realnego jest
powszechność przeświadczenia o stałości stosunków przyczynowych.
A zatem przeświadczenie o stałości stosunków przyczynowych jest po
wszechnym.
Rozdział V
ZASADA PRZY CZY N OW O ŚCI

W wyrażeniu: „stałość stosunków przyczynowych” wyraz: „przyczy
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nowych” jest antycypacją, gdyż treść odnośnego pojęcia nie została wy
jaśniona. Antycypacja ta jest przez to usprawiedliwiona, że światły czy
telnik wie, o co chodzi. Tu jednak, d!a uzasadnienia dalszych wywodów,
koniecznym jest dokładniejsze sformułowanie pojęć: „przyczyna” , „przyczy
nowy” , „zasada przyczynowości” .
Niech nas przy tym formułowaniu nie odstrasza pozór koła błędnego.
Wszystko, co jest i co się dzieje, może być poznawane tylko pod wa
runkiem podzielenia danego nam bezpośrednio continuum na przedmioty
i grupy przedmiotów, fakty i grupy faktów. Pojęcia „przyczyny” i „przyczy
nowości” są wyrazami stosunków, stale, podług naszego przeświadczenia,
zachodzących pomiędzy tymi przedmiotami i faktami. Tymczasem sam po
dział na przedmioty i fakty może być dokonanym nie inaczej, jak na
podstawie stosunków przyczynowych. Jest to tylko pozór, wynikający z m o
m entu gramatycznego, stąd mianowicie, że wyraz: „przyczynowy” pochodzi
od wyrazu: „przyczyna”, gdy tymczasem pojęcie przyczyny pochodzi od
pojęcia pewnego typu stosunku, który nazywamy stosunkiem przyczynowym.
Jest to jednak kwestia nie chronologii, a tym bardziej nie zależności logicznej pojęć, lecz chronologii języka.
Tak ze stanowiska psychologii być powinno: Primum concretum, deinde
abstractum. Abstrakcja może być o tyle tylko dokonana, o ile jest od
czego abstrahować. Faktam i danymi — i to bezpośrednio — są stosunki, nie
zasady.
Pojęcie przyczyny i zasada przyczynowości są abstrakcjami od pewnej
kategorii zachodzących między przedmiotami i między faktami stosunków,
mianowicie od takich, które nazywamy stosunkami przyczynowymi. Nie
znaczy to, aby stosunki te różniły się od innych, nieprzyczynowych, w sposób
przedmiotowy, tj. tak, aby człowiek, nie mający explicite ani implicite
żadnego pojęcia ani jakiegokolwiek równoważnika pojęcia przyczynowości,
mógł tę różnicę dostrzec i na jej podstawie stosunki przyczynowe z ogólnej
masy różnych stosunków wyodrębnić. Nie znaczy przede wszystkim dlatego,
że wszelkie możliwe stosunki są stosunkami między przedm iotami i między
faktami, a samo wyodrębnienie przedmiotów i faktów z ogólnego continuum
możliwe jest tylko na podstawie jakiegoś równoważnika pojęcia przyczynowości.
W ten sposób kolej logiczna (nie historyczno-psychologiczna) tak by się
przedstawiała :
Na podstawie jakiegoś bliżej nie określonego równoważnika pojęcia przy
czynowości z ogólnego continuum wyodrębniają się przedmioty i fakty.
N a tej samej podstawie z ogólnej masy różnych stosunków wyodręb
niają się pewne, zwane przyczynowymi.
W drodze abstrakcji od stosunków przyczynowych wytwarzają się sfor

W iara w nauce

305

mułowane pojęcia przyczyny i przyczynowości, z których buduje się zasada
przyczynowości.
Nie ma tu żadnego koła błędnego.
Spodziewam się, że mię światły czytelnik nie posądzi o zamiar od
grzewania doktryny o ideach wrodzonych. W głowie mi nie postało mniemać,
jakoby człowiek przychodził na świat z czymś podobnym do przeświadczenia
0 słuszności zasady przyczynowości. Powiadam tylko, zgodnie z psychologią,
że nie ma w jego życiu ani jednej chwili, w której by był tabula rasa.
Powiadam, że gdyby nią od urodzenia był, to by nią pozostał na zawsze,
bo z danego sobie continuum nie mógłby wyodrębnić przedmiotów i faktów,
bo całe jego poznanie powstawałoby wtedy chyba za skinieniem laski
czarodziejskiej. Człowiek nie ma idei wrodzonych, ale jest nie aparatem
receptywnym na kształt płyty fotograficznej, lecz kimś. Kimś indywidualnie,
jako osobnik, i kimś powszechnie, jako człowiek. Uważany powszechnie,
jako człowiek, ma on w swoim organizmie duchowym coś, czego bliżej
określić nie mogę i nie potrzebuję, co jak wygląda u niemowlęcia,
nie wiem i wiedzieć nie potrzebuję, a co — gdy myśli dojrzale, skompliko
wanie i wyraźnie — formułuje się słownie jako przeświadczenie o stałości
stosunków przyczynowych i jako zasada przyczynowości. To zaś nazywam
równoważnikiem pojęcia przyczynowości. Takie znaczenie ma powyżej (na
s. 303) zamieszczone twierdzenie, że przeświadczenie o stałości stosunków
przyczynowych, czyli o prawdziwości zasady przyczynowości, jest przeświad
czeniem powszechnym.
Mówiłem niejednokrotnie o stałości stosunków przyczynowych. Mówiłem
również (s. 304), że nie mają one w sobie nic takiego, co by je spośród
innych stosunków przedmiotowo wyróżniało. Zdawać by się mogło, że
właśnie taką przedmiotową cechą wyróżniającą jest ta stałość. Sądzę, że
tak nie jest.
O
ile pojęcie stosunku stałego miałoby być uważane za ściśle określone,
określenie to musiałoby być takim : Stałym nazywa się stosunek, który
zachodzi zawsze. Ale wtedy o żadnym stosunku nie moglibyśmy wiedzieć,
że jest stałym, bo o żadnym nie możemy wiedzieć bezpośrednio, czy za
chodził on zawsze i wszędzie w przeszłości, czy zachodzi wszędzie obecnie
1 czy będzie zawsze i wszędzie zachodził w przyszłości. Jednak niektóre
stosunki uważamy za stałe. Jakie? Oczywiście te, co do których, choć
o tym nie wiemy bezpośrednio, jesteśmy przeświadczeni, że zachodziły,
zachodzą i będą zachodziły zawsze i wszędzie. Skąd takie przeświadczenie
może płynąć? Sądzę, że tylko z mniemania o charakterze przyczynowym
tych stosunków. Gdyby więc stałość stosunków przyczynowych była ich
przedmiotową cechą wyróżniającą, byłoby to nie pozornym, lecz rzeczy
wistym kołem błędnym.
Bywa, że się mylimy, że stosunek, któryśmy za stały uważali, w jakimś
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wypadku nie zachodzi. Co stąd wnosimy? Po pierwsze, że stosunek, który
się niestałym okazał, nie jest przyczynowym i był dotychczas mylnie za
taki uważanym, i po wtóre, że nawet najwielokrotniej dostrzegane nas
tępstwo pewnego zjawiska po innym samo przez się nie upoważnia jeszcze
do wniosku o ich stosunku przyczynowym. To właśnie wyraża znane przy
słowie łacińskie: Post hoc non propter hoc.
Stałość inaczej pojmowana, nie jako niezmienność danego stosunku, lecz
jako jego „wielokrotność” , „częstość”, „pospolitość” itp., jest czymś zbyt
nieokreślonym, aby mogła służyć za podstawę do jakichkolwiek mniej więcej
trwałych wywodów. Jednak pospolicie — i na ogół słusznie — jesteśmy skłonni
kilkakrotnie dostrzeżony stosunek pomiędzy zjawiskami, dopóki się skądinąd
0 omyłce nie przekonamy, uważać za stały. Dlaczego? Właśnie dlatego,
że mamy przeświadczenie o prawdziwości zasady przyczynowości, o stałości
stosunków przyczynowych. Wobec tego ilekroć dostrzegamy stosunek, który
skądinąd mamy powody określać jako przyczynowy, uważamy go za stały;
ilekroć zaś jakiś stosunek dostrzegamy wielokrotnie, jesteśmy skłonni do
przypuszczenia, że może jest on stałym, a zatem przyczynowym. M a to
1 inną postać: nie jesteśmy skłonni do uważania wielokrotności dostrzega-,
nego stosunku za „przypadkowy” . Dlaczego? Znowuż dlaczego, że jesteśmy
przeświadczeni o bezwyjątkowym panowaniu przyczynowości, a więc o tym,
że „przypadku” we, właściwym tego wyrazu znaczeniu nie ma i być me
może. Do kwestii „przypadku” będziemy jeszcze w dalszym ciągu musieli
powrócić *.
Przeświadczenie o stałości stosunków przyczynowych jest powszechnym
i o tej powszechności wiemy nie na zasadzie obserwacji, lecz stąd, że bez
niej jakiekolwiek, choćby najszczuplejsze, poznanie realne byłoby niemoż
liwym. Jakaż jest treść tego przeświadczenia, a więc przede wszystkim:
jakie stosunki nazywamy przyczynowymi?
O
ile chodzi o stosunek pomiędzy dwoma faktami albo pomiędzy faktem
a kompleksem faktów, albo pomiędzy dwoma kompleksami faktów, od
powiedź będzie taka:
Stosunek przyczynowy pomiędzy dwoma faktami względnie kompleksami
faktów polega na tym: 1) że jeżeli jeden z nich (nazwijmy go A) na
stępuje, to i drugi (nazwijmy go B) zawsze następuje, o ile nie przeszkodzi
temu trzeci (nazwijmy go C); 2) że B następuje tylko w takim razie,
jeżeli następuje A.
Przy takim ustosunkowaniu A nazywa się przyczyną, a B nazywa się
skutkiem.
Jeżeli jednak A następuje, a B nie następuje, to znaczy: 1) albo że
A nie jest przyczyną B i było za nią dotychczas mylnie uważane; 2) albo
że nastąpiło C. które przeszkodziło nastąpieniu B. Jeżeli nienastąpienie B,
wobec nastąpienia A, oznaczymy przez — B, to wypadnie, że C jest przy-
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czyną —B. A zatem — B nie obala pierwszej części określenia stosunku przy
czynowego (B następuje zawsze, ilekroć następuje A), lecz potwierdza jego
część drugą (— B następuje tylko wtedy, jeżeli następuje C).
Co do drugiej części naszego określenia, wydać by się mogło na
pierwszy rzut oka, że jednak ten sam skutek może być spowodowany
przez różne przyczyny, np. wysadzenie w powietrze szańca przez wybuch
prochu, dynamitu, nitrogliceryny, melinitu i czegoś tam jeszcze. Jednak
łatwo widzieć, że jest to tylko nieporozumienie słowne płynące stąd, iż
termin „wysadzenie w powietrze szańca” jest ogólnym, pasującym do pewnej
ilości faktów skądinąd do siebie podobnych, a skądinąd od siebie różnych.
Skutek wybuchu melinitu jest do skutku wybuchu prochu tylko skądinąd
podobnym, różni się zaś od niego kształtem rozłamu, ilością odłamków,
kierunkiem, szybkością i dalekością ich lotu i wielu innymi rzeczami. Skutek
identyczny ze skutkiem wybuchu 1000 kg prochu w danych warunkach
mógłby być wywołanym tylko przez wybuch 1000 kg prochu w tych samych
warunkach. Oczywiście, toż samo stosuje się i do rzekomego wywoływania
różnych skutków przez takież same przyczyny.
Powyższe określenie stosunku przyczynowego zawiera w sobie implicite
zasadę równoważności ilościowej przyczyny i skutku: Jeżeli mianowicie A
zawsze wywołuje B, a B może być wywołanym tylko przez A, to o ile
będziemy brali wypadki z ich strony ilościowej, wypadnie, że kompleks
ruchów, których energia kinetyczna w sumie algebraicznej wynosi 1000 kgm.,
zawsze spowoduje wykonanie pracy równej 1000 kgm., a praca równa
1000 kgm. może być spowodowana tylko przez kompleks ruchów, których
energia kinetyczna w sumie algebraicznej wynosi 1000 kgm. (Jeden ruch
jest szczególnym wypadkiem kompleksu n ruchów przy n > l) .
Jak widzimy, zasada stałości stosunków przyczynowych nie orzeka jeszcze
nic o tym, czy stosunki takie w rzeczywistości się przytrafiają. Orzeka
tylko, że spomiędzy dostrzeganych przez nas stosunków za przyczynowe
uważamy tylko te, które są stałe. Ale o żadnym stosunku nie możemy
wiedzieć z pewnością a posteriori, że jest stały. A więc?
To jest jeden z najważniejszych punktów całego naszego rozważania.
Powrócić do niego będziemy mogli i musieli po dokładniejszym przedsta
wieniu całości zasady przyczynowości i po rozważeniu jej roli w nauce**.
Jesteśmy przeświadczeni nie tylko o stałości stosunków przyczynowych,
tj. nie tylko o tym, że skutek następuje zawsze, gdy następuje przyczyna
i tylko wtedy, gdy następuje przyczyna, czyli innymi słowy, że każda
przyczyna ma swój skutek i każdy skutek swoją przyczynę; nie tylko o tym,
że przyczyna i skutek są między sobą ilościowo równoważne. Jesteśmy
ponadto przeświadczeni, że nic nie zachodzi bez przyczyny i nic bez skutku.
Gdybyśmy takiego przeświadczenia nie mieli, to poznanie realne, choćby
w najmniejszym stopniu złożone i systematyczne, nie mogłoby istnieć. Nie
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pomogłoby przeświadczenie o stałości stosunków przyczynowych i o rów no
ważności ilościowej przyczyny do skutku. Bo gdyby niektóre zjawiska były
skutkami pewnych przyczyn, a inne nie były skutkami żadnych, to jak
można by było pierwsze od drugich odróżnić? Co mogłoby być motywem
do przypuszczenia, że w pewnym kompleksie A jest przyczyną, a B skutkiem?
Niepodobna sobie wyobrazić żadnej cechy odróżniającej, oprócz stałości
stosunku. Jednak i stałość jest cechą dla stwierdzenia stosunku przyczynowego
wprawdzie konieczną, ale, przynajmniej w zasadzić, jeszcze nie wystarczającą.
Nie ma konieczności logicznej do przeświadczenia? że stosunek stały musi
być przyczynowym. Post hoc non propter hoc i nawet ze stanowiska for
malnego; Constans post hoc non necessiter propter hoc. Nawet więc do
sformułowania sądu: „Wszystkie stosunki stałe są przyczynowymi” trzeba
jeszcze jakiejś podstawy. Gdybyśmy jednak taką podstawę nawet znaleźli,
to by nam jeszcze nie pomogło, gdyż jak się wyżej rzekło (s. 306 i 307)
stałość żadnego stosunku nie może być a posteriori stwierdzoną. Bez
przeświadczenia więc, że nic nie zachodzi bez przyczyny i nic bez skutku,
czyli bez przeświadczenia o bezwyjątkowości prawa przyczynowości, nie
mielibyśmy podstawy do przepuszczenia, że jakikolwiek stosunek jest przy
czynowym, nie mielibyśmy wcale podstawy do szukania przyczyn.
Oczywiście, bezwyjątkowość prawa przyczynowości nie oznacza, że wszyst
kie stosunki są przyczynowe, nie przeczy możliwości ani rzeczywistości
innych prócz przyczynowych stosunków między podm iotam i i między fak
tami. Oznacza tylko, że każde zjawisko jest skutkiem i każde przyczyną
jakiegoś innego zjawiska.
Jesteśmy dalej przeświadczeni o jednorodności przyczyny i skutku. Jes
teśmy przeświadczeni, że np. najdłuższe choćby przyglądanie się przeznaczonÿm do posiewu ziarnom żyta nie wpłynie na urodzaj. Oczywiście,
przeświadczenie to w niczym nie kwestionuje prawowitości konstrukcji przy
czynowych pośrednich, choćby o największej ilości ogniw pośredniczących.
„Częściową przyczyną (pośrednią) dobrych urodzajów w danym folwarku
jest czytanie książek agronomicznych przez jego właściciela” jest powiedze
niem poprawnym — oczywiście tylko o tyle, o ile będziemy ignorowali
kwestię możliwości stosunku przyczynowego pomiędzy zjawiskami psychicz
nymi a fizycznymi. Ale to inna sprawa, o której później***.
Przysłowiowe baculum in angulo stat, ergo pluit jest źle dobranym przy
kładem błędnego wnioskowania. Wnioskowanie oparte, jak wiadomo, na
przeświadczeniu, że gdyby była piękna pogoda, to w kącie stałby parasol,
a laska byłyby wraz ze swoim właścicielem na podw órzu— jest poprawne.
Ergo nie wyraża stosunku realnego, lecz tylko formalny. Dopiero mnie
manie, że stanie laski w kącie jest przyczyną padania deszczu byłoby
błędnym. Ale nie odwrotnie. „Padanie deszczu jest (częściową i pośrednią)
przyczyną tego, że laska stoi w kącie” — jest powiedzeniem, tak samo jak
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powyższe o książkach i urodzajach, i z tym samym zastrzeżeniem, po
prawnym.
Jeżeli jest wielu ludzi, których zwiemy zabobonnymi, którzy mniemają,
że np. przez wypowiedzenie pewnych wyrazów można odebrać mleko krowom,
to nie znaczy wcale, aby ci ludzie myśleli wbrew zasadzie jednorodności
przyczyny i skutku. Znaczy tylko, że wypadki te uważają za ostatecznie
jednorodne, tj. za takie, że regresy przyczynowe od każdego z nich tworzą
szeregi, które się gdzieś jeden z drugim spotykają. Oczywiście, nie powiadam,
aby to czynili explicite. Sądzę tylko, zgodnie z ogółem etnologów, że ludzie
zabobonni są animistami. Mógłbym też powiedzieć, że są monistami, bardziej
jednolitymi od metafizyków monistycznych. Nie chcę przez to powiedzieć,
że moniści teoretycy są zabobonnymi. Jednak trudno nie zaznaczyć, że
między niektórymi tezami monizmu a wiarą w odbieranie krowom mleka
przez słowa czarodziejskie jest niejaka wspólność.
Tu jesteśmy już u granic sprawy stosunku między zjawiskami psychicz
nymi a fizycznymi, o czym osobno i na innym miejscu.
Mówiłem powyżej (s. 308), że choćby stałość jakiegoś stosunku została
stwierdzona (co jednak nie jest możliwe), nie stanowiłoby to jeszcze podstawy
logicznej do przeświadczenia, że stosunek ten musi być przyczynowym. Jak
jednak rzecz się ma faktycznie?
Faktycznie jesteśmy przeświadczeni nie tylko o tym, że wszystkie stosunki
przyczynowe są stałymi, ale i o tym, że wszystkie stosunki stałe są przy
czynowymi. Właśnie dlatego (zob. s. 306) ilekroć dostrzegamy względną
wielokrotność jakiegoś stosunku, jesteśmy skłonni do mniemania, że jest
on przyczynowym — ściślej: stałym, a zatem przyczynowym. Właśnie dlatego
wyrazom: „przypadek” , „przypadkowy” , nadajemy zwykle względne tylko
znaczenie i w bezwzględną przypadkowość czegokolwiek nie wierzymy. M a też
to pewien, choć nieco luźny związek z przeświadczeniem o bezwyjątkowości
prawa przyczynowości.
Otóż więc jesteśmy przeświadczeni:
1) Że spomiędzy dostrzeganych przez nas stosunków niektóre są przyczy
nowymi, tj. takimi, że stanowiący je kompleks rozkłada się na przyczynę
i skutek.
2) Że wszystkie stosunki przyczynowe są stałymi, tj. takimi, ze ilekroć
następuje przyczyna, zawsze następuje skutek, a zaś skutek następuje tylko
w razie nastąpienia przyczyny.
3) Że wszystkie stosunki stale są przyczynowymi.
4) Że między przyczyną a skutkiem zachodzi równoważność ilościowa.
5) Że przyczyna i skutek są z sobą jednorodne.
6) Że praw o przyczynowości jest bezwyjątkowe, czyli inaczej, że nic nie
dzieje się bez przyczyny i nic bez skutku, czyli jeszcze inaczej, że każde
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zjawisko (fakt lub kompleks faktów) jest skutkiem jakiegoś innego, a przy
czyną jakiegoś jeszcze innego.
Te sześć przeświadczeń, o ile im nadamy znaczenie twierdzeń, stanowią
razem zasadę przyczynowości.
Powyższe więc może być wyrażone w krótkości tak:
Jesteśmy przeświadczeni o prawdziwości zasady przyczynowości.
Albo tak:
Jesteśmy przeświadczeni, że światem rządzi prawo przyczynowości.
NOTY RED A K CY JN E
* W rozdz. VII, , Determinizm” : „M ogą być i bywają stosunki, których nie uważamy
za przyczynowe, lecz nie znaczy to, abyśmy sądzili, że fakt. iż dany stosunek zachodzi,
nie ma przyczyny. Jeżeli w pewnym miejscu rośnie dąb, a o 10 kroków na południe od
niego młodsza o 20 lat sosna, to drzewa te znajdują się pomiędzy sobą w stosunku przy
najmniej topograficznym. Stosunek ten może nie być przyczynowym, to znaczy: sosna nie
dlatego rośnie w tym miejscu, że o 10 kroków na północ od niej przed 20 laty wyrósł
dąb. Ale i to. że dąb rośnie na swoim miejscu, i to. że sosna na swoim, i to, że dąb
jest od sosny o 20 lat starszy — ma swoje przyczyny. Przyczynowe szeregi regresywne, p ro
wadzone od każdego z tych zjawisk wstecz, gdzieś się spotkają. I. widziany z tego punktu
styczności, stosunek przedstawi się jako przyczynowy.
Znaczy to, że uznawanie pewnych stosunków za nieprzyczynowe ma znaczenie względne.
»Dany stosunek jest nieprzyczynowym«— jest to w gruncie rzeczy tyle, co: »Nie docieramy
(z jakichkolwiek powodów) do tego punktu, z którego przedstawia się on jak o przyczy
nowy«. Właśnie taki stosunek nazywa się »przypadkowym«, a składające się nań zjawiska
»przypadkowymi względem siebie«, jak w powyższym przykładzie rośnięcie dębu i sosny.
Jeżeli pewne zjawisko nazywamy po prostu »przypadkowym«, nie wymieniając względem
czego, to jest to tylko skrócony sposób mówienia. [...]
O
»przypadkach bezwzględnych«, przy jako tako ścisłym sposobie mówienia, nie może
być mowy. Uznanie możliwości jednego tylko w całych dziejach świata -»bezwzględnego przy
padku« byłoby równoznaczne z niemożliwością uznawania jakiegokolwiek stosunku za przy
czynowy.
To właśnie przeświadczenie, że »przypadków« we właściwym tego wyrazu znaczeniu 'nie
ma i być nie może, że wszystko ma swoją przyczynę i wszystko swój skutek, przedstawione
systematycznie, w szeregu uzasadnionych twierdzeń, stanowi doktrynę, która nosi m iano
determ inizm u”. (s. 107— 109).
** Zwłaszcza w rozdz. VIII, „W iara w przyczynowość”, rozwijającym założoną we Wstępie
tezę o wierze „obiektywnej” jako podstawie poznania realnego: „Równoważnik sądu, który
się form ułuje jak o przeświadczenie o porządku przyczynowym świaia, jest nie płynącym
z doświadczenia stałym czynnikiem składowym umysłu ludzkiego [...]. Wyrażający tę zasadę
[przyczynowości] sąd wraz ze wszystkimi jego rozwinięciami [...] nie opiera się, ani bezpo
średnio. ani pośrednio, ani na doświadczeniu, ani na oczywistości. Innymi słowy, przeświad
czenie o prawdziwości tego sądu jest aktem wiary.
Nie jest to wiara objawiona. Nie jest też to wiara pochodna, wtórna, oparta na jakiej
kolwiek innej wierze, np. na wierze w czyjąkolwiek powagę. Jest to wiara najzupełniej pier
w otna i. w całym tego wyrazu znaczeniu, naturalna. Jest ona ( im plicite) nieodzownym czyn
nikiem składowym wszelkiego umysłu, zdolnego do jakkolwiek, choćby najmarniej, uporządko
wanego poznania realnego. Oczywiście, nie twierdzę, że wiarę taką mają małe dzieci lub
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zwierzęta, ale, jak sądzę, trzeba przyznać, iż umysły wszystkich istot, zdolnych do postępków
samowolnych i celowych, i pozostających w jakimkolwiek określonym i stałym stosunku
do rzeczywistości, są tak zorganizowane, że skoro tylko odnośny osobnik zaczyna myśleć
wyraźnie, wiara w porządek przyczynowy świata pojawia się jak o ogólna podstawa wszyst
kich jego sądów, mających bezpośrednio lub pośrednio charakter przyczynowy. [...]
Sąd. będący wyrazem wiary w przyczynowość. nie jest twierdzeniem transcendentnym.
»Każde zjawisko ma swoją przyczynę i każde swój skutek« — to dotyczy ziawisk. nic rzeczy
w sobie. Sąd ten nie orzeka nawet tego, czy jakiekolwiek zjawiska w ogóle zachodzą. Orzeka
tylko, że jeżeli zachodzą, to znajdują się pomiędzy sobą w stosunkach przyczynowych. Jest
na wskroś im manentnym. tak samo, jak np. sąd: »K ąt odbicia jest równy kątowi padania«,
którego uznawanie za prawdziwy wcale nie wkłada odpowiedzialności ani za to, czy ciała
same w sobie padają i odbijają się, ani nawet za to, czy są jakiekolwiek ciała same
w sobie.
Nie jest też nasz sąd tym, co K ant nazywa! sądem syntetycznym a priori. Jest syn
tetycznym, ale ani a priori, ani a posteriori. Nie może być jednym ani drugim, bo w ogóle
nie jest sądem pochodnym , lecz bezwarunkowo pierwotnym. Stanowi on prius całego poznania
realnego i od niego to pochodzą realne sądy syntetyczne a priori, jak np. zasada za
chowania energii i materii, zasada bezwładności ciał itp.
W iara w przyczynowość nie może być obalona przez żadne fakty, bo się na żadnych
faktach nie opiera. Nie może być obalona przez żadne rozum owania, bo się na żadnych i
rozum owaniach nie opiera.
N a czymże się opiera?
Subiektywnie na niczym. Subiektywnie — to znaczy: Nie możemy wymienić podstawy
dostatecznej sądu, będącego wyrazem wiary w przyczynowość.
Czy znaczy to, że i obiektywnie na niczym? Nie, nie znaczy. Zbiór słów, nie mający
żadnej podstawy, nie byłby wcale sądem, lecz właśnie tylko zbiorem wyrazów, jak np. gdyby
ktoś powiedział: »C nota jest ptakiem«. Ale to musimy przyznać, że podstawy sądu, będącego
wyrazem wiary w przyczynowość, nie możemy wyrazić. Mówiąc wyraźnie: nie znamy jej.
Jakże to być może? Zdawałoby się. że kto nie zna podstawy wygłaszanego przez siebie
»sądu«, ten jego po prostu nie ma, że więc wypowiada nie sąd. lecz wyrazy bez treści.
A jednak jest logicznie niemożliwym, aby wszystkie sądy realne miały znaną i dającą
się wykazać podstawę dostateczną. Ponieważ żaden sąd realny nie może być oczywistym,
więc przy szukaniu podstaw dostatecznych, tworzących szereg regresywny sądów realnych,
musi się znaleźć taki, który znamy tylko jak o podstawę dostateczną innych, a nie jako
mający dającą się wykazać podstawę. Gdyby było inaczej, to by nie były możliwymi żadne
sądy realne, oprócz będących prostymi stwierdzeniami własnych przeżyć — a i w tych m o
żliwym byłoby tylko związanie pojęć, ale nie ich utworzenie.
Ostatecznie nie m ożna, na kształt barona Miinchhausena, wyciągnąć się z biota za własne
uszy. Jeżeli nie wszystkie sądy dadzą się sprowadzić do oczywistych, to musi być przynajmniej
jeden taki, którego podstawa dostateczna nie da się wykazać.
Jednak taki sąd, znany tylko jak o podstawa innych sądów, musi dawać się odroznic
od wyrzeczeń dowolnych i fantastycznych, od zbiorów wyrazów bez treści. Cechą wyróżniającą
może tu być tylko to, aby nie byl on dowolnym, aby był koniecznym (chociaż nie oczy
wistym). Słowem, aby był a r t y k u ł e m w i a r y , nie objawionej, lecz n a t u r a l n e j .
Temu warunkowi sąd, będący wyrazem wiary w porządek przyczynowy świata, czyni
zadość: Nie jest oczyw istym — jego przeciwieństwo może być najzupełniej jasno pomyślane —
ale jest koniecznym. Sąd, będący jego przeciwieństwem, jest do pomyślenia, ale jest nie do
uwierzenia” , (s. 168, 172— 173, 184— 187). Por. w tej sprawie tekst zamieszczony w antologii
700 lat m yśli polskiej. Filozofia i m yśl społeczna w latach 1865— 1895, W arszawa 1980,
t. II. s. 502— 505.
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*** W rozdz. VI, „Analiza zasady przyczynowości”, w związku z trudnościam i,, jakie
nasuwa nauce rozpatrywanie tej kwestii w kategoriach determinizmu: „Nieodłącznymi częściami
składowymi treści tej zasady są: z jednej strony stałość stosunków przyczynowych wraz
z równoważnością ilościową przyczyny do skutku, z drugiej jednorodność przyczyny i skutku.
Rozważanie stosunku zjawisk psychicznych do fizycznych doprow adza do konfliktu tych
części składowych zasady przyczynowości.
Co tu m a do uczynienia nauka? Skonstatowanie, poprawne sformułowanie i oświetlenie
konfliktu. To uczynić powinna — więcej nie może. Wszystko, co ponadto, będzie już nie
nauką, lecz metafizyką. [...]
Powyżej zaznaczony konflikt nie ma charakteru dylematycznego. Nie oznacza on, że
mamy się zrzekać albo stałości stosunków przyczynowych, albo jednorodności przyczyny
i skutku, albo przyczynowości szeregu psychicznego albo fizycznego. W ogóle nie oznacza
żadnego »albo... albo«. Nie wtłacza nas między Scyllę a Charybdę. Nie ma też charakteru
antynomicznego. Nie prowadzi logicznie do wyniku, że którakolwiek część zasady przyczy
nowości jest jednocześnie prawdziwą i fałszywą.
Oznacza tylko, że w granicach, możliwego dla nas doświadczenia ani wniosków logicznych
z możliwego dla nas doświadczenia, szeregu psychicznego z szeregiem fizycznym powiązać
przyczynowo nie możemy. N ie .że takiego związku przyczynowego pomiędzy nimi nie ma.
Możliwe dla nas doświadczenie niekoniecznie jest jedynym w ogóle możliwym. [...]
Ignorabimus\ Du Bois-Reymond miał słuszność. Odpowiedź na powyższe zagadnienia, a więc
i zagadnienia same leżą poza granicami naszego poznania. Zajmowanie się nimi jest w nauce
bezcelowe.
Filozofia, jak i każda nauka, nie może objaśnić wszystkiego i nie powinna się tego
podejmować. Jej zadaniem jest doprowadzenie wynikających z poznawania rzeczywistości za
gadnień do linii granicznej, wyświetlenie ich rodow odu, natury i konstrukcji, wykazanie ich
charakteru granicznego.
Sądzę, że rozważanie stosunku zjawisk psychicznych do fizycznych ze stanowiska zasady
przyczynowości ten ¡cel częściowo osiąga. D oprowadza ono do skonstatowania, w granicach
możliwego doświadczenia, nieprzepartej różnorodności zjawisk psychicznych i fizycznych
i, z drugiej strony, do stwierdzenia, że stosunek ten, jako najwielokrotniejszy ze wszystkich
znanych, snadniej od każdego innego może być uznanym za przyczynowy. Daje więc d o 
stateczną podstawę do uznania zagadnienia za graniczne, a dotyczących go wywodów za
transcendentalne (oczywiście, nie za transcendentne). [...]
Wielkim faktem zbiorowym jest powszechne i niezachwiane przeświadczenie o bezwzględnej
stałości, a zatem przyczynowości stosunku pomiędzy zjawiskami psychicznymi a fizycznymi.
Żadnej stałości nie jesteśmy tak pewni, jak tej, bo żadnej nie znamy tak bezpośrednio.
Gdyby człowiekowi, przywykłemu do myślenia abstrakcyjnego i nie pozbawionemu wyobraźni
(przypominam znane słowa J. S. Milla) powiedziano, że od ju tra wypuszczony z ręki kamień
nie będzie spadał, zapewne uznałby to za bardzo mało praw dopodobne, ale snadniej
przypuściłby możliwość tego, niż że (poza wypadkiepi możliwego paraliżu) ręce jego przestaną
»słuchać« jego woli. Zadaniem nauki je s t— jeżeli to możliwe — ten fakt objaśnić, i to nie
psychologicznie, lecz w przekładzie na terminy obiektywne, ponieważ samo przeświadczenie
jest obiektywne, i przeto tylkę jego obiektywne objaśnienie mogłoby zrozumienie rzeczywistości
ułatwić. Jeżeli zaś takie objaśnienie obiektywne jest niemożliwe, to nauka winna stan rzeczy
opisać *i zagadnienie oświetlić.
Dualizm transcendentny jest nie więcej, albo i mniej w art od monizmu transcendetnego.
Ale jest inny pogląd, który bym nazwał dualizmem im manentnym, a który wydaje się
jedynie w tej kwestii poprawnym. Jest też on jeżeli nie explicite głoszonym, to w praktyce
powszechnie w nauce stosowanym. Jęst to tzw. p a r a ł e l i z m psycho-fizyczny, pogląd od
czasów Johannesa Miillera sformułowany, do czasu jeszcze dość niedawnego nader popularny,
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dziś, jak mniemam, niesłusznie, niekiedy postponowany. Paralelizm psycho-fizyczny jest nie
doktryną, ale maksymą i, jako taka, wydaje się być nie tylko zupełnie upraw nionym ; ale
zgoła niezbędnym. Nie pow iada on nic o tym, jakim jest stosunek zjawisk psychicznych
do fizycznych „sam w sobie”, stwierdza tylko, że f a k t y c z n i e równoległość pomiędzy
pierwszymi a drugimi konstatow ana jest dostatecznie często i w warunkach dostatecznie
pomyślnych, aby go, z korzyścią dla nauki, uważać za stały i osnuwać na nim uzasadnione
przewidywania. Że stosunek ten jest przyczynowy, to wynika z jego stałości, ale to nie
jest składową częścią teorii. Wyznawca paralelizmu obejdzie się bez takiego twierdzenia
bardzo dobrze, a jego ewentualne odrzucenie nie zmieniłoby nic w psychofizjologii.
Dualizm immanentny, o którym mowa, byłby maksymą głoszącą: 1) że — zgodnie z p o 
czuciem powszechnym, ale nie w zależności od tego poczucia, stosunek pomiędzy zjawiskami
psychicznymi a fizycznymi winien być uważany za stały; 2) że, w granicach możliwego
dla nas doświadczenia, zjawiska te są pomiędzy sobą różnorodne; 3) że więc wszelkie wy
wody o naturze tego stosunku leżą poza granicami nauki.
W tej kwestii nauka może zdobyć się tylko na myksymę, nie zaś na teorię”, (s. 98— 104
rękopisu).
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FAITH W ITH IN SC IE N T IFIC K N O W LED G E
Summary
The presented text o f M arian M assonius is a part o f a m anuscript on the principle
of causality (in possession of the Archives PAN, in Warsaw). It was written — though
never completed — probably around 1920, after M assonius’ appointm ent to the Chair of
Philosophy and Pedagogy at the Stefan Batory University of Vilno. This late work is an
elaboration of the auth o r’s views on determinism adopted about 30 years earlier and left
virtually unchanged ever since (Cf. Uber Kants transcendental Asthetik, Leipzig 1890).
According to Massonius, the principle of causality is an article o f „objectve”, „natural”
faith grounded in a spontaneous inner belief, the latter being a basic com ponent o f the
cognitive mind.

