
ARCHIW UM  HISTORII FILOZOFII I M YŚLI SPOŁECZNEJ. T. 35,1990, PL ISSN 0066-6874

Marek Grygorowicz

ROLA POLEMIKI Z MYŚLĄ KARTEZJUSZA W KSZTAŁ
TOWANIU SIĘ KONCEPCJI PODMIOTU LUDZKIEGO  
I OBRAZU ŚWIATA W ROZPRAWIE CONDILLACA O PO

CHODZENIU POZNANIA LUDZKIEGO

W rozprawie O pochodzeniu poznania ludzkiego (1746)1 nowe, w pojęciu 
Condillaca, spojrzenie na podmiotowość ludzką i na sposób istnienia człowieka 
w świecie, ma spełniać co najmniej dwa zadania. Po pierwsze, ma pokazać, że 
oświeceniowa krytyka metafizyk XVII-wiecznych i ich konsekwencji w zakresie 
pojmowania człowieka nie prowadzi do przekonań o zagubieniu istoty ludzkiej 
w świecie, który stracił dla niej przejrzystość. Po drugie, krytyka ta ma odsłonić 
zarówno niezbędność systemów racjonalistycznych jako decydującego ogniwa 
w polemice z tradycją scholastyczną, jak i ich nieuchronny zmierzch w obliczu 
zadań oświeceniowej odnowy umysłu. Nowatorskie zadanie ukazania sukcesji 
i zmiany stanów umysłowości w dziejach mentalności europejskiej oraz od
słonięcie możliwości wzrostu panowania człowieka nad własnym rozwojem 
w przyrodzonej mu rzeczywistości, czyni z Condillaca prekursora orientacji 
Association des Idéologues.2 Sama zaś rozprawa O pochodzeniu... przygotowuje 
pole teoretyczne do polemiki z systemami filozofii XVII stulecia. Przedsięwzięcie 
to zostaje zrealizowane w dziele Traité des systèmes, où l ’on démêle les 
inconvénients et les avantages (1749). Istotą rozprawy O pochodzeniu... jest duża 
nośność polemiczna każdej z prezentowanych przez autora tez. Próbując 
odtworzyć krąg polemik Condillaca należy wskazać przede wszystkim na myśl

1 E.B. de Condillac, O pochodzeniu poznania ludzkiego, tłum. K. Brończyk, Kraków 1952.
2 Program badania sukcesji i zmiany stanów umysłowości człowieka w dziejach koresponduje 

z późniejszą koncepcją Cabanisa, postulującą badanie états idéologiques de l'homme. Por. P.J.G. 
Cabanis, Rapports du physique et du moral de l'homme, Paris 1815, vol.2. Dixième mémoire, § XI, p. 
305-307. Autor zarysowuje tutaj projekt sprzężenia badań nad przekazem społecznym treści umysłu 
z konsekwentnym badaniem stanów umysłowych jednostki, poczynając od etapu najwcześniejszego 
dzieciństwa. Trzeba także wskazać na prekursorstwo koncepcji Condillaca wobec badań Condorceta 
nad postępem umysłowości w dziejach ludów Europy.
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Kartezjusza, Malebranche’ a i Locke’a. Temat niniejszego studium, polemika 
Condillaca z myślą Kartezjusza, nie dotyczy sprawy najbardziej kontrowersyjnej 
w kulturze filozoficznej Oświecenia. Mamy na myśli przezwyciężenie dualizmu 
kartezjańskiego. Problem ten jest przedmiotem rozważań Condillaca. Jednak 
kontekst, w którym się pojawia, nie jest kartezjański. Zagadnienie substancji 
rozważane jest w polemice z okazjonalizmem Malebranche’ a. Natomiast 
odniesienia do myśli Kartezjusza są decydujące wówczas, gdy autor O po
chodzeniu... podejmuje problematykę podmiotu doświadczającego i sprzężone 
z nią zagadnienie obrazu rzeczywistości. Zaznaczmy, że jest to centralna 
problematyka interesującej nas rozprawy. Polemika z Kartezjuszem pozwala 
pełniej i wyraźniej zobaczyć sens odniesień Condillaca do okazjonalizmu oraz 
możliwości i ograniczenia w spojrzeniu na empiryzm Locke’a.

I

Oświeceniowe propozycje refleksji o człowieku i świecie z trudem wyzwalały 
się spod wpływów systemów metafizycznych XVII stulecia. Jednocześnie 
systemy te były wszechstronnie krytykowane. Niezwykle trudno było pogodzić 
się z rosnącą krytyką wyróżnionego miejsca rozumu ludzkiego w rzeczywistości. 
Krytyka ta problematyzowała poznawalność wiecznego ładu rzeczywistości, 
a nawet kwestionowała jego istnienie. Niemniej trudno było zaakceptować 
obecność wszelkich wymiarów istnienia ludzkiego w nieskończoności doświad
czania. Odnalezienie sensu istnienia ludzkiego w nieskończonym uniwersum 
doświadczania nie było zatem łatwe. Trudność dotyczyła także możliwości 
krytyki funkcjonujących modeli wiedzy bez wywoływania stanów niepewności 
i pustki umysłowej. Czytając rozprawę O pochodzeniu... spotykamy się z pełną 
świadomością tych problemów. Autor zdaje sobie sprawę, że rozwiązywanie ich 
będzie procesem długotrwałym. Najważniejszy jest punkt wyjścia, umożliwiają
cy w miarę pełne spojrzenie na obszar gwarantujący poczucie pewności 
i kwestionowany zarazem. Condillac proponuje, by punktem wyjścia dla 
krytycznej refleksji nad systemami metafizycznymi XVII stulecia stała się 
charakterystyczna dla „wieku świateł” świadomość kondycji ludzkiej i moż
liwość zbudowania odpowiadającego jej obrazu rzeczywistości.

Trzeba przede wszystkim zapytać, dlaczego Condillac nie godzi się na 
proponowany przez Kartezjusza i innych przedstawicieli myśli XVII-wiecznej 
obraz człowieka. Nie do przyjęcia staje się fundamentalne wyznanie autora 
Medytacji: „Muszę się więc sam siebie zapytać, czy posiadam jakąś moc, przez 
którą mógłbym sprawić, abym ja, ten który teraz jestem, mógł istnieć także za 
chwilę. Bo skoro nie jestem niczym innym jak tylko rzeczą myślącą, albo 
przynajmniej gdy mówię teraz dokładnie o tej tylko części mojego ja, która jest
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rzeczą myślącą, to bez wątpienia byłbym świadomy tej mocy, gdyby ona była we 
mnie. A tymczasem nie znajduję niczego takiego (w sobie), i stąd najoczywiściej 
poznaję, że jestem zależny od jakiegoś różnego ode mnie bytu. ”3 Kartezjusz 
uzależnia bowiem trwanie „ja” od czynnika transcendentnego wobec podmiotu 
ludzkiego. Odsyła myśl ludzką od ładu, który obecny jest w umyśle (poprzez 
umieszczone w nim idee wrodzone), ale który jednocześnie uzależnia umysł od 
siebie, czyniąc go biernym obserwatorem udzielanej z zewnątrz gwarancji 
trwania. Równie obce jest dla Condillaca to, że Kartezjusz nie dostrzega wartości 
poznawczej cielesno-zmysłowych komponentów podmiotowości ludzkiej. Uza
leżnia ich wartość poznawczą od nie istniejącego, zdaniem Condillaca, porządku 
wnoszonego przez wrodzone idee umysłu.4 Systemotwórcza myśl pokartezjańs- 
ka nie otwiera nowych dróg badania sposobów zakorzenienia istoty ludzkiej 
w otaczającej ją  rzeczywistości. Condillac pisze: „Descartes nie znał ani 
początku, ani powstawania (...) naszych idei (...). Malebranche (...) już to szuka 
w naturze porównań dla wytłumaczenia zdolności duszy, już to gubi się w świecie 
nadzmysłowym, gdzie wydaje mu się, że znalazł źródło naszych idei. (...) 
Uczniowie Leibniza (...) czynią z tej substancji (z monad -  M.G.) istotę dużo 
doskonalszą. Według nich jest to świat w pomniejszeniu, żywe zwierciadło 
wszechświata -  a dając jej moc reprezentowania tego wszystkiego, co istnieje, 
pochlebiają sobie, że w ten sposób tłumaczą jej istotę, naturę i wszelkie 
właściwości. Tak to każdy daje się uwodzić własnemu systemowi.”5 W powyż
szym fragmencie Condillac przygotowuje grunt do syntetycznego uchwycenia 
w Traité des systèmes istoty systemów abstrakcyjnych i tych, które opierają się na 
domniemaniach.6 Ukazuje jednocześnie właściwy dla systemów sposób roz
ważania podmiotowości ludzkiej. Różni się on zdecydowanie od koncepcji 
podmiotu proponowanej przez rodzące się już w XVII stuleciu stanowiska 
empirystyczne. W czasach Condillaca centrum człowieczeństwa przestaje być 
utożsamiane z kartezjańskim cogito. Człowiek nie jest już pojmowany jako 
istota, która w procesie medytacji rozpoznaje jasną i wyraźną drogę ku temu, co 
jest z nią tożsame i zarazem ku temu, co jest jej substancjonalnie obce, a w czym 
to co ludzkie odnajduje się w sposób zawikłany i zazwyczaj złudny. Człowieczeń
stwo nie jest już także utożsamiane z „żywym zwierciadłem wszechświata” , 
z mikrokosmosem skupiającym w sobie promienie pochodzące z całego uniwer- 
sum. Człowiek przede wszystkim przeżywa świat, odczuwa go, chłonie zmysłami, 
pragnie, a nie tylko kontempluje i rozumie. Jest istotą, która przeżywając 
obecność rzeczywistości, wypracowuje i utrwala wzorce spójnego oddziaływania

3 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewicz, Warszawa 1958, t.l,
s. 65.

4 Por. op. cit., s. 109-110.
5 E.B. de Condillac, O pochodzeniu..., s. 4.
6 Por. E.B. de Condillac, Traité des systèmes, w: Oeuvres philosophiques de Condillac, Paris 

1947-1951, vol.l, p .121-122.
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na świat rzeczy i środowisko społeczne. Zdobywa w ten sposób wiedzę o świecie, 
a przede wszystkim o sobie. Wiedza ta nie pochodzi z wrodzonych idei bądź 
zasad. Nie jest pobudzoną przymusem doświadczania, niezawodną orientacją . 
Pochodzi ona z kumulacji i przetrwania treści bogatego i rozwijającego się 
w czasie doświadczenia. Czas staje się wyznacznikiem sukcesywnego rozpoz
nawania ja  i rzeczywistości, uzyskiwanego przez stopniowo kształtowane 
zdolności utrwalania treści doświadczenia zmysłowego i refleksji.

Można obecnie wskazać dostrzeganą przez Condillaca przyczynę wyzwala
nia się oświeceniowej wiedzy o człowieku spod wpływów systemów filozoficz
nych XVII stulecia. Tkwi ona w narodzinach świadomości innego niż na gruncie 
wspomnianych doktryn filozoficznych usytuowania człowieka w świecie. Tkwi 
także w braku współmierności nowego spojrzenia na istotę ludzką i tradycyjnego 
obrazu świata. Stanowiąca ośrodek systemów wizja rzeczywistości „pragnie 
przeniknąć wszystkie tajemnice; natura, istota stworzeń, najbardziej ukryte 
przyczyny rzeczy- oto, co ją kusi i co ona obiecuje sobie odkryć.”7 Maksymalizm 
zamierzeń metafizycznych znieczula potrzebę analitycznego podchodzenia do 
charakteru umysłu ludzkiego, genezy i zasięgu wszelkich jego treści. Pomniejsza 
znaczenie badania źródeł wszelkich treści poznawczych. Skutkiem tego jest 
sytuacja, w której zapominamy, że „widzimy tylko to, co jest naokoło nas, 
a myślimy, że widzimy wszystko co jest. Jesteśmy jak dzieci wyobrażające sobie, 
że można dotknąć ręką nieba tam, gdzie kończy się równina.”8 Z reorientacją 
spojrzenia na całokształt aktywności człowieka sprzężona jest potrzeba reorien
tacji refleksji metafizycznej. Proponowana metafizyka charakteryzowana jest 
tak oto: „bardziej powściągliwa, dostosowuje swoje badania do słabości umysłu 
ludzkiego i mało troszcząc się o to, co musi ujść jej poznaniu, a łaknąc tego, co 
może pojąć, umie zawrzeć się w granicach, jakie są jej zakreślone. (...) Przy tamtej 
(...) umysł zadowala sią niewyraźnymi pojęciami, słowami, które nie mają 
żadnego sensu; przy drugiej nabywamy mało wiedzy ale unikamy błędów; umysł 
nabiera trafności sądów (...) i tworzy sobie zawsze wyraźne idee.”9 Odmienne 
sposoby uprawiania refleksji metafizycznej nie ograniczają bynajmniej zakresu 
zróżnicowania jedynie do zasięgu treści. U podstaw tej zmiany tkwią różne 
sposoby pojmowania kondycji ludzkiej, powodujące zasadnicze różnice ob
razów świata. Metafizyka charakterystyczna dla ducha systemów przywołuje 
bezpowrotnie utracony stan ludzkości, który uzasadniał rozstrzygnięcie zagad
nienia źródeł i sposobu istnienia uniwersum na gruncie monizmu spirytualistycz
nego. Wówczas to „dusza może (...) nabywać wiedzę w sposób absolutny, bez 
pomocy zmysłów. Przed grzechem znajdowała się ona w warunkach (...) 
odmiennych od tych, w jakich znajduje się dzisiaj. Wolna od niewiedzy 
i pożądania, panowała wtedy nad swymi zmysłami, zawieszała ich działanie oraz

7 E.B. de Condillac, O pochodzeniu..., s. 3.
8 Op. cit., s. 4.
9 Op. cit., s. 3-4.
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zmieniała je stosownie do swej woli. Była więc w posiadaniu idei poprze
dzających użycie zmysłów.” 10 Jest to stan odległy od obecnej kondycji człowieka. 
Bowiem „na skutek jej (duszy -  M. G.) nieposłuszeństwa stan ten uległ dużej 
zmianie. Bóg odjął duszy tę całą władzę. Stała się ona tak zależna od zmysłów, 
jak gdyby one były fizyczną przyczyną tego, co tylko powodują przypadkiem, nie 
ma więc dla niej innej wiedzy jak ta tylko, którą jej przekażą zmysły. Stąd 
niewiedza i pożądanie. Ten właśnie stan duszy zamierzam poddać badaniu, 
jedyny stan, jaki może być przedmiotem filozofii, ponieważ on tylko może być 
poznany przez doświadczenie.” 11 Grzech pierworodny powoduje zasadnicze 
zmiany w losie człowieka. Istnieniu ludzkiemu zaczyna towarzyszyć poczucie 
fundamentalnego rozdwojenia na duchowość i cielesność. Rodzi się motywowa
na „niewiedzą i pożądaniem” świadomość receptywności podmiotu. Oto ogólne 
warunki nowej sytuacji człowieka i zakres właściwych mu dążeń. „Tak jak bez 
wątpienia zależy nam bardzo na poznaniu zdolności, jakie Bóg mimo grzechu 
naszego pierwszego ojca zachował nam do użytku, tak bezużytecznym jest 
odgadywanie zdolności, które mu zabrał, a odda dopiero po tym życiu. Dlatego 
ograniczę się (...) do stanu obecnego. Nie chodzi tu więc ani o rozważanie duszy 
jako czegoś niezależnego od ciała -  jej zależność bowiem jest aż za dobrze 
stwierdzona -  ani też jako połączonej z ciałem w ustroju różnym od naszego tutaj 
na ziemi. Naszym jedynym zadaniem powinno być radzić się doświadczenia 
i rozumować tylko na podstawie faktów, których by nikt nie mógł podawać 
w wątpliwość.” 12 Przytoczone fragmenty ukazują możliwości i ograniczenia 
ludzkiego sposobu samorealizacji poprzez doświadczanie rzeczywistości. Ludz
kie doświadczanie świata jest nie kończącym się zadaniem eliminacji poczucia 
przypadkowości istnienia podmiotu wobec bogactwa, zmienności i zagadkowo- 
ści sposobów istnienia odsłaniającej się rzeczywistości. Świadomość tak usytuo
wanego podmiotu poszukuje możliwości przetworzenia odczucia nieskończo
ności, zmienności i przez to ograniczenia przejrzystości świata, w obraz 
porządku. Główny nurt aktywności podmiotu nie skupia się na kumulacji energii 
ludzkiej w samej czynności motywowanego „niewiedzą i pożądaniem” przy
swajania ze wnętrzności. Podstawową sprawą, warunkującą penetrację zewnętrz- 
ności, jest odnalezienie tożsamości podmiotu, odkrycie źródła wyzwalającego 
jego aktywność. Niemniej ważną sprawą jest skierowanie aktywności podmiotu 
na drogę umożliwającą mu realizację intencji rozpoznawczo-porządkującej, 
w dostępnych mu odniesieniach do otaczającej rzeczywistości. Dążność tę 
dostrzegamy już w myśli F. Bacona. Autor ten sądzi, że umysł wyzwolony od 
przesądów religijnych i sugestywnego wpływu fantazji filozoficznych, będzie 
zdolny do rozpoznawania „ukrytych form” danej w doświadczeniu rzeczywisto

10 Op. cit., s. 12.
11 Op. cit., s. 12. Zarówno fragment poprzedni, jak i obecnie cytowany są wyraźnym nawiązaniem 

do pierwszej księgi De la recherche de la vérité Malebranche'a.
12 Op. cit., s. 12-13.
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ści. Dzięki temu zyska władzę tabelarycznego ujmowania odsłaniającego się 
stopniowo porządku świata. Te oto zdania Bacona zdają się jednoczyć 
wszystkich myślicieli poszukujących akomodacji umysłu do świata, ukazującego 
się jako nieograniczone źródło pobudzeń zmysłowych. „Gdyby się komuś udało 
(...) zapalić światło w przyrodzie, które potężniejąc ogarniałoby i rozświetlało 
wszystkie te pograniczne, od zewnątrz do obszaru naszego poznania przylegają
ce strefy, i szerząc się coraz dalej (...) odsłaniałoby (...) wszystko, co jest schowane 
(...) w świecie -  to ten człowiek, myślę, byłby prawdziwym dobroczyńcą rodu 
ludzkiego, byłby krzewicielem ludzkiej władzy nad światem, bojownikiem 
wolności, pogromcą niedostatku.” 13 Bacon nawiązuje do prastarej figury 
kondycji ludzkiej. W Novum Organum przywołuje obraz człowieka, który został 
stworzony do przebywania w raju, do spędzenia w nim szczęśliwego życia 
w spontanicznym kontakcie ze Stwórcą i z całą przyrodą. Upadek spowodowany 
przez grzech pierworodny pozbawił człowieka kondycji rajskiego obcowania ze 
Stwórcą i rzeczywistością stworzoną. Uczynił go istotą zbuntowaną wobec Boga 
i pozbawioną władzy nad przyrodą. Wina ludzka może zostać odkupiona 
wytrwałą pracą, rozumianą jako sposób starania się o powrót do wyróżnionej 
pozycji w kosmosie. Utraconą spontaniczność w obcowaniu ze Stwórcą może 
przybliżyć człowiekowi życie zgodne ze wskazaniami religii naturalnej. Utraconą 
więź z przyrodą może człowiek odzyskać poprzez zdobywanie o niej wiedzy. 
Dzięki oświetlaniu przyrody światłem rozumu człowiek odzyska zdolność 
skutecznego działania praktycznego. Przywołanie tej fundamentalnej dla kul
tury europejskiej opowieści o losie człowieka odsyła zarówno do Biblii jak i do 
archetypów wyobraźni greckiej. Przedfilozoficzne opowieści mityczne, platońs
ka opowieść o jaskini i nauki genezyjskie mówią właściwie o tym samym. Mówią
o nadziei regeneracji upadłego człowieczeństwa, o nadziei powrotu do źródeł 
jako o celu życia doczesnego. W dziele De sapientia veterum Bacon pisze
0 wielkiej roli starożytnych mitów i podań w staraniach człowieka o powrót do 
źródeł wielkiej tradycji. Tej tradycji, która przechowuje świadectwa utraconej 
przez człowieka, spontanicznej więzi ze Stwórcą i Kosmosem. Regeneracja 
pamięci o szczęśliwej pełni istnienia i udziale w wiedzy absolutnej, praca nad 
alegoryczną wykładnią wielkiej mądrości zawartej w mitach, ma pomagać 
człowiekowi w wytyczaniu celów jego mozolnej, pracowitej doczesności. Wzbu
dzane kultywowaniem tradycji świadectwa przeszłości są dla Bacona wyrazem 
nadziei człowieka na ponowne przyswojenie świata, dające mu poczucie siły
1 wyróżnionego miejsca wśród stworzeń. Condillac przywołuje podstawową 
figurę losu człowieka w zupełnie odmiennym celu. Grzech pierworodny na 
zawsze pozbawił istotę ludzką udziału w intuitywnym obcowaniu z całością 
stworzenia. To co jedynie pozostało człowiekowi, jego ziemska kondycja,

13 Zdania te są fragmentem przedmowy do planowanego przez Bacona dzieła O tłumaczeniu 
przyrody. Cytujemy za: K. Ajdukiewicz, Franciszek Bacon z Werulamu. Dzieło i życie. Wstęp do: 
F.Bacon, Novum Organum,tłum. J. Wikarjak, Warszawa 1955, s. XVI.
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nie odsłania mu planu teodycei. Warunki tej kondycji wyznaczone są 
przez „zdolności, jakie Bóg mimo grzechu naszego pierwszego ojca zachował 
nam do użytku” oraz motywowany „niewiedzą i pożądaniem” niepokój
0 trwałość naszego istnienia. Istnienie to musi realizować się w rzeczywistości 
nie ujawniającej właściwego jej porządku, uobecniającej się jedynie poprzez 
doznania zmysłowe. Ludzkie starania o przeniknięcie tajemnic natury, 
badanie istoty stworzeń i ukrytych przyczyn rzeczy, starania o zapewnienie 
człowiekowi „widzenia wszystkiego, a nie tylko tego, co jest naokoło 
nas” , są dla Condillaca próbami odwracania się od zarysowującej się 
człowiekowi możliwości praktykowania stanu jego własnej dojrzałości. 
Stanu, który uświadamia mu, że został powołany do samorealizacji swojego 
miejsca w uniwersum, a nadto, że otrzymał przydatne do tego, choć 
nader skromne, zdolności, które powinien w pełni wykorzystać. Ucieczka 
do utraconego „ustroju różnego od naszego tutaj na ziemi” wzmaga 
„niewiedzę i pożądanie” podmiotu. Deprecjonuje bowiem realność do
świadczaną, a tym samym oddala od podmiotu jedyny obszar pracy 
nad samoidentyfikacją. Autor O pochodzeniu... zdecydowanie krytykuje 
przydatność dla refleksji filozoficznej owego „odgadywania zdolności” 
człowieka w stanie utraconej pełni antropologicznej i właściwego mu 
niegdyś uprzywilejowanego miejsca w kosmosie. Procedury te dostrzega 
zarówno na gruncie systemów metafizycznych (Kartezjusz, Malebranche) 
jak i u reprezentantów empiryzmu (Bacon). Dostrzega także przyczynę 
ich żywotności. Myśl filozoficzna Condillaca rozwija się bowiem na podłożu 
obserwacji zasadniczej aporii światopoglądowej. Z jednej strony myśl no
wożytna już dość wcześnie ukazuje kondycję ludzką jako zadanie samorealizacji 
w przyrodzonym, nieskończonym obszarze doświadczania. Świadomości 
tej towarzyszą jednak, kultywowane przez wyobraźnię potoczną oraz przez 
wielu ludzi światłych, nadzieje usytuowania człowieka w ładzie absolutnym, 
ponadzmysłowym, przekraczającym obszar doświadczania. Przezwyciężenie 
aporii między świadomością kondycji ludzkiej i obrazem świata możliwe 
jest tylko na drodze ukazania przyczyn narodzin, rozwoju i zmierzchu 
tego rozumienia pewności, które utożsamia ją z prawdą absolutną, jasną
1 wyraźną, zawsze i wszędzie oczywistą. Rodzi się pytanie, czy odkrycie 
sensu istnienia ludzkiego, pozbawionego absolutnej gwarancji trwania, 
może skutecznie wpłynąć na zmianę perspektywy patrzenia na rzeczywistość 
człowieka otaczającą? W pytaniu tym zawiera się sens polemik autora 
Traité des systèmes z obrazami świata, które ujawniający się człowiekowi 
labirynt rzeczywistości próbują przemierzyć szlakiem pewnym, nieomylnym 
i jedynym. Nie zdają sobie sprawy z tego, że jeżeli w ogóle istnieje 
dla człowieka jedyna prawda o świecie i jedyna, wiodąca do niej droga, 
to nie jawi się ona człowiekowi od razu i nigdy w sposób pełny. Condillac 
pisze: „Nous naissons au milieu d'un labyrinthe, où mille détours ne



22 Marek Grygorowicz

sont tracés que pour nous conduire à l'erreur: s’ il y a un chemin 
qui mène à la vérité, il ne se montre pas d'abord; souvent c'est celui 
qui paroît mériter le moins notre confiance.” 14

II

W pięciu Medytacjach Kartezjusz ukazuje konsekwentną drogę uzyskiwania 
przez cogito ludzkie pewności metafizycznej i trwałego związku z absolutem 
boskim. Rozdział rzeczywistości na dwie substancje: myślącą i rozciągłą pozwolił 
obalić świat złudzeń, wnoszony przez daną zmysłowo potoczność i ugruntować 
uczestnictwo ładu uniwersalnej geometrii (mathesis universalis) w ideach wrodzo
nych świadomości ludzkiej. Samoświadomość jest dla podmiotu myślącego 
tożsama z odkryciem wyposażenia umysłu w trwałe praobrazy substancji -  idee 
wrodzone. Wyposażenie to wnoszone jest przez Boga, nie mogącego być 
zwodzicielem. Doświadczane przez podmiot stany pewności są udziałem tegoż 
podmiotu w ciągłym procesie generowania przez Boga z jednej strony aktów 
umysłowej jasności i wyraźności, z drugiej zaś quantum rozciągłości. Udział ten 
jest możliwy dzięki sukcesywnemu zanurzaniu w umyśle człowieka idei, które 
cogito odkrywa jako wrodzone. Akty woli pozwalają istocie ludzkiej na 
skuteczne opanowywanie namiętności duszy i na kierowanie cogito ku źródłu 
ładu. Zabezpiecza to podmiotowość ludzką przed cierpieniem wnoszonym przez 
wątpienie metafizyczne. Odkrycie przez podmiot ładu wnoszonego przez idee 
wrodzone jest jednoczesnością oczywistości „ja” myślącego i trwałego porządku 
materii. W szóstej Medytacji Kartezjusz zamierza dokonać operacji intelektual
nej decydującej o spójności systemu filozoficznego. Chce mianowicie udowodnić 
pełne panowanie cogito nad światem materialnym, jawiącym się świadomości 
jako nieskończone quantum rzeczy, zaświadczających swoją obecność poprzez 
wrażenia zmysłowe. Próby ogarnięcia cielesności przez nałożenie na nią siatki 
idealnej geometrii i ujmowania zmian właściwych rozciągłości w formy, 
przejrzystej dla umysłu, translacji geometrycznej, kończą się połowicznym 
jedynie powodzeniem.15 Kartezjusz pisze: „Uczy mnie także natura przez owe 
wrażenia bólu, głodu, pragnienia itd., że ja nie jestem tylko obecny w moim ciele, 
tak jak żeglarz na okręcie, lecz że jestem z nim jak najściślej złączony i jak gdyby 
zmieszany, tak że tworzę z nim jakby jedną całość. W przeciwnym bowiem razie 
ja, który nie jestem niczym innym jak rzeczą myślącą, nie odczuwałbym bólu, gdy

14 E.B. de Condillac, Traité des systèmes, p. 127.
15 Na temat roli translacji geometrycznej w fizyce kartezjańskiej i w kosmologii por. A.C. 

Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, tłum. S. Łypacewicz, Warszawa 1960, 
t. 2, s. 199-202. Na temat krytyki modelu wiedzy, opartej na geometrii spekulatywnej por. 
następujące fragmenty dzieł Condillaca: O pochodzeniu..., s. 75-76; Traité des systèmes, s. 198.
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ciało moje zostanie zranione, lecz samym tylko intelektem ujmowałbym owo 
zranienie, tak jak żeglarz ujmuje wzrokiem, gdy coś na statku się złamie; i gdy 
ciało domaga się jedzenia lub picia, to bym to też rozumiał wyraźnie, a nie 
doznawał mętnych wrażeń głodu czy pragnienia. Nie są bowiem z pewnością 
niczym innym owe wrażenia pragnienia, głodu, bólu itd. jak tylko pewnymi 
mętnymi odmianami myślenia powstałymi z połączenia i jak gdyby przemiesza
nia umysłu i ciała.” 16 Dalsze fragmenty szóstej Medytacji pogłębiają jeszcze 
problematyczność treści poznawczych, mających ukazywać materię zgodnie 
z odkrytą przez umysł jej idealną esencją. Rośnie natomiast potrzeba wyjaśnienia 
treści wnoszonych przez doznania zmysłowe. Pogłębia się także odczucie 
„przemieszania umysłu i ciała” , nowe doświadczenie sposobu istnienia tego, co 
ludzkie. Doświadczenie to ukazuje światło cogito w porządku natury stworzonej, 
już nie promieniejące, ale wręcz problematyczne w sile i w zasięgu. Kartezjusz, 
zdobywając się na konstatację ułomności natury ludzkiej, nie podejmuje się 
rozpatrzenia nowej wątpliwości o zasadniczych, jak się okazało, konsekwencjach 
ontologicznych. Zapewne nawet jej nie dostrzega. Co do istnienia świata ciał, 
uobecniających się poprzez sferę doznań zmysłowych, decyduje tak oto: „skoro 
bowiem Bóg nie dał mi żadnej zdolności, by to poznać, lecz przeciwnie, wielką 
skłonność do uwierzenia, że pochodzą one (doznania cielesne -  M.G.) od rzeczy 
cielesnych, nie widzę, w jaki sposób można by pojąć, że nie jest on zwodzicielem, 
jeśliby one pochodziły skądinąd niż od rzeczy cielesnych. A zatem rzeczy cielesne 
istnieją.” 17 Decyzji tej towarzyszy ważny komentarz: „Może jednak w ogóle nie 
wszystkie istnieją takie, jakimi je ogarniam zmysłami, ponieważ owo zmysłowe 
spostrzeżenie w wielu punktach jest bardzo niejasne i mętne, ale przynajmniej to 
wszystko w nich jest, co jasno i wyraźnie pojmuję, tzn. wszystko, co -  ogólnie 
biorąc -  wchodzi w zakres przedmiotów czystej matematyki {mathesis) .” 18 
Stosunek cogito do rzeczywistości wobec niego zewnętrznej Kartezjusz interp
retuje w kategoriach treści oczywistych dla samego podmiotu. Odwołuje się 
bowiem do oczywistości zawartej we wrodzonej cogito idei rozciągłości. Autor 
ten nie jest w stanie ukazać sposobu przekroczenia wątpienia w istnienie świata 
materialnego w kierunku zbudowania o nim wiedzy. Zapośredniczenie pewności 
istnienia ciał przez odwołanie się do wrodzonego uposażenia cogito, jest 
w rzeczywistości powołaniem się na nieomylność świadectw danych przez Boga. 
Bóg, dając gwarancję trwaniu świadomości, nie może w swojej wszechmocy 
odmówić tej gwarancji cielesnemu wymiarowi naturalności. Condillac w związ
ku z tym pisze w Traité des systèmes: „Le système des Cartesiens est peu 
philosophique. Au lieu d'expliquer les choses par des causes naturelles, ils font

16 R. Descartes, Medytacje, t. 1, s. 106-107.
17 Op. cit., s. 105.
18 Op. cit, .W tekście francuskim termin: „mathesis” tłumaczony jest jako „geometria spekula- 

tywna”.
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à chaque instant descendre Dieu dans la machine, et chaque effet paroît produit 
comme par miracle.”19

Szósta Medytacja przywołuje po raz wtóry problem istnienia świata material
nego, jawiącego się jako kompleks doznań zmysłowych. Tym razem jednak, 
w przeciwieństwie do pierwszej Medytacji, mamy do czynienia z próbą ze
stawienia potocznego ujęcia świata ciał i procesów zachodzących między nimi 
z ujęciem w kanonach translacji form geometrycznych, podlegających jednorod
nej mechanice przemieszczeń. Brak możliwości pełnej interpretacji ujęcia 
pierwotnego w kategoriach mathesis, pokazuje w nowym świetle wszystkie 
dotychczasowe dążenia autora Medytacji. Dualizm duszy i ciała, wynik pierw
szego wątpienia kartezjańskiego i podstawowy problem konstrukcji przyszłej 
metafizyki, daje się przekształcić w spójną wizję rzeczywistości tylko przy 
ograniczonym jej pojmowaniu. Condillac dostrzega obecność tego problemu 
w myśli Kartezjusza i ujawnia go zarówno w O pochodzeniu... jak i w Traité des 
systèmes. Dla Condillaca droga kartezjańska ukazuje granicę idealizmu i języka 
systemów. Autor „Medytacji” zakładając możliwość ujmowania natury cielesnej 
w sposób, w jaki ukazuje nam ją „,naturalne światło rozumu”, upraszcza 
jednocześnie pewne aspekty jej istnienia, a poza tym degraduje jej istotne treści. 
Kartezjańskie pojmowanie rzeczywistości zasadza się na ukazaniu takich 
nośników dwu substancji, które, zachowując swoją odrębność od substancji 
boskiej, określają swój sposób trwania jako stosunek uczestniczenia w ładzie 
uniwersalnym. W tym sensie cogito określa swoją rzeczywistość jako ciąg aktów 
świadomości, wykazujących obecność ładu uniwersalnej geometrii już w pierw
szych treściach obligującego bezwzględnie poznania. Dodajmy, poznania za
świadczającego jednocześnie akty tożsamości cogito. W przebiegu rozumowania 
Kartezjusza trzeba podkreścić rolę tego oto fragmentu pierwszej Medytacji: 
„trzeba koniecznie przyznać, że chociaż te rzeczy ogólne, jak oczy, głowa, ręce 
itp. mogą być tylko tworami imaginacji, to jednak rzeczywistymi są jakieś inne 
rzeczy prostsze i ogólniejsze, z których -  jak gdyby z prawdziwych barw -  tworzą 
się wszystkie bądź fałszywe, bądź prawdziwe obrazy rzeczy, jakie się znajdują 
w naszej myśli (cogitatio) -  Tego rodzaju, zdaje się, jest istota ciała w ogóle i jego 
rozciągłość, podobnie kształt rzeczy rozciągłych dalej ich quantum, czyli ich 
wielkość i liczba, tak samo miejsce, w którym się znajdują, czas, przez jaki trwają 
itp.”20 Tutaj po raz pierwszy Kartezjusz zupełnie wyraźnie ukazuje, że zwątpienie 
w świadectwo zmysłów, w odróżnialność jawy od snu, złudzenia wyobraźni 
i wszechmoc złośliwego ducha, pozostawiają świadomości, dochodzącej z tru
dem do samopoznania, bardzo niewielki obszar możliwego oparcia. Jedynie 
niepodważalny ład przestrzeni koreluje z aktem świadomości; potwierdza 
elementarną postać zarówno swojego jak i jej istnienia, Zabezpiecza świadomość

19 E.B. de Condillac, Traité des systèmes, p. 157.
20 R. Descartes, Medytacje, t. 1, s. 25.
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przed grożącą jej jałową drogą samopoznania poprzez mnożące się jedynie akty 
wątpienia. Podobnie świat cielesności może być, według Kartezjusza, rozumiany 
jako element jednorodnej rzeczywistości tylko wówczas, jeżeli ustanowiony 
przez cogito stosunek do cielesności jako do zewnętrzności, zostanie sprowadzo
ny do zawierania się tej zewnętrzności w ładzie uniwersalnej geometrii. Czyli, 
w gruncie rzeczy, do tego, co jest treścią zawartych w cogito idei rozciągłości 
i ruchu. Autor Medytacji dokonuje rozdzielenia substancji myślącej i substancji 
cielesnej. Zabieg jest tak radykalny, że w konsekwencji trzeba dowodzić istnienia 
ciał. Kartezjusz nie postępuje jednak tak, aby realizować poznanie ciał w per
spektywie dualizmu, to znaczy przez odnoszenie aktów cogito do odmiennej, ze 
względu na różnicę substancjonalną właśnie, a więc zasadniczą, zewnętrzności 
cielesnej. Zewnętrzność, rozumiana jako transcendencja w stosunku do cogito, 
jest dla Kartezjusza wyłącznie zewnętrznością substancji boskiej. Jeżeli sfera 
doznań zmysłowych ma zostać włączona do tak pojmowanej rzeczywistości, 
trzeba wówczas następująco uściślić zadanie geometrycznej interpretacji sub
stancji rozciągłej. Mathesis universalis nie tylko wyraża naturę ciał i ich 
fundamentalnych własności, ale także, poczynając od nich, w łańcuchu wnios
kowań dedukcyjnych dookreśla to co szczegółowe i faktyczne. W ten sposób 
ujmuje intencję kartezjańską Cassirer w swojej fundamentalnej rozprawie Die 
Philosophie der Aufklärung. Realizację tej intencji musi poprzedzić operacja 
eliminacji błędów i pozorów w ujmowaniu cielesności. Jest to zadanie dla 
świadomości obdarzonej poczuciem uczestniczenia obydwu substancji w ładzie. 
Kartezjusz pisze: „Albowiem skoro wiem, że wszystkie wrażenia zmysłowe 
w tych sprawach, w których chodzi o dobro mego ciała, o wiele częściej wskazują 
mi prawdę niż fałsz, i że niemal zawsze mogę się posługiwać większą liczbą 
wrażeń dla zbadania tej samej rzeczy, a oprócz tego mogę się posługiwać 
pamięcią, która wiąże teraźniejszość z przeszłością, i intelektem, który już 
przejrzał wszystkie przyczyny błądzenia -  to nie potrzebuję się już więcej 
obawiać, by nie znalazł się fałsz w tym, co mi codziennie przedstawiają zmysły, 
lecz powinien odrzucić wszystkie przesadne wątpliwości dni minionych jako 
godne śmiechu.”21 Jednak zadanie daleko posuniętej koordynacji czynności 
intelektualnych, umożliwiającej dokładne badanie treści zmysłowych, jest bar
dzo trudno wykonalne. Dzieje się tak „ponieważ konieczność działania nie 
zawsze pozostawia nam czas na tak dokładne badanie.”22 Trudno wyobrazić 
sobie warunki życia ludzkiego całkiem odmienne. Takie, w których daleko 
posunięta możliwość eliminacji złudzień poznawczych uruchomi łańcuch wnios
kowań dedukcyjnych, dookreślających to co szczegółowe i faktyczne jedynie. 
Można wątpić, czy Kartezjusz skutecznie przezwyciężył trapiące go od wczes
nych lat młodzieńczych przeświadczenie. Oto jego zasadnicze treści: „zewnętrz-

21 Op. cit., s. 116-117.
22 Op. cit., s. 118.
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ność wymyka się (...) jego przeżyciom; postrzeżenie już go nie wprowadza 
bezpośrednio w świat, nie prowadzi go ku rzeczom samym; zjawiskowa powłoka 
rzeczy jest przezeń utożsamiana z treścią przeżycia i uznana za skutek, którego 
przyczynę stanowi przedmiot tego przeżycia, dostępny odtąd jedynie za pośred
nictwem konstrukcji pojęciowej; to, czym jest rzecz dla nas już się nie pokrywa 
z tym, czym jest rzecz dla siebie; zjawisko przestaje być czymś rzeczywistym, staje 
się czymś pozornym. Byt jest gdzie indziej. To przeświadczenie, połączone z (...) 
uczuciem zdumienia, leży u źródeł wszystkich pasjonujących Kartezjusza 
poznawczych i filozoficznych poczynań. Ono też każe mu mówić o świecie jako
o teatrze (...) o innych ludziach jako o zwierzętach lub drzewach, niby-ludziach 
lub widziadłach, o własnym ciele jako o maszynerii pozbawionej życia,
o właściwościach innych ciał jako o chimerach, o samych tych ciałach jako
0 snach zwodniczych (...).”23 Jeżeli wysiłek zmierzający do uzyskania jasnej
1 wyraźnej orientacji metafizycznej jest kwestionowany choćby minimalnym 
stopniem nasilenia owego przeżycia, to niewątpliwie „należy uznać słabość 
naszej natury”24 Wysiłek ten może jednak, często w trudnym do określenia 
momencie, rozpocząć uporczywe wznoszenie przesłony, zaciemniającej świado
mość bogactwa tejże natury. Aby jednak podjąć ten wątek, trzeba odwołać się do 
innego niż kartezjańskie pojmowania rzeczywistości i do innej koncepcji 
podmiotu. Przywołać trzeba także inny język.

Condillac pisze w Traité des systèmes:,,Il y a deux langages qu'on devrait 
soigneusement distinguer; l'un s'applique aux choses, et ce serait celui de 
l'intelligence suprême; l'autre ne s'applique qu'à la manière dont nous les 
concevons, et c'est le seul dont nous devrions nous servir.”25 Przytoczony 
fragment dotyczy szerokiego problemu funkcjonowania pojęcia: „pojmowanie” 
na gruncie systemów XVII-wiecznych. Odnosi się zarówno do Kartezjusza jak 
i do Spinozy. Gdy jednak ograniczymy jego odniesienie tylko do polemiki 
z Kartezjuszem, wówczas dostrzeżemy tutaj niewątpliwy wyraz doznanego 
zawodu, zawiedzonych oczekiwań. Nowatorstwo metody kartezjańskiej miało 
być także regeneracją języka filozofii. Język filozofii miał zapewnić pożądaną, 
w wyniku kryzysu światopoglądu scholastycznego, zdolność bezpośredniego 
odnoszenia rozumującego „ja” do realności przyrody Obiecywał także uczynie
nie rozumującego „ja” ośrodkiem wszelkich odniesień do spraw ostatecznych. 
Uczył, że „należy zaczynać od rzeczy najprostszych” . Ale wynik jego refleksji 
okazał, że „rzeczami najprostszymi są idee wrodzone, zasady ogólne i pojęcia 
oderwane, uważane (...) za źródło naszych poznań.”26 One to doprowadzają 
umysł do obcowania z rzeczywistością, która jest dla Kartezjusza tym samym co

23 S. Cichowicz, Wokół politycznych intencji Descartesa, w: Archiwum Historii Filozofii i Myśli 
Społecznej, t. 18, s. 308-309.

24 R. Descartes, Medytacje, t. 1, s. 118.
25 E.B. de Condillac. Traité des systèmes, p. 174.
26 E.B. de Condillac, O pochodzeniu..., s. 220.



Condillaca polemika z Kartezjuszem 27

byt absolutny, obiekt wyrażalny w języku przez „verbe substantif -  être” . Język 
filozofii kartezjańskiej nie przywrócił człowiekowi rozumiejącego obcowania ze 
światem natury. Odnowił jedynie drogę szukania jej wiecznej esencji. Jednocześnie 
zamknął przed człowiekiem drogę wnikania w świat dany mu w całym bogactwie 
konkretno-zmysłowego uposażenia. Zaproponował mu drogę szukania prawdy
0 tym świecie w ładzie udzielanym przez inteligencję wyższą od ludzkiej. Dla 
doświadczającej świadomości, której podstawy Condillac stara się ukazać 
w O pochodzeniu..., najważniejszą sprawą jest wytworzenie trwałego intencjonalnego 
stosunku podmiotu do rzeczywistości wobec niego zewnętrznej. Zewnętrzność jest 
jedynym obszarem doświadczanej realności. Jawi się ona jako nieograniczona 
przestrzeń pobudzeń zmysłowych, nie odsyłających do ukrytej esencji. Z kolei 
podmiot w swojej konstytucji wykracza poza myślowo-wolicjonalne uposażenie 
cogito. Uobecnia się przede wszystkim dzięki posiadaniu zdolności receptywności 
zmysłowej, przekształcanej następnie w czynności duszy i w koordynację zachowań 
cielesnych. Tożsamość tego podmiotu może ukształtować się tylko w odniesieniu do 
tak ujmowanej rzeczywistości. Nad tym układem, wymagającym odwołania się do 
innego niż u autora „Medytacji” sensu realności, nie wznosi się żaden transcendens. 
Transcendens rozumiany jako czynnik, który mógłby zmieniać charakter 
rozwijającego się samoistnie układu naturalnego. Między obecnymi u Kartezjusza
1 u Condillaca obrazami rzeczywistości zarysowuje się radykalna różnica opcji 
metafizycznych. To co dla Kartezjusza było sposobem utrzymywania niezakłócone
go kontaktu z bytem, dla Condillaca staje się niebezpieczną dla człowieka ucieczką 
od rzeczywistości. Ucieczka taka powoduje w następstwie wzmożenie lęku przed 
trudem istnienia. Przywracanie poczucia rzeczywistości wymaga zawsze niełatwych 
zabiegów akomodacji człowieka do tego co najprostsze i bezpośrednio mu dane. 
Poniższy fragment O pochodzeniu... syntetycznie ocenia stanowisko Kartezjusza 
i ukazuje zarazem podstawy orientacji Condillaca: „ważną jest rzeczą umieć 
posługiwać się wszystkim, co może nam być pomocne. Co do tego należy zauważyć, 
że stosownie do nabranych przez umysł nawyków nie ma niczego, co by nie mogło 
pomagać nam w refleksji. Nie ma bowiem wcale takich przedmiotów, z którymi nie 
potrafilibyśmy kojarzyć naszych idei i które, co za tym idzie, nie byłyby zdolne 
ułatwiać ćwiczenia pamięci i wyobraźni. Rzecz cała w tym, żeby umieć tworzyć te 
kojarzenia zgodnie z celem, jaki sobie stawiamy i okolicznościami, w jakich się 
znajdujemy. Posiadając taką umiejętność nie będziemy musieli, jak to czynili 
niektórzy filozofowie, uciekać się do szukania samotności w ustronnych 
miejscowościach albo zamykać się w piwnicach, aby tam rozmyślać przy blasku 
lampy. Ani światło dzienne, ani ciemność nocy, ani hałasy, ani milczenie, nic nie 
może przeszkodzić umysłowi człowieka umiejącego myśleć.”27 Trzeba obecnie 
zapytać: co ukazuje nam język nie przenoszący nas w świat inteligencji 
przekraczającej ludzkie zdolności pojmowania?

27 Op. cit., s. 221-222.
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Oto sytuacja, która jest dla Condillaca pierwotnym obrazem ludzkiej 
kondycji w świecie. „Kiedy my sami utkwimy oczy w jakieś bardzo złożone 
malowidło i gdy je widzimy całe na raz, nie tworzymy sobie od razu żadnej 
określonej jego idei. Ażeby je widzieć tak jak trzeba, musimy zwracać uwagę na 
wszystkie jego części jedne po drugich. A cóż za obraz stanowi ten wszechświat 
dla oczu, które otwierają się po raz pierwszy na światło!”28 Pierwotna sytuacja 
podmiotu polega na całkowitym zatopieniu jego wrażliwości w otoczeniu. 
Otoczenie to przedstawia się jako nieograniczona przestrzeń zróżnicowanych 
pobudzeń, nie ukazująca zrazu żadnych wskaźników orientacji. Można mówić 
jedynie o kompleksowości pobudzeń i o odczuwaniu ich regularności. Trzeba 
podkreślić, że „złożone malowidło” rzeczywistości nie jawi się jako wszechogar
niający mechanizm udzielających się sobie w nieskończoność pobudzeń wraż
liwych. Jest w nim wrażliwy ośrodek, przeżywający pierwotnie swój stosunek do 
tego co wokół niego zaistniało jako czynność ujmowania. Czynność ujmowania 
nie zanika, jest trwale obecna i nie daje się wyeliminować z tak przeżywanej 
sytuacji. Ujmowanie to nie polega na biernym przyjmowaniu wrażeń. Między 
ośrodkiem doznającym i otaczającym go obszarem pobudzania istnieje pierwo
tnie stosunek intencjonalny. Motywuje go przymus szukania przez ośrodek 
wrażliwości sposobów przetrwania w obcym mu otoczeniu, dającym się jednak 
asymilować poprzez przyswajanie pochodzących od niego pobudzeń. „Niewie
dza i pożądanie”ośrodka doznań kieruje się na otoczenie jako na jedyny możliwy 
obszar zaspokajania pragnień. Sytuacja wyróżnionego w ten sposób centrum 
wrażliwości nie polega na odnalezieniu właściwego mu miejsca w nieskończonej 
przestrzeni pobudzeń wrażliwych, poprzez zbudowanie prostych połączeń z ich 
ciągami czy też kompleksami. Jego ruch nie jest w żaden sposób koordynowany 
przez potok napierającej nań sfery pobudzeń wrażliwości. Ruch pobudzeń 
wrażliwych jest w stanie wytworzyć względnie trwałe skupiska wrażeń, rodzaj 
„wiązek wrażeń”, quasi-ośrodków wpływających na ogólny rozkład pobudliwo
ści i receptywności w uniwersum. Nie jest natomiast w stanie wytworzyć ośrodka
o charakterze podmiotowym, trwałego centrum konstytuowania się spontanicz
ności istnienia, wchodzącego w związki z otoczeniem w jemu tylko właściwy 
sposób. Podmiot kształtuje się w procesie przetwarzania doznań pochodzących 
z jego otoczenia w jakościowo od nich odmienne operacje umysłowe. Ośrodkiem 
tych operacji staje się „ja” -  generator procesów świadomości. „Ja” wytwarza 
pierwotnie predyspozycję percepcyjną podmiotu, czyli elementarną zdolność 
przetwarzania wrażeń w percepcje -  wrażenia uświadomione. Następnie tworzy 
sposoby kojarzenia percepcji w elementarne jednostki przedstawiające -  idee.29 
Z kolei związki idei fundują trwałe układy operacji podmiotowych -  pamięć,

28 Op. cit., s. 112-113.
29 Na temat powstawania idei por. O pochodzeniu..., s. 15,8,79,88. Por. także: W. Wojciechowska, 

Sensualizm Condillaca, w : Szkice filozoficzne. Romanowi Ingardenowi w darze,Warszawa -  Kraków 
1964, s. 192-193.
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wyobraźnię i refleksję.30 Czynności podmiotu nie sprowadzają się do kumulacji 
elementarnych aktów przetwarzania pobudzeń wrażliwych w percepcje. Mają 
charakter rozwojowy. Na bazie przetwarzania pierwotnych danych konstytuują 
swoiste, jakościowo odmienne od uniwersum receptywności, pole ujmowania. 
Wspomniane operacje podmiotowe tworzą się dzięki czynnościom oznaczają
cym. Wspomniane operacje podmiotowe tworzą się dzięki czynnościom ozna
czającym. Znaki -  nośniki operacji intencjonalnych -  mają zdolność prze
chowywania w pamięci trwałych śladów operacji podmiotowych.31 One także 
pobudzają w podmiocie jego intencje skierowane na postrzegane otoczenie oraz 
na świadectwa samoświadomości. Dynamika znaków i systemów znakowych 
wyznacza dynamikę czynności podmiotowych. Rozwój czynności znakowych, 
poczynając od intonacji głosu, poprzez mimikę, strukturę gestu aż do „mowy 
dźwięków artykułowanych”, wyraża sposoby rozwoju zdolności wyobrażania 
sobie, wyposażania pamięci i refleksyjnego odnoszenia się do przedmiotów 
poznania. Sprawa najistotniejsza tkwi jednak w ukazaniu sposobu odnoszenia 
się podmiotowych operacji znoszenia „niewiedzy i pożądania” do sfery moż
liwego zaspokojenia. Condillac konsekwentnie ukazuje, że poczynając od 
pierwotnych percepcji, a kończąc na skomplikowanych związkach przedstawia
jących, mamy do czynienia z tym samym procesem. Już pierwotna konstrukcja 
idei z zatrzymanego znakiem zestawu percepcji, a nawet pierwsza wyróżniona 
percepcja, jest przetworzeniem stosunku prostej receptywności (który jest dla 
podmiotu całkowicie jałowy) w stosunek zaistnienia przez zbudowanie układu 
oznaczającego. Zaistnienie przez oznakowanie jest przede wszystkim ureal
nieniem relacji zbudowanej tym aktem. Jest potwierdzeniem istnienia relacji 
zachodzącej między operatorem podmiotowym i związanym z nim przez 
stosunek oznaczania pobudzeniem. Nie jest natomiast stwierdzeniem realności 
samej czynności podmiotowej, bez jej intencjonalnego odniesienia do zewnętrz- 
ności. Nie jest także kwalifikacją istnienia samej tej zewnętrzności, która, bez 
uwzględnienia relacji oznaczającej, pozostaje nadal niedookreśloną sferą pobu
dzania. Condillac pisze: „Kiedy utworzono sobie czasowniki, zauważono łatwo, 
że słówko dodane do nich po to, aby odróżnić ich osobę, liczbę, czas i tryb, miało 
ponadto właściwość wiązania ich z rządzącym nimi podmiotem.”32 Określenie 
jakiegokolwiek wycinka rzeczywistości jest zawsze i przede wszystkim rzeczywis
tością określania. Ta podstawowa relacja wyznaczania realności wygląda 
odmiennie w różnych stadiach rozwoju podmiotu.

We wczesnym okresie rozwoju człowieka „przy pomocy języka mimicznego 
można było dawać do poznania stan swojej duszy tylko w ten sposób, że się 
pokazywało przedmiot, do którego gest się odnosił. Ruchy wyrażające jakąś

30 Na temat pamięci por. O pochodzeniu..., s. 26; na temat roli wyobraźni por. O pochodzeniu..., 
s. 26, 54; o refleksji por. op. cit., s. 41.

31 N a temat fundamentalnej roli znaków por.O pochodzeniu..., s. 83.
32 E.B. de Condillac. O pochodzeniu..., s. 168.
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potrzebę rozumiano tylko o tyle, o ile pokazywało się równocześnie pewnym 
gestem to, co potrafiło ją  zaspokoić.”33 Rozpatrzmy zarysowaną tu w sposób 
niezwykle syntetyczny sytuację. Wskazywany przedmiot nie jest potwierdzany 
w swoim istnieniu inaczej niż jako znak określonego dążenia, wzbudzonego 
rodzącym się dopiero poczuciem podmiotowości. Nie ukazuje sobą żadnej 
autonomii ani też możliwej obiektywności istnienia. Jest wyłącznie środkiem 
obiektywizacji pierwotnej intencji „ja” , dążącego do ukazania swojego stanu, 
a nie dysponującego jeszcze niezbędnymi środkami wskazania własnej odrębno
ści w uniwersum. Przedmiot zaczyna wchodzić w obieg komunikacji społecznej 
jako znak -  nośnik potrzeby „ja” ludzkiego. Widać w nim tylko tyle, ile jest 
w stanie przekazać moc znaczeniowa okrzyku, gestu czy też dołączonej doń 
mimiki. Ten sposób odkrywania przez „ja” właściwego mu miejsca w świecie, 
który wyraża się poprzez przenoszenie własnych stanów na sytuacje przed
miotowe, kończy się dlań jałowym kołobiegiem wznawiania potrzeby i przypad
kowości jej zaspokajania. Pogłębia to poczucie przypadkowości istnienia „ja” .34 
Decydującą rolę dla ukonstytuowania się , ja ” odgrywa możliwość prze
kroczenia własnym wysiłkiem sytuacji ekspresji podmiotu pod postacią jego 
uprzedmiotowienia.35 Istotne staje się wyczuwanie granicy, poczucie zaistnienia 
fundamentalnego momentu, w którym zaczyna się droga ujmowania przedmiotu 
przez oznakowania intonacyjne, artykulacyjne, gestyczne bądź mimiczne. 
Chodzi o ten moment, w którym pojawia się akt relacji czyniącej wyraźnym, 
a przez to uświadomionym jako istniejące, miejsce czynności podmiotowych 
w stosunku do obiektów oznaczania.36 W przedmiotowość, pojmowaną jako 
zewnętrzność w ramach tej relacji, można wówczas wpisywać stany podmiotu. 
Można także ujmować ją niezależnie od aktualnego stanu podmiotu, nie 
zapominając jednak, że jest ona zawsze związana z nim stosunkiem oznaczania. 
Zawsze będziemy mieli do czynienia z sytuacjami rozgraniczania i ujmowania 
przez podmiot. Będą one tożsame z utrwalaniem ludzkiego sposobu istnienia 
w otoczeniu naturalnym. Przy pomocy rozgraniczania przez oznaczanie pod
miot może przyjąć, już nawet w języku dość prostej intonacji, gestu i mimiki, 
bardzo bogatą gamę postaw wobec zewnętrzności. Może ujmować przed
miotowość jako fetysz, ale równie dobrze może ją stopniowo asymilować. Może 
wyrazić chęć panowania nad nią, a także chęć współżycia z nią. Może podjąć się 
czynności akomodacyjnych poprzez próby naśladowania zewnętrzności. W rze
czywistości, próbując ją naśladować, naśladuje swoje własne sposoby jej 
ujmowania. Wyodrębnienie czynności intencjonalnych, uwalnianie ich od 
zanurzenia w przedmiotowości, wyzwala olbrzymią energię, tkwiącą w pierwo

33 Op. cit., s. 164.
34 Por. op. cit., s. 118.
35 Condillac podkreśla związane z tym trudności. Por. op. cit., s. 205.
36 Mimo licznych trudności, analityczna postawa podmiotu wobec rzeczywistości jest już możliwa 

na poziomie języka gestów. Por. E.B. de Condillac, La Logique, w: Oeuvres..., vol. 2, p. 397.
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tnej ekspresji podmiotu. Energia ta podlega stopniowemu różnicowaniu i jest 
wydatkowana proporcjonalnie do realizowanych przez „ja” funkcji. Okrzyk 
podziwu skoordynowany z prymitywnym gestem wyraża inaczej stosunek do 
ujmowanej w ten sposób zewnętrzności niż artykułowana jednostka wypowiedzi 
słownej koordynująca ruch pracującej dłoni. W wypadku pierwszej koordynacji 
czynności będziemy mieli do czynienia najpewniej z obiektem-fetyszem, w wypad
ku drugiej, z przedmiotem angażującym nas jako układ, dających się pojąć 
i wykorzystać, własności. Rozwój aktów podmiotowych modeluje obraz rzeczy
wistości. Pierwotne zdolności czynnego ustosunkowywania się do ogarniającego 
nas świata pobudzeń nie byłyby możliwe bez współżycia społecznego, bez 
komunikacji sposobów działania, bez elementarnej, zbiorowej pamięci wspólno
ty. Bez tego człowiek „odbierałby wrażenia, jakie rzeczy wywierałyby na jego 
zmysły i tylko instynktownie byłby im posłuszny. Naśladowałby we wszystkim 
niedźwiedzie, wydawałby ryk (...) podobny do ich ryku, chodziłby na rękach 
i nogach. Jesteśmy tak bardzo skłonni do naśladownictwa, że może jakiś 
Descartes na jego miejscu nie próbowałby nawet chodzić na nogach.” 37 Warto 
jeszcze przytoczyć następujący fragment. Ma on kluczowe znaczenie dla 
ukazania genezy ludzkiego ujmowania rzeczywistości, co Condillac zdaje się 
utożsamiać z zaistnieniem człowieczeństwa w uniwersum instynktu. „Jak to!
-  powiedziałby ktoś -  czyż konieczność zaspokajania swoich potrzeb i namiętno
ści nie wystarczałaby, aby rozwinąć wszystkie działania jego duszy? Od
powiadam, że nie, ponieważ dopóki będzie żył nie obcując zupełnie z ludźmi, nie 
znajdzie zgoła sposobności do łączenia swoich idei z umownymi (...) znakami. 
Będzie bez pamięci i co za tym idzie, jego wyobraźnia nie będzie wcale podlegała 
jego władzy, z czego (znów) wynika, że będzie całkowicie niezdolny do 
refleksji.”38 W społeczeństwach pierwotnych taka istota, żyjąca poza regułami 
uspołecznienia, to stworzenie wegetatywne, letargiczne. W społecznościach 
rozwiniętych -  to człowiek szalony.

W drugiej części rozprawy O pochodzeniu... Condillac podejmuje próbę 
zarysowania ewolucji systemów znakowych. Systemy znakowe są traktowane 
jako zasadnicze nośniki stosunku podmiotu do rzeczywistości. Ewolucja sys
temów znakowych ukazuje przemiany zachodzące w ramach podmiotowego 
ujmowania świata. Te prekursorskie badania prowadzone są w oparciu o wyraź
ne założenie teoretyczne. Pierwotny system znaków (produkt mozolnego 
utrwalania się zbiorowej pamięci wspólnoty) jest skumulowanym potencjałem 
intonacji i artykulacji głosu, mimiki oraz gestu. Wynika to ze specyfiki 
wczesnego etapu rozwoju podmiotowości. Podmiot jest wówczas przymuszony 
do nie nastawionej na dystynktywność całościowej ekspresji. Celowi temu 
przyporządkowuje czynności narządów ciała, traktowane jako nośniki ekspresji

37 E.B. de Condillac, O pochodzeniu..., s. 89.
38 Op. cit..
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znakowej. Podmiot zawdzięcza swój rozwój zdolności wyzwalania się z niewoli 
przytłaczającej go i wszechogarniającej zewnętrzności. Istnienie zewnętrzności 
jest potwierdzane wyrażającym ten stosunek uzależnienia kompleksowym 
znakiem. Podstawowa dla rozwoju podmiotu zdolność polega na możliwości 
wyłaniania poszczególnych czynności oznaczających z niezróżnicowanego kom
pleksu figuratywności znakowej. Tworzy to z jednej strony możliwość wielo
stronnego odnoszenia się podmiotu do rzeczywistości, z drugiej zaś rozbudowuje 
świat wewnętrzny podmiotu, wzbogaca podmiotowe zdolności ekspresji. Con- 
dillac sądzi, że pierwotne przeżycie obecności podmiotu w świecie wyraża 
kompleksowy gest, wzmocniony z reguły modulowaną ekspresją głosu. Gdy 
zatem Dawid tańczył przed arką, to wyrażał w ten sposób całym sobą tajemniczą 
moc i niewypowiedzianą wielkość Stwórcy.39 Grecy potrafili pierwotną totalność 
gestu podzielić na reguły tańca ramion i ekspresję postawy ciała oraz na reguły 
tańca kroków. Ruch ramion i postawa ciała mogły wyrażać bogaty zakres 
stanów i procesów odkrywanych w świecie zewnętrznym. Czynności te określały 
reguły czytelności tego świata. Taniec kroków mógł dzięki temu swobodniej 
wyrażać stany emocjonalne podmiotu, był ekspresją jego wrażliwości.40 Rzymia
nie ustalili „trzy zbiory gestów, jeden dla tragedii, drugi dla komedii, a trzeci dla 
utworów dramatycznych zwanych satyrami.”41 Condillac zwraca uwagę na 
niezmiernie istotną prawidłowość. Określanie reguł dla wyzwalających się 
z pierwotnego niezróżnicowania systemów znakowych ukazuje zarazem ich 
możliwości i ograniczenia. Język gestów ciała w swoim rozwoju buduje określone 
wzorce wyrazu w ramach ściśle wyznaczonej relacji: ruchy ciała i właściwa 
wyłącznie im sfera mimetycznego ujmowania. Narzuca to sztuce pantomimy 
konieczność zasłaniania twarzy maską. Poszerzenie skali ekspresji podmiotu
o język mimiki jest związane z koniecznością szukania właściwego jej pola 
semantycznego. Zaś w skali integralnej ekspresji podmiotu wiąże się to 
z poszerzaniem wymiarów tej ekspresji. To samo dotyczy znaków słownych. 
Condillac pisze: „Powiadają, że poeta Livius Andronicus, grając w jednej ze 
swoich sztuk, ochrypł na skutek wielokrotnego powtarzania ustępów, które 
podobały sią bardzo ludowi, pozwolił sobie więc na to, żeby na przyszłość 
niewolnik recytował wiersze, podczas gdy on sam miał wykonywać tylko gesty. 
W ten sposób włożył w swoją grę tym więcej żywości, że siły jego nie były 
podzielone.”42 W przytoczonym przykładzie warto zwrócić uwagę na dwie 
zasadnicze sprawy. Pierwsza dotyczy możliwości rozwoju samodzielnego prze
kazu słownego, który własnymi środkami może przekazywać treści przyporząd
kowane dotąd sztuce gestu. Z kolei usamodzielniony gest zaczyna spełniać 
funkcje rdzennie pantomimiczne, uwolnione od funkcji towarzyszenia słowu

39 Por. Op. cit., s. 123.
40 Op. cit.
41 Op. cit., s. 139.
42 Op. cit., s. 138.
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i ukazywania tego, czemu samo słowo nie może podołać. Sprawa druga to 
postępująca ekonomizacja wysiłku ekspresyjnego. Różnicowanie języków po
woduje większe skupianie energii na wyraźnie zarysowanej intencji oznaczającej
i zmniejszenie troski o zaspokajanie innych potrzeb. Pozostałe relacje oznaczają
ce realizowane są przy pomocy innych nośników komunikacji. Różnicowanie 
systemów znakowych wpływa dodatnio na poczucie wielowymiarowej akomo- 
dacji podmiotu do rzeczywistości. Wspomniane różnicowanie nie jest jednak 
procesem zdeterminowanym określoną i nienaruszalną koniecznością rozwojo
wą. Na rozwój poszczególnych systemów znakowych może wpływać charakter 
wyobraźni danej społeczności. „Wprowadzony przez konieczność zwyczaj 
mieszania mowy mimicznej z dźwiękami wymawianymi utrzymywał się długo 
jeszcze, kiedy już ustała ta potrzeba, zwłaszcza u ludów o żywszej wyobraźni, 
takich jak narody Wschodu. To było przyczyną, że kiedy zjawiało się nowe 
słowo, rozumiano się równie dobrze nie używając go, jak i używając. Pomijano je 
więc chętnie, aby wyrazić myśl żywiej.”43 Proces usamodzielniania się słowa był 
długotrwały. „Słowo, które nastąpiło po mowie mimicznej, zachowało jej 
charakter. Ten nowy sposób podawania do wiadomości naszych myśli można 
było wymyśleć tylko na wzór pierwszego. Toteż żeby zastąpić gwałtowne ruchy 
ciała, głos podnosił się i zniżał w bardzo wyraźnych interwałach. Języki te nie 
nastąpiły po sobie nagle. Oba rodzaje mowy długo mieszały się razem i dopiero 
bardzo późno przeważyło słowo.”44 U ludów europejskich rola „mowy dźwię
ków artykułowanych” systematycznie rosła. Dawała niespotykane na gruncie 
innych systemów znakowych możliwości wyrazu.45W rozwoju mowy szczególne 
znaczenie przypada sztuce prozodii, a także doskonaleniu reguł stosowania 
akcentu, iloczasu i intonacji. Olbrzymią rolę odegrała również możliwość 
przekładu „mowy dźwięków artykułowanych” na system pisma. Poezja od
grywała u ludów starożytnych rolę wtajemniczania w treści religii, a także rolę 
przekazu praw nadawanych ludziom przez bogów. Wykonywana była począt
kowo razem z muzyką. W tym compositum ekspresji dopatrywano się ob
jawienia języka mocy nadprzyrodzonych. W świecie greckim „muzyk i uczony 
(...) byli jednym i tym samym (...) Lud ten nie przypisywał ludziom wynalazku tej 
sztuki i wierzył, że instrumenty budzące w nim (...) podziw posiada od bogów.”46 
Przeniesienie całej siły ekspresji poetyckiej w ramy reguł właściwych wyłącznie 
wypowiedzi słownej i umieszczenie w jej ramach tego, co wnosiła dotąd muzyka 
(rola akcentu, iloczasu i intonacji w mowie), oderwało mowę od sakralnego 
wymiaru obrazowania. Pozwoliło jej wyrażać zdolności pochodzące wyłącznie 
od ludzi. Wartość wypowiedzi słownej wzrastała wraz z możliwością poszerzania 
zakresu jej przekazywania w przestrzeni i w czasie. Wiązało się to z jej zasadniczą

43 Op. cit., s. 161.
44 Op. cit., s. 124.
45 Por. Op. cit., s. 161.
46 Op. cit., s. 159.
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rolą w komunikacji społecznej, z przekazem podstawowych treści normujących 
życie społeczności. Było to możliwe tylko dzięki przekształcaniu się języka 
zbudowanego na bazie sekwencji obrazów i figur w język komunikujący 
w układzie syntaksy przekazującej relacje orzekające. Relacje te zasadzały się na 
zaistnieniu w polu komunikacji słów wchodzących w związki znaczeniowe. 
Związki te opierały się na postrzeżeniach i wyprowadzanych na podstawie ich 
przekształcania, w ramach sytuacji orzekania, zależnościach pojęciowych. 
U podstaw ekspresji słownej tkwił przymus figuratywnego i metaforycznego 
przedstawiania kompleksowego obrazu świata. Towarzyszyło mu poczucie 
całkowitego panowania tego świata nad podmiotem. Emocjonalny stosunek 
podmiotu do świata, a także pierwotne sposoby aktywności o charakterze 
rozpoznawczo-klasyfikującym, przedstawiane były przy pomocy analogii ozna
kowujących obiekty i procesy zachodzące w rzeczywistości (bądź przeżycia 
ludzkie) przez wybrane obiekty bądź zdarzenia pochodzące z tego samego 
uniwersum. Ich funkcja znakowa polegała na używaniu obrazów imitujących 
dany wycinek rzeczywistości (obiekt, zdarzenie) do tłumaczenia innych dziedzin 
tej samej realności. Natura związku między zdarzeniami symbolizującymi 
określone zachowania obiektów świata zewnętrznego bądź stany duszy ludzkiej
i zakresem rzeczywistości w ten sposób oznaczanej, wyrażała się w skom
plikowanym przyporządkowywaniu zakresu rzeczywistości oznaczanej obszaro
wi traktowanemu jako pierwowzór jej istnienia, trwania i przemijania oraz jako 
źródło wszelkich jej własności. Symbolizacja tego typu odwoływała się do 
zawiłych analogii, alegorii i opowieści -  metafor. Treść przedstawień symbolicz
nych przyrastała wraz z rosnącą pojemnością umysłu w zakresie przeżywania
i pojmowania zdarzeń przyporządkowywanych symbolicznym pierwowzorom. 
Umysł zmierzał do podporządkowania praobrazom całej doznawanej rzeczywis
tości. Pragnął przeniesienia do ich sfery całego sensu istnienia świata zewnętrz
nego i samego siebie. Rozważając przyczyny wychodzenia człowieka spod presji 
tej wyobraźni, Condillac zwraca uwagę na następującą zależność: „Aż dotąd 
zwierzę lub rzecz służąca do wyrażania czegoś były rysowane w postaci 
naturalnej. Ale kiedy studiowanie filozofii, które wywołało powstanie pisma 
symbolicznego, skłoniło uczonych Egiptu do pisania wiele na różne tematy, 
wówczas owa dokładność rysunku okazała się kłopotliwa, bo nadto zwiększała 
zwoje. Zaczęto więc posługiwać się stopniowo innym pismem, które można by 
nazwać kursywą hieroglifów (...) najpierw składało się z samych konturów 
postaci, aż ostatecznie stało się rodzajem znaków. Naturalnym wynikiem 
spowodowanym przez tę kursywę było to, że zmniejszyła ona bardzo uwagę 
kierowaną dotychczas na symbol, a skupiała ją na samej rzeczy oznaczanej. 
Dzięki temu nauka pisma symbolicznego uległa dużemu skróceniu, wystarczyło 
bowiem wówczas przypominać sobie tylko sens (...) symbolicznego znaku, gdy 
dotychczas musiano znać właściwości rzeczy lub zwierzęcia użyte jako sym
bole.”47 Przejście od znaku -  obrazu, znaku -  imitacji do znaku -  ideogramu,
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znaku -  reprezentacji odegrało zasadniczą rolę nie tylko w kształtowaniu mowy
i pisma. Konsekwencje dotyczą przede wszystkim nowego widzenia relacji: 
podmiot -  rzeczywistość. Condillac podkreśla fakt rozerwania więzi między 
symbolizującym i symbolizowanym, opartej na systemie analogii. Charakter tej 
więzi zakłada rozwój czynności oznaczania jako sukcesywne podporządkowy
wanie drugiej z wymienionych dziedzin, dziedzinie pierwszej. Znak - skrót, znak
-  reprezentacja autonomizuje rzeczywistość przedstawianą w stosunku do 
symbolu. Powstaje odtąd różnica jakościowa między naturą oznaczającego
i naturą oznaczanego. Sytuacja imitacji przekształca się w sytuację rozpoz
nawania znakiem tego, co może być oznaczone. Jednocześnie pojawia się pytanie
0 status samego znaku i o zakres oznaczania. Znak -  reprezentacja samym swoim 
zaistnieniem wnosi pytanie o charakter stosunku do dziedziny oznaczanej. 
Stosunki wyróżnionych dziedzin mogą ulegać wielowariantnym przekształ
ceniom. Ten typ oznaczania może dokonać podziału sfery oznaczanej na 
substrat i własności. Może oznakowywać samą istotę rzeczy bądź tylko 
wyróżniać jej własności. W języku alegorezy i metafor było to zadanie prawie 
niewykonalne. System znaków mowy i pisma może rozdzielić swoje funkcje na 
przedstawienia zaspokajające wyrafinowany smak estetyczny (kultywowanie 
przyjemności) oraz na przedstawienia potoczności (ukazywanie tego co pożyte
czne). Określone znaki mogą zostać zamknięte w system wiedzy tajemnej 
(praktyka kapłanów egipskich) co nie jest równoznaczne z zamknięciem mowy
1 pisma dla ukazywania procesów nie odsłaniających żadnej tajemnicy. Z kolei 
zachowane znaki sakralne mogą stać się dla innej społeczności skutecznymi 
środkami szerokiego obiegu informacji.48 Język mowy i pisma jest dla Condillaca 
zwieńczeniem procesu kształtowania się zdolności podmiotu do doświadczania 
rzeczywistości poprzez jej rozpoznawanie, tożsame ze stopniowym samopo- 
znaniem. Wzrastająca różnorodność systemów oznaczania rzeczywistości jest 
traktowana jako wartość konstytuująca sens istnienia podmiotu. Mogąc bowiem 
istnieć tylko poprzez sukcesywne doświadczanie świata, nie ma poczucia 
zetknięcia z nieprzystępnym monolitem.

Przyjrzyjmy się obecnie możliwościom relacji orzekającej na poziomie 
wysoko rozwiniętej „mowy dźwięków artykułowanych” . Condillac stwierdza: 
„Jakakolwiek byłaby jednak (...) natura percepcji i bez względu na sposób, w jaki 
one powstają, pewne jest, iż jeżeli szukamy w nich idei rozciągłości, pewnej linii, 
pewnego kąta, pewnych kształtów, wówczas znajdziemy je w nich, i to w sposób 
jasny i bardzo wyraźny. Jeżeli ponadto szukamy w nich tego, do czego odnosimy 
ową rozciągłość i kształty, spostrzeżemy równie jasno i wyraźnie, że odnoszą się 
one nie do nas, czy też do tego, co jest w nas przedmiotem myśli, ale do czegoś 
poza nami (...) Natomiast, jeżelibyśmy chcieli doszukiwać się idei wielkości

47 Op. cit., s. 188-189.
48 Por. Op. cit., s. 190.
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absolutnej pewnych cial albo nawet ich wielkości względnej oraz ich właściwego 
kształtu, wówczas znaleźlibyśmy tylko sądy bardzo podejrzane (...) Nie ma 
błędu, ani niejasności (...) w tym, co się dzieje w nas, nie ma ich także 
w odnoszeniu percepcji na zewnątrz. Jeżeli myślimy (...) że mamy idee pewnej 
wielkości i jakiegoś kształtu i że odnosimy je do takiego a takiego ciała, wówczas 
nie ma w tym niczego, co by nie było prawdziwe, jasne i wyraźne; oto gdzie 
wszystkie prawdy mają swe źródło. Jeżeli trafia się błąd, to jest nim o tyle tylko,
0 ile sądzimy, że taka wielkość i taki kształt przysługują rzeczywiście temu ciału 
(...) To, co nam każe sądzić, że idee nasze łatwo podlegają niejasności, pochodzi 
stąd, że nie odróżniamy ich dostatecznie od wyrażeń będących w użyciu. 
Mówimy na przykład, że śnieg jest biały; i wypowiadamy tysiące innych sądów, 
nie myśląc o usuwaniu dwuznaczności wyrazów (...) Śnieg jest biały, jeżeli przez 
białość rozumie się przyczynę fizyczną naszej percepcji; śnieg nie jest biały, jeżeli 
przez białość rozumie się coś podobnego do samej percepcji. Sądy te nie są więc 
ciemne; ale są prawdziwe względnie fałszywe, zależnie od sensu, w jakim 
bierzemy terminy.”49 Przytoczony fragment skłania do wyciągnięcia zasad
niczych wniosków w sprawie orientacji filozoficznej Condillaca. Autor ,,0  
pochodzeniu...” wyklucza istnienie związku między wyzwolonym z okowów 
własnej niedojrzałości podmiotem i otaczającym go środowiskiem, traktowane
go jako stosunek kopiowania zewnętrzności, jako relacja upodobniania. Roz
poczyna tym samym niezwykle interesującą drogę, umożliwiającą nowe 
stanowisko ontologiczne i epistemologiczne. Stanowisko to kwestionuje predeter- 
minację podmiotu w ukształtowanej poza nim obiektywnej rzeczywistości. 
Pierwsze zręby nowej orientacji ukazują polemiki Condillaca z Kartezjuszem
1 residuami kartezjańskimi w myśli Locke’a. Problematykę tę podejmie u schyłku 
XVIII stulecia ugrupowanie Ideologów. Będzie to oś konstrukcyjna myśli 
Cabanisa. Orientacja ta osiągnie kulminację w myśli Maine de Birana. N a
stępująca konstatacja Maine de Birana poważnie umacnia przekonanie autora
O pochodzeniu...Pamiętajmy jednak, że mamy w tym wypadku do czynienia ze 
stanowiskiem dziewiętnastowiecznym (1815), ze świadectwem już nie powstawa
nia, ale utrwalania się nowej perspektywy realizacji podstawowej intencji 
ontologicznej. Maine de Biran pisze: „Dans tous les cas, il est vrai de dire que ce 
qui est dans l'esprit ou dans le sens n'a aucune ressemblance avec sa cause; et il n'y 
a rien de plus absurde que de prendre l'objet extérieur pour le cachet, et la 
modification de l'âme ou l'image pour une empreinte qui doit ressembler au 
cachet (...) nulle perception n'offre rien de pareil, mais elle embrasse dans un seul 
et même acte la modification sensible ou l'effet dans la cause externe, ou cette 
cause dans son effet senti; et lorsqu'il n y a pas de cause conçue ou que la 
sensation est pure ou isolée de tout jugement, il n'y a plus de perception dite ou 
l'idée de sensation. Quand je dis: je vois un arbre, j'ai une sensation ou

49 Op. cit.. s. 14-15,17.
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modification dont la cause, naturellement rapportée hors de moi et de 
l'organisation, est appelée arbre. Pour qu'on pût considérer l'objet comme un 
modèle et l'idée comme la copie, il faudrait que la perception se formât de deux 
jugements, et non pas d'un seul. Par l'un de ces jugements, le moi se distinguerait 
de l'objet externe représenté par la sensation ou avec elle. Dans le second 
jugement, il se distinguerait de la sensation représentative elle-même; il aurait une 
idée distincte et separée et de l'objet qui la cause et de lui-même à la fois. Or, il n'en 
est point ainsi des perceptions qui sont primitivement et essentiellement 
objectives en tant qu'elles ont pour forme indivisible l'être, l'espace ou l'étendue. 
Otez la représentation il ne reste acune idée ou image de l'objet représenté, mais 
seulement une idée vague, confuse, universelle, de substance ou de cause 
à laquelle la représentation est rapportée comme attribut ou comme effet. Il n'y 
a donc lieu en aucun cas à la comparaison de l'objet à son image ou au jugement 
affirmatif de ressemblance ou de différence.”50 Podany przez Condillaca 
przykład odnoszący się do percepcji bieli koresponduje z zarysowanym przez 
Maine de Birana empirystycznym uprawomocnianiem realności. W tym samym 
akcie sądzenia uchwytujemy podmiotowy sposób wrażliwego ujmowania ze- 
wnętrzności jak i uprzedmiotowiającą się reakcję podmiotu na układ pobudzeń 
zewnętrznych. Ta druga czynność utrwala obraz zewnętrzności. W akcie tym 
podmiot nie traci kontaktu z uniwersum pobudzania. Przenika do tego 
uniwersum poprzez system czynności psychofizycznych -  skutków percepcji 
różnicujących oba człony sytuacji podmiotowo -  przedmiotowej. Podany przez 
Condillaca przykład zawiera jeszcze inne, bardzo istotne, aspekty interesującej 
nas relacji. Jest on świadectwem dwóch dystynktywnych operacji podmioto
wych. Autor ten zauważa: „Nie powinno się mówić pojęcie bieli, tylko percepcja 
bieli (...) Pojęcia mogą (...) być uważane za obrazy; można więc z tej przyczyny 
dawać im miano idei, nigdy natomiast percepcji. Było by to dawać do poznania, 
że nie są one naszym dziełem.”51 Świadomość aktów percepcyjnych, traktowanie 
ich jako odrębnych czynności podmiotu, przychodzi stosunkowo późno. 
„Ludzie przyswoili sobie terminy abstrakcyjne, nabyli zdolności odróżniania 
duszy od ciała (...) Spostrzegli wówczas nie tylko, że kiedy mówią na przykład 
widzę, to jest to czynność fizyczna; lecz zauważyli także w szczególności percepcję 
duszy i zaczęli uważać termin widzę za stosowny do oznaczania jednego
i drugiego. Jest nawet prawdopodobne, że zwyczaj ten ustalił się w sposób tak 
naturalny, że nie zauważono, jak rozszerzono znaczenie tego wyrazu.” 52 
Czynność percepcyjna musi wyodrębnić się od czynności tworzenia idei ogól
nych. „Tym, co sprawia, że idee ogólne są tak konieczne, jest ograniczoność

50 F.P.G. Maine de Biran, Note sur les réflexions de Maupertuis et de Turgot au sujet de l'origine des 
langues, w: Sur l'origine du langage, Etude de Ronald Grimsley suivie de trois textes (Maupertuis, 
Turgot et Maine de Biran), Genève 1971, p. 92-93.

51 E.B.de Condillac. O pochodzeniu..., s.78.
52 Op. cit., s. 173.
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naszego umysłu. Bóg ich zupełnie nie potrzebuje; jego nieskończona wiedza 
obejmuje wszystkie jednostki i nie jest Mu trudniej myśleć równocześnie
o wszystkich jak o jednej tylko. Co do nas, pojemność naszego umysłu jest już 
wypełniona, nie tylko, kiedy myślimy wyłącznie o jednym przedmiocie, ale 
nawet, kiedy go rozważamy pod jednym tylko względem. Toteż jesteśmy 
zmuszeni, żeby wprowadzić ład do naszych myśli, dzielić rzeczy na różne 
klasy.”53 Operacje „przemyślanego doświadczenia” prowadzą do tworzenia idei
-  obrazów rzeczywistości. Ich istotą jest skupianie i standaryzacja wrażeń. 
Zmierzają one do przetwarzania percepcji (wrażeń uświadomionych) w pojęcia 
(świadectwa obecności idei -  obrazów w umyśle). Unifikacja percepcji prowadzi 
do procesów abstrahowania, uogólniania treści percepcyjnego przyswajania 
zewnętrzności. Towarzyszy temu poważne niebezpieczeństwo oderwania się 
podmiotu od własnej sytuacji genetycznej. Jest nią ujawnienie się „złożonego 
malowidła” rzeczywistości, danego poprzez nieograniczoną ilość pobudzeń 
zmysłowych. Brak uwzględnienia pierwotnej determinacji prowadzi do niebez
piecznych dla podmiotu złudzeń. Powodują one z kolei takie oto nieuprawnione 
sądy: „jeden to przekonanie, że wrażenia mieszczą się w przedmiotach, drugi (...) 
że te same przedmioty wywołują w każdym z nas te same wrażenia.” 54 
Rozpoznawanie rzeczywistości według klas obiektów, regularności odkrywanej 
w ich stanach i uwarunkowaniach ich działań, wreszcie według, zmierzających do 
uogólniania, charakterystyk ich własności, prowadzi do zamykania się pod
miotu w ograniczonych, a często zmistyfikowanych, obrazach świata. Olbrzymi 
potencjał i rozwojowy charakter języka nie dopuszczają jednak do utrwalania się 
takiego stanu. Utrwalany w języku stan władzy sądzenia i związany z nim obraz 
świata, podlegają, mocą odradzającej się potrzeby podmiotu, nieustannym 
zmianom o charakterze rozwojowym. Szczególnie znaki mowy i pisma wy
twarzają niezwykle bogate układy zależności między utrwalanym w pamięci 
znakiem, zawartym w wyobraźni repertuarem idei (uniwersum oznaczające) 
oraz możliwością (dzięki kompetencji refleksyjnej) oznaczania rzeczywistości 
dystynktywnej w stosunku do znaków i idei. W systemach znakowych wcześniej
szych od mowy i pisma możliwości budowania związków między układem 
konotacyjnym znaku (cechami współokreślanymi przez daną nazwę) i układem 
denotacyjnym (zakresem rzeczywistości oznaczanej) nie były duże. Przeszkodę 
stanowił znaczny schematyzm znaków oraz wielkie nasycenie treści w jednym 
znaku -  nośniku. W związku z tym ograniczona była dystynktywność sfery 
denotacji. W języku mowy i pisma, dzięki olbrzymim możliwościom unor
mowanego systemu dźwięków i alfabetowi, nie ma właściwie, poza regułami 
składni, granic operacji znakowych. We wczesnej fazie rozwoju mowy i pisma 
można zauważyć ograniczenia charakterystyczne dla poprzedzających ten język

53 Op. cit., s. 96.
54 Op. cit., s. 212.
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systemów znakowych. Na etapie przedstawień metaforyczno - figuratywnych 
sens słowa był ograniczony do funkcji nośnika obrazu -  pierwowzoru. Na etapie 
rozwiniętych dystynkcji pola podmiotowego i pola orzekania sens słowa polega 
na zbudowaniu maksymalnej ilości relacji z innymi słowami. Słowa są zawsze 
funkcjami określonych operacji podmiotowych, bądź też funkcjami orzeczeń
o dziedzinie rzeczywistości zewnętrznej wobec podmiotu. Relacje te, w ramach 
unormowanej składni (też podlegającej rozwojowi)55 rozbudowują się w na
stępującym układzie operacji. Pierwszy typ operacji skupia się na wyznaczaniu 
obiektów (substantifs). Drugi typ operacji polega na wyróżnianiu cech i ich 
powiązań (adjectifs). Trzecia grupa operacji wyróżnia stany obiektów i związki 
między nimi. Określa także procesy wywoływania działań i podlegania działa
niom. Skupia się również na czynnościach i ich wzajemnych powiązaniach. 
Różnica między działaniem i czynnością polega na odnoszeniu operacji bądź do 
świata zewnętrznego, bądź do nas samych (verbes). Zadanie czwartej operacji 
zasadza się na ukazywaniu umiejscowienia w przestrzeni i w czasie, na 
stopniowaniu nasilenia, na wieloaspektowej kwalifikacji procesów i stanów 
(adverbes). Zarówno w polu operacji podmiotowych jak i w polu orzekania
0 rzeczywistości pojawiają się nowe możliwości budowania znaczeń. Sprzężenie 
czterech aspektów operacji orzekających zwiększa w niespotykanym dotąd 
stopniu możliwości analityczne języka.56 Język rozdziela badane relacje obiek
tów oraz czynności na coraz bardziej szczegółowe zależności procesualne. 
Zwiększa się przez to zaangażowanie języka w genetyczne uwarunkowania 
wszelkich operacji, a w szczególności w kształtowanie się podstawowych operacji 
orzekających na bazie przekształcania aktów percepcyjnych. Podmiot, dzieląc
1 analizując relacje zachodzące w kręgu otaczającej go realności, przez to właśnie 
zyskuje poczucie sięgania do źródeł własnego zaistnienia w uniwersum doświad
czania. Interwencyjny charakter języka we wszystkich operacjach podmiotu 
wyraża się zarówno w analizowaniu operacji podmiotowych jak i w kon
stytuowaniu procesów ujmowania zewnętrzności, ufundowanych na rekon
strukcji regularności związków percepcyjnych. Condillac sprowadza status 
ontyczny i treść wszystkich przedstawień skumulowanych w pamięci podmiotu 
do powiązanych ze sobą czynności umysłu. Różnica między myślą o śniegu
i percepcją śniegu nie polega na stopniu przygotowania języka do jasnego
i wyraźnego oddania obrazu, kształtowanego przez wrodzone umysłowi zdolno
ści kwalifikowania stanów rozciągłości. Nie polega także na mniejszej lub 
większej zdolności utrwalenia w umyśle obrazów pochodzących z impresji. 
Condillac zdecydowanie wskazuje na brak uzasadnienia przekonania kartezjań- 
skiego, wyrażonego także przez autorów Logique ou 1'Art de penser, że idee treści 
duchowej (...) takie jak (idee) bytu i myśli, nie mają swego źródła w zmysłach;

55 Por. op. cit., cz.II: O języku i metodzie, ks. I, r. IX, X.
56 Por. G. Le Roy. Introduction a f oeuvre philosophique de Condillac, w: Oeuvres philosophicus de 

Condillac, vol. 1, p. XV-XVI.
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zdolność ich tworzenia posiada dusza sama z siebie.”57 Podważa także na
stępujące przekonanie Locke'a: „Nie wątpię (...), że gdybyśmy mogli do
prowadzić wszystkie słowa aż do ich źródeł, dowiedzielibyśmy się, że we 
wszystkich językach słowa używane na oznaczenie rzeczy nie podpadających pod 
zmysły pochodzą od idei zmysłowych.”58 Dostrzega w nim niebezpieczeństwo 
redukcjonizmu poznania wszelkiej realności do elementarnych jakości zmys
łowych. W omawianym przez nas dziele Condillac wykazuje ścisły związek 
percepcji i operacji myślenia. Nie jest to jednak związek podporządkowania. 
Percepcje, zawdzięczane pierwotnej podmiotowej predyspozycji oznaczającej 
-uw adze59, są oznakowywanymi wrażeniami. Oznakowywanie na tym poziomie 
operacji podmiotowej sprowadza się do kształtowania zdolności reprodukowa
nia elementarnej stałości pobudzania. Natomiast myśl jest wytworem współ
działania predyspozycji zapamiętywania, wyobrażania i refleksji. Jest to 
operacja podmiotowa zachodząca na o wiele wyższym poziomie jakościowego 
przekształcania elementarnych aktów poznawczych. Wyraża się ona w ustalaniu 
związków orzekających między ideami (utrwalonymi kompleksami percepcji), 
traktowanymi jako pojęciowe (tzn. istniejące w samym umyśle) reprezentacje 
czynności umysłu i oznakowywanej przez umysł rzeczywistości zewnętrznej. 
Percepcja stanowi źródło procesów myślenia. Nie jest natomiast traktowana 
jako czynność uzyskująca sens poprzez sprowadzenie jej treści do obrazowości
i ogólności wnoszonych przez pojęcie. Wspólność genezy nie jest w condillacows- 
kiej koncepcji umysłu tożsamością funkcji. Wielość funkcji w ramach ogólnej 
ekspresji podmiotu jest zarazem jego celem i wymogiem narzuconym przez 
środowisko, które daje się zasymilować tylko na drodze postępującego róż
nicowania. Condillac nie uznaje predeterminacji podmiotu do szukania realnych 
odpowiedników reprezentacji myślowych. Nie interesuje go zatem spór o priory
tet czystego myślenia (Kartezjusz) czy też demonstratywności doświadczenia 
refleksyjnego (Locke). Istotna jest dla niego jedynie zbiorowa pamięć wspólnoty 
ludzkiej, pozwalająca na uformowanie się podmiotowego ośrodka wrażliwości, 
kreującego sposoby znoszenia „niewiedzy i pożądania” . Nadrzędną wartością 
dla doświadczającego podmiotu staje się otwartość świata. Autor O po
chodzeniu... stwierdza: „ (...) jest dużo wygodniej przyjąć w rzeczach pewną 
realność, za której prawdziwe znaki uważa się słowa, oraz rozumieć przez nazwy: 
człowiek, zwierzę itd. istotę (...), która określa i odróżnia te rzeczy, aniżeli

57 E.B. de Condillac, O pochodzeniu..., s. 172, przypis. Condillac przytacza tu
taj zmodyfikowany przez siebie fragment dzieła logików z Port Royal La Logique ou Art de penser (cz. 
I, r. I). Dodaje: „Zarzut ten (stawiany przez jansenistów pod adresem zwolenników wyłączności 
zmysłowego pochodzenia wiedzy -  M.G.) został wyjęty z «Wyznań» św. Augustyna. Przed Lockem 
mógł on jeszcze kogoś uwodzić, ale teraz nie ma odeń nic bardziej nieuzasadnionego.”
(s. 172).

58 Condillac cytuje fragment traktatu Locke'a, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, War
szawa 1955, tłum. B.J. Gonecki, t. 1, ks. III, r. I, § 5. Por. O pochodzeniu..., s. 172, przypis 1.

59 Na temat zdolności uwagi por. O pochodzeniu..., s. 20.
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zwracać uwagę na wszystkie idee proste, jakie mogą jej przynależeć.”60 Stanowis
ko takie utożsamia dochodzenie do obrazu realności z odnajdywaniem idei 
istotności. „Istotą (...) jakiejś rzeczy jest to, co ją stanowi, czym ona jest.”61 
Można jednak ujmować rzeczywistość zupełnie inaczej. Condillac pisze: „Jeżeli 
przestaniemy myśleć o substancji ciał jako o czymś, co ma teraz pewną barwę
i kształt, a myślimy o niej tylko jako o czymś ruchliwym, podzielnym, 
nieprzenikliwym i o nieokreślonej rozciągłości, wówczas będziemy mieli ideę 
materii, ideę prostszą od idei ciał, której ona jest tylko abstrakcją, chociaż wielu 
filozofom podobało się nadać jej byt rzeczywisty.”62 W proponowanym ujęciu 
rzeczywistości nastawienie na odnalezienie ogólnego obrazu świata zewnętrz
nego nie sprowadza się do szukania podłoża, wytwarzającego postrzegane 
zmysłowo własności i fundującego istnienie bytu -  źródła. Hipoteza istnienia 
materii -  podłoża jest niezbędnym dla umysłu obrazującym uproszczeniem. Jest 
produktem operacji oznaczającej ten poziom rekonstrukcji rzeczywistości, który 
ma ułatwiać podmiotowi drogę do badania jej wieloaspektowego, konkretno
-  zmysłowego istnienia. Condillacowska propozycja określania rzeczywistości 
nie jest drogą wiodącą do poznania istoty rzeczy. Operacje tworzące idee ogólne 
mają służyć jedynie wnoszeniu porządku, niezbędnego do utrzymania sensu 
wysiłku podmiotu. Podmiotu -  ośrodka wrażliwości, dla którego realność to 
jedynie nieskończona dziedzina pobudzeń zmysłowych. Condillac niezwykle 
dobitnie podkreśla niemożność przekroczenia tej kondycji. „Należy jednak 
zauważyć -  pisze -  że określamy rodzaje i gatunki rzeczy nie tyle ze względu na 
ich naturę, co na sposób, w jaki je poznajemy; czyli (...) dzielimy je na klasy 
podporządkowane jedne drugim.”63 Jakakolwiek konstatacja ontologiczna 
będzie dla tak ujmowanego podmiotu zawsze i wyłącznie tezą teoriopoznawczą. 
Condillac podejmuje tę problematykę po Locke'u. Dla autora Rozważań 
dotyczących rozumu ludzkiego problem aporii między strukturą materii i moż
liwością rekonstrukcji tej struktury w ramach podmiotowego pola wiedzy, 
prowadzi do pesymizmu w zakresie możliwości dookreślenia statusu ontycznego 
podmiotu ludzkiego w naturze stworzonej.64 Condillac zdaje sobie sprawę 
z przyczyny tego faktu. Podmiot w ujęciu Locke'a jest zdeterminowany i przez to 
ograniczony już na poziomie pierwotnych treści i zasięgu percepcji.Treści idei 
prostych nie można ani rozszerzyć, ani pogłębić. Nie można tych treści 
analizować. Trzeba je po prostu uznać za obrazy przekazywanych nam jakości. 
Percepcja jest tylko i wyłącznie uchwyceniem treści ukształtowanych już przed 
zaistnieniem naszych czynności umysłowych.65 Doświadczanie rzeczywistości

60 Op. cit., s. 103.
61 Op. cit., s. 102.
62 Op. cit., s.214.
63 Op. cit., s.96.
64 Por. J. Locke, Rozważania..., t. 2, s. 223-224, 236-239, 241-242, 259-260 oraz 216-217.
65 Por. Op. cit., t. 2, s. 384-385.



42 Marek Grygorowicz

w tak zakreślonych granicach pobudza wspomnianą aporię wraz z uświadomie
niem sobie ograniczenia czynności umysłowych do materiału impresyjnego, 
wybranego z olbrzymiego pola możliwej, a niedostępnej człowiekowi receptyw- 
ności. Ograniczenie doświadczania nie dotyczy wyłącznie niewielkiego zakresu 
materiału impresyjnego, zdatnego do budowy związków poznawczych. Pro
blemem podstawowym dla Locke'a staje się brak możliwości poznania or
ganizacji właściwej rzeczywistości doświadczanej. Problem ten nie jest jednak 
w O pochodzeniu... należycie dostrzeżony. Zwróćmy obecnie uwagę na wywodzą
cą się niewątpliwie z lektur Locke'a konstatację Condillaca: „Gdybyśmy mieli 
spojrzenie dość przenikliwe, by odkrywać w przedmiotach większą liczbę 
własności, dostrzeglibyśmy wnet różnice między tymi, które wydają się nam 
najbardziej podobne (...), i wskutek tego moglibyśmy je dzielić na nowe 
podgrupy. Chociaż różne cząstki tego samego metalu są na przykład podobne 
pod względem własności, jakie w nich znamy, to nie wynika z tego, żeby były 
podobne pod względem tych, które nam do poznania jeszcze pozostają. 
Gdybyśmy potrafili zrobić ich ostateczną analizę, być może doszukalibyśmy się 
między nimi tylu różnic, ile ich znajdujemy obecnie między metalami różnego 
gatunku.”66 Dla autora Rozważań...byłaby to nęcąca wizja, w gruncie rzeczy 
jednak nieosiągalna dla ludzkiego podmiotu doświadczającego. Przenikliwość 
ludzkiej percepcji jest predeterminowana przez Stwórcę. Natomiast dla autora
0  pochodzeniu... postępująca przenikliwość percepcji jest jedynym sposobem 
zakorzeniania się podmiotowości w świecie zewnętrznym. Koncepcja rozpoz
nawania „złożonego malowidła” rzeczywistości jest biegunowo przeciwstawna 
zadaniu reprodukowania własności substancji materialnej. Podmiot obecny 
w myśli Condillaca nie reprodukuje rzeczywistości zewnętrznej. Na ciągłe 
wyzwanie pobudliwości odpowiada tworzeniem zróżnicowanych jakościowo
1 zakresowo operacji przedstawiających. Potrzebne mu są operacje uogólniające. 
Dzięki nim chce otwierać sobie drogę ku nieznanym mu dotąd sferom wciąż 
obecnego pobudzania, które pragnie przekształcać w nowe formy świadomego 
obcowania z rzeczywistością. W związku z tym pisze: „Co do metafizyki, 
wystarcza, że wrażenia przedstawiają rozciągłość, kształty i barwy. Odmienność 
(...) zachodząca między wrażeniami dwóch ludzi nie może powodować żadnego 
zamieszania.”67 Wręcz przeciwnie. Zdolność poznawczego odnoszenia się przez 
człowieka do bogactwa percepcji może przyczynić się do wykrywania porządku 
tam, gdzie usilnie starano się widzieć domenę zmienności, niedookreślenia, 
a nawet pozorności. Podmiot stawia sobie zadanie rekonstrukcji rzeczywistości 
percepcyjnej. Próbuje wniknąć językiem w świat pobudzeń zmysłowych. Można 
nawet powiedzieć, że Condillac postuluje sukcesywne wyzwalanie zdolności 
percepcyjnej od ciążących nad nią obrazów świata -  idoli umysłu.68 Otwarcie

66 E.B. de Condillac, O pochodzeniu..., s. 96.
67 Op. cit., s. 211.
68 W końcowych fragmentach rozprawy O pochodzeniu... autor coraz częściej powo-
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podmiotu ku rzeczywistości ujmowanej na poziomie elementarnej wrażliwości 
jest zarazem zbliżaniem się do podstawowych uwarunkowań trwania istoty 
ludzkiej. Umysł podmiotu usiłuje w ten sposób dotrzeć do własnej sytuacji 
genetycznej. Zaznaczmy jednak, że nie jest to początek lecz efekt przebycia 
długiej drogi samorealizacji. Konkretno-zmysłowe wymiary rzeczywistości 
mogą być dane tylko podmiotowości rozwiniętej, świadomej własnych możliwo
ści i ograniczeń. Podmiotowość ta próbuje uchwytywać momenty pierwotnego 
przekształcania pobudzeń w sytuacje percepcyjne. Jej czynnikiem motorycznym 
staje się przekonanie, że może stykać się z fundamentalnością doświadczenia, 
z bezpośredniością czucia granicy: ja -  zewnętrzność. Towarzyszy temu przeko
nanie idące znacznie dalej. Otóż dzięki pewności, iż „w miarę jak będę 
postępował w poznawaniu prawdy, będę mógł dostrzegać nawet najbardziej 
subtelne czynności mego umysłu”69 rodzi się nadzieja, że „cała trudność 
sprowadza się do wiedzy, jak powinno się zacząć, aby ujmować idee według ich 
najsilniejszego związku. Twierdzę, że kombinacja, w której zachodzi taki 
związek, zgodna jest z samym powstawaniem rzeczy.”70 Wykazanie złudności tej 
ostatniej nadziei przekracza temat niniejszego studium. Wiąże się to z wyczuciem 
problemu oporu rzeczywistości wobec czynności podmiotowych, presji właś
ciwej jej organizacji, nie w pełni czytelnej dla podmiotu. Można prześledzić ten 
problem badając polemikę Condillaca z myślą Locke'a. Warto w tym miejscu 
jedynie nadmienić, że będzie to centralny problem Traktatu o wrażeniach. 
W O pochodzeniu... Condillac prawie go nie dostrzega. W sprawie tej ważna jest 
inna sprawa. Chodzi o to „jak powinno się zacząć, aby ujmować idee według ich 
najsilniejszego związku.” Aby, ujmując rzeczywistość w ładzie procesualnego 
kojarzenia obiektów i związków zachodzących między nimi, móc chronić umysł 
przed przypadkowością kojarzenia idei, przed dominacją przyzwyczajeń, przed 
skutkami „gwałtownego starania” o widzenie porządkujące. Zdaniem Condil
laca, postulaty te są możliwe do realizacji. Podmiot ludzki jest w stanie ujmować 
różnicowanie się obrazu rzeczywistości na elementarnym poziomie pobudzania.
I dalej, badać związki utrwalania się kompleksów własności i ich różnicowania 
na różnych poziomach ujmowania świata zewnętrznego. Potrzebna jest do tego 
analiza jakości zmysłowych. Autor O pochodzeniu... nie dostrzega przeszkód 
w konstrukcji arytmetyki percepcji. Pisze: „Czyi słowa nie powinny być (...) dla 
idei wszystkich nauk tym, czym są cyfry dla idei arytmetyki? (...) dlaczego to, co 
jest prawdziwe w arytmetyce, nie miałoby być takim i w innych naukach.”71 
Analiza jakości zmysłowych wymaga: ustalenia idei jednostki, koncepcji działa
nia (analogicznie do operacji arytmetycznych) oraz sprawności pamięci -  złoża 
znaków. Podmiot ma to wszystko do swojej dyspozycji. Gdy będzie w stanie

luje się na doniosłość postulatów F. Bacona.
69 E.B. de Condillac, O pochodzeniu..., s. 223.
70 Op. cit.
71 Op. cit., s. 81.
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uruchomić zamierzoną operację, wówczas powinien określać „tak dokładnie 
idee proste związane z każdym znakiem, żeby móc w razie potrzeby 
dokonywać ich analizy.”72 W wyniku kontynuowania tej drogi może zdobyć 
się na uświadomienie sobie idealnego wzorca operacji percepcyjnej. „Trzeba 
(...) najpierw wstawić się w okoliczności działające wyraźnie na zmysły 
(...), aby urobić znaki na wyrażenie pierwszych idei nabywanych przy 
pomocy spostrzeżenia i refleksji. Potem zaś, kiedy zastanawiając się nad 
nimi, nabywało by się nowe, można by tworzyć nowe nazwy, których 
sens dało by się określać stawiając innych w okoliczności, w jakich się 
było samemu i każąc im czynić te same refleksje, jakie się samemu 
czyniło. Wówczas wyrażenia następowałyby zawsze po ideach; byłyby 
więc jasne i dokładne, bo oddawałyby tylko to, czego by każdy doznawał 
żywo i wyraźnie.”73 Wniknięcie języka w sferę percepcji, w dziedzinę 
konstytuowania się jakości zmysłowych, podważa założenia zarówno Kar- 
tezjusza jak i Locke'a. Żywe i wyraźne doznawanie jest polemiczną reakcją 
na kartezjańską jasność i wyraźność idei wrodzonych. Condillac nie zgadza 
się także z tezą Locke'a, że język uchwytuje idee, będące umysłowymi 
reprodukcjami gotowych i nierozkładalnych jakości zmysłowych. W ten 
sposób język ogranicza się do kręgu umysłu i nie przenika do czynności 
kontaktowania się podmiotu z zewnętrznością.74 U Locke'a operacja językowa 
nie jest modelem konstrukcji przedmiotowej ważności wiedzy. U Condillaca 
jest nim przede wszystkim. Ukazuje ona przekształcanie sie predyspozycji 
percepcyjnej w oznaczającą formę, zawsze określonego i ograniczonego, 
ale zarazem otwartego, kontaktu ze sferą zewnętrznych uwarunkowań 
aktywności podmiotu. Autor O pochodzeniu... dostrzega szczególną wartość 
w rosnącej możliwości „radzenia się natury” co do możliwości ujednolicającego
i różnicującego ujmowania rzeczywistości.75 Umożliwia to przekształcanie 
pierwotnych kompleksów pobudzających w obrazy nie zagrożone idolami 
wyobraźni. Umożliwia także drogę przeciwną, docieranie do różnorodności
i zmienności właściwej zmysłowości. Oczywiście, że „radzenie się natury” 
nie spowoduje tego, że przez „białość” podmiot będzie mógł wyrazić 
coś podobnego do samej percepcji. „Białość” pozostanie fizyczną przyczyną 
percepcji, pozostanie domeną niewyczerpywalnego pobudzania i przez to 
receptywności. Ale, chcąc ją ująć, podmiot nie będzie musiał uciekać 
od własnej wrażliwości i szukać schronienia w sferze myślowych pojęć
-  obrazów. Będzie mógł konstytuować porządek przenikając do warunkującej 
go receptywności, nie zaś ponad nią. Dowartościuje sztukę obserwacji, 
udoskonali analitykę skali i związków pobudzeń, uczytelni pozorny tylko

72 Op. cit., s. 93.
73 Op. cit., s. 209.
74 Por. J. Locke, Rozważania..., t. 2, s. 123.
75 Por. E.B.de Condillac, O pochodzeniu..., s.214.
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natłok wrażeń. Tym samym wyostrzy wrażliwość. Nie będzie szukał „idei 
wielkości absolutnej pewnych ciał (...) oraz ich właściwego kształtu.”76 
Najważniejsze jest to, że nie będzie bezsilny wobec świata zmysłowości. 
Będzie mógł badać siebie i świat u źródeł własnego zaistnienia jako 
podmiotu i w przyrodzonej, ziemskiej kondycji.

III

Byłoby błędem sądzić, że Condillac potraktował kartezjańską relację: cogito
-  rzeczywistość wyłącznie jako przedmiot intencji oskarżycielskiej, mającej 
doprowadzić do radykalnej cezury natywizmu i empiryzmu. Zauważmy, że 
polemika dwóch modeli języka i sprzężonych z nimi wizji realności ma wspólne 
centrum. Można określić je jako centrum genetyczne dla podmiotu ludzkiego, 
który niezależnie od późniejszych rozstrzygnięć ontologicznych i teoriopoznaw- 
czych, przeżywa pierwotnie swoje zaistnienie jako zmysłowe doświadczenie 
nieograniczonej i zagadkowej dla niego realności. Kartezjusz przetworzył to 
pierwotne doświadczenie w obraz cogito zakorzenionego w ponadempirycznym, 
absolutnym ładzie. Cogito -  ujmującego rozciągłość przestrzeni i ruchu i starają
cego się przedostać przez sferę pobudzeń zmysłowych ku ogólnym jakościom 
Oąualia) substancji materialnej. Condillac uczynił ze świadectwa genetycznego 
obraz samorozwoju podmiotu nie obcującego z żadnym transcendensem. 
Podmiot ten doświadcza własnego istnienia oraz istnienia otaczającej go 
realności, na drodze ustawicznego przekształcania pierwotnych predyspozycji 
percepcyjnych w znaki rozgraniczające „ja” od sfery zewnętrznego pobudzania. 
Różnica poglądów filozoficznych nie jest dla Condillaca wyrazem odnajdywania 
przez myślicieli różnych rzeczywistości. Z kolei różnice obrazów świata są 
jedynie różnymi ujęciami tej samej realności, dokonywanymi przez podmiot, 
zaistniały w warunkach, których nie sposób zmienić. Niewłaściwe potrak
towanie tych różnic może doprowadzić jedynie do niewspółmierności obrazów 
tego samego świata i do rozdwojenia obrazu tego co ludzkie. Niebezpieczeństwo 
to zmniejszane jest w sposób wprost proporcjonalny do siły oddziaływania 
wspomnianej sytuacji genetycznej podmiotu. Nie pozwala ona człowiekowi na 
zbyt długie zamknięcie się w zawsze niedoskonale rekonstruowanej całości. 
Potraktowanie świata jako uporządkowanej zamkniętej całości jest tylko 
wyrazem podmiotowego pragnienia skutecznej eliminacji poczucia nieskoń
czoności tego, co jawi się jako realność i niedookreślenia tego, co jest właściwe 
człowieczeństwu. Realizacja tego pragnienia jest dla człowieka niemożliwa.

Nie należy wyobrażać sobie dziejów umysłowości ludzkiej jako jałowego

76 Op.cit., s.15.
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współistnienia i następstwa w czasie rozbieżnych wizji świata. Decydującą rolę 
w ukazaniu jednorodności drogi światopoglądowej człowieka odgrywa moż
liwość potraktowania wysiłku systemotwórczego XVII stulecia, a przede 
wszystkim prekursorskiej koncepcji Kartezjusza, jako niezbędnego etapu drogi 
podmiotu do samopoznania. Przypomnijmy jeden z głównych zarzutów skiero
wanych przez Condillaca pod adresem autora Medytacji. „Descartes nie znał ani 
początku, ani powstawania (...) naszych idei. Temu trzeba przypisać niedo
stateczność jego metody.”77 A zarazem Condillac przyznaje, że myśl Kartezjusza 
jest spójna na gruncie określonego pojmowania rzeczywistości i przy założeniu 
określonych możliwości języka. Condillac tak oto charakteryzuje długi etap 
rozwoju zdolności poznawczych podmiotu i związanej z nimi relacji: „ja”
-  zewnętrzność. „Za podstawę tego rozróżnienia służy mu to, że modyfikacje te78 
zmieniają się i następują po sobie w jego istocie, która wydaje mu się stałym 
gruntem pozostającym wciąż tym samym. Jest rzeczą pewną, że te modyfikacje, 
odróżnione w ten sposób od istoty, która jest ich podmiotem, nie mają już same 
żadnej rzeczywistości. Tymczasem umysł nie może zastanawiać się (...) nad 
czymś, czego nie ma, bo to by właściwie znaczyło, że nie zastanawia się (w ogóle). 
Jakże więc te modyfikacje, wzięte w sposób abstrakcyjny, czyli w oderwaniu od 
istoty, do której należą, a która im odpowiada o tyle tylko, o ile one w niej się 
mieszczą, mogą stać się przedmiotem umysłu? To dlatego, że umysł nie przestaje 
uważać ich za istoty. Przyzwyczajony do tego, że ilekroć je uważa za swoje, 
zawsze dostrzega je razem z rzeczywistością własnej istoty, od której wtedy nie są 
one oddzielone, zachowuje dla nich, o ile tylko może, tę samą realność nawet 
wtedy, kiedy je od niej odróżnia. Popada ze sobą w sprzeczność. Z jednej strony 
rozpatruje te modyfikacje bez żadnego związku z własną istotą, a wtedy stają się 
one niczym; z drugiej zaś strony, ponieważ nicości ująć nie można, uważa je za 
jakąś rzecz i przypisuje im wciąż jeszcze tę samą rzeczywistość, w jakiej najpierw 
je dostrzegł, chociaż ona nie może już im odpowiadać.”79 To modelowo 
uchwycone stadium rozwoju umysłu zostało określone jako „stadium zwierciad
ła” .80 Stadium to, zdaniem Condillaca, określa długi okres orientacji podmiotu 
wobec rzeczywistości. Ukazuje niemożność zbudowania wyraźnej granicy 
między sytuacją ujmującego podmiotu i ujmowaną rzeczywistością. Z zarysowa
nego modelu sytuacji poznawczej można wyprowadzić różne warianty utoż

77 Op.cit., s.4.
78 „...wszystkie idee przedstawiają pewną prawdziwą rzeczywistość, ponieważ są one właściwie 

tylko naszą istotą różnie modyfikowaną, nie możemy bowiem dostrzec w sobie niczego takiego, na co 
byśmy nie patrzyli jako na nasze, jako na coś należącego do naszej istoty lub coś będącego naszą 
istotą w ten czy inny sposób, to znaczy czując, widząc itd. Takimi są wszystkie nasze idee w swoich 
początkach.” Op. cit., s. 97.

79 Op. cit., s. 97-98.
80 Por. E.B. de Condillac, Traité des systèmes, s. 141. Autor wyraźnie wiąże figurę odzwierciedlania 

z kartezjanizmem. Por. także: P. Tort, Dialectique des signes chez Condillac, w: History oflinguistic 
thought and contemporary linguistics, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1975, p. 497-498.
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samiania dziedzin podmiotowości i realności. Dziedzin, których genetyczne 
rozdzielenie jest sytuacją niepodważalną. Zatem wszystkie operacje utożsamiają
ce charakteryzują się istnieniem silnego napięcia między sytuacją genetyczną 
podmiotu i strukturą proponowanego obrazu rzeczywistości. Systemy metafizy
czne XVII stulecia, mimo że wniosły duży wkład do konstytuowania się 
autonomii podmiotu, mieszczą się w ramach tak zarysowanego napięcia. 
Dystans między nimi i oświeceniowymi propozycjami odnowy umysłu wyznacza 
świadomość człowieka, iż nie jest on „żywym zwierciadłem wszechświata” . 
Można także powiedzieć, że dystans ten jest wyznaczony przez możliwość 
krytycznego, refleksyjnego opowiedzenia się umysłu wobec roli objawień 
„jasności i wyraźności” poznania, co umożliwia z kolei zwrócenie uwagi na 
ciągłość i wytrwałość „żywego i wyraźnego” doświadczenia, nie gwaran
towanego żadną iluminacją. Szansa oświeceniowej odnowy umysłu polega na 
potraktowaniu systemów metafizycznych -  bezpośredniego dziedzictwa rozwoju 
umysłu -  jako spójnych wizji świata. Ale także, a może przede wszystkim, na 
umiejętności takiego podejścia do nich, by ukazały obecną w nich problematycz- 
ność, świadectwo własnej żywotności. Sfera potencjalnej otwartości systemów to 
możliwość odczytania ich jako realizacji wspomnianego napięcia między 
sytuacją genetyczną podmiotu i obrazem świata. Tylko na gruncie podjęcia tego 
pytania można przekroczyć zamknięty krąg rzeczywistości wpisywanej w pożą
dany, a w istocie niedostępny ład absolutny. Można także wyzwolić podmiot 
z zaklętego kręgu bytu -  zwierciadła. Podmiot doświadczający umieszcza się 
świadomie w otwartym obszarze operacji krytyki źródłowej. Śledzi uważnie 
wewnętrzne napięcia systemów, podważa status ontologiczny obrazów świata 
ufundowanych na domniemaniach i pragnieniach wyobraźni. Stara się, zgodnie 
z zamierzeniem, sprowadzać wszelkie badania do sytuacji pierwotnych, do 
źródeł zaistnienia. Można sądzić, że źródłowe podejście Condillaca powoduje 
odmienne niż u Kartezjusza traktowanie relacji: podmiot -  rzeczywistość, a tym 
samym inne pojmowanie samej rzeczywistości. Ale można spojrzeć na tę sprawę 
w ten sposób, że propozycja badania źródłowego nie zmienia, lecz rozszerza pole 
operacji podmiotowej w stosunku do możliwości zarysowanej przez cogito 
Kartezjusza. Tak interpretuje postawę Condillaca P. Tort w swoich badaniach 
nad podstawami empirystycznego ujmowania rzeczywistości.81 Zarówno Kar- 
tezjusz jak i Condillac wywodzą swoje dociekania z konieczności odnalezienia 
pozycji podmiotu, dzięki której pierwotne doświadczenie rzeczywistości będzie 
mogło przekształcić się w obraz porządku. Kartezjusz odkrył idee cogito, 
wrodzone nośniki oczywistości, jasności i wyraźności wszelkiej treści orzekają
cej. Zarówno tej, która dotyczy podmiotu, jak i tej, która ukazuje otaczającą 
realność. Jego operacja filozoficzna zamknęła się jednak w kręgu samego

81 Por. P.Tort, L'ordre du corps, rozprawa poprzedzająca wydanie: P.L.M. de Maupertuis, Venus 
physique suivi de la Lettre sur le p ro cès  des sciences, Paris 1980, p. 14-15.
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ujawnienia sytuacji umożliwiającej zniesienie aporii doświadczenia potocznego. 
Condillac nie ograniczył się do zaakceptowania samej tylko obecności procedur 
rozumiejącego ujmowania świata. Zadał także pytanie o powstawanie i zakres 
możliwości jakiejkolwiek treści orzekającej. Nie stronił od wychwytywania 
złudzeń, nieodłącznych od każdego pragnienia utwierdzenia się w pewności. Sens 
operacji Condillaca polega na istotnym rozszerzeniu zakresu dociekania. 
Różnicę zakresu wyznaczają nowe możliwości wnoszone przez badanie ufun
dowania podmiotowości, przez określanie jej podstaw. Na gruncie takiej 
interpretacji zakłada się dwie sprawy. Po pierwsze, przyjmuje się, że operacja 
genealogiczna może ukazać znacznie więcej treści i zbadać ją głębiej niż operacja 
ujawniająca. Po drugie, że badanie źródłowe nie jest prostym dodaniem zakresu 
ujmowania rzeczywistości. Dystans dzielący możliwości badania ujawniającego 
od badania genealogicznego wyznaczony jest przez wymierny dziejowo wysiłek 
podmiotowości, starającej się twórczo akceptować, a zarazem przewartoś- 
ciowywać własne dziedzictwo. Są weń wpisane zwątpienia i załamania. Jest też 
jednak fundamentalna ciągłość -  utwierdzające własną sensowność zadanie 
samookreślenia podmiotu badającego realność.

Trudno zaakceptować w całości przytoczoną powyżej propozycję rozumie
nia kartezjańskich odniesień myśli Condillaca. Autor O pochodzeniu... deklaruje 
dość zdecydowanie odmienność własnej koncepcji dociekania filozoficznego 
w stosunku do propozycji systemu kartezjańskiego. A dalsze dramatyczne 
przesilenia pracy twórczej Condillaca nie wskazują wcale na to, by konsekwent
nie stosowane badanie źródłowe było wyposażone w jakąkolwiek z prze
tworzonych, ale tym samym zaakceptowanych, treści pewności kartezjańskiej.

Cogito kartezjańskie nie jest dla podmiotu doświadczającego własnych 
źródeł, wyłącznie obiektem intencji oskarżycielskiej. Nie jest także cząstką jego, 
rozbudowującego się w czasie, indywidualnego uposażenia. Czymże jest zatem? 
Jest istotnym składnikiem ludzkiego czasu rozpoznawania istnienia. Jest waż
nym etapem rozwoju „ducha języka”, właściwej wspólnocie ludzkiej i zawsze 
określonej w czasie, całościowej ekspresji własnej kondycji. Napięcie powstające, 
wewnątrz jednorodnego czasu ludzkich dziejów, między cogito i podmiotem 
„niewiedzy i pożądania” nakazuje temu ostatniemu głęboko wejrzeć we własne, 
utrwalone w języku, dziedzictwo. Poza tym dziedzictwem świat jest tylko 
groźnym nieznanym -  pobudzeniem szaleństwa.82 Poza społecznym dziedzict
wem nie ma dla podmiotu drogi samorealizacji i samopoznania. Wejrzawszy zaś 
w nie, może stwierdzić, że poczucie istnienia pozbawionego absolutnej gwarancji 
trwania nie jest zawinioną przez niego utratą kontaktu z wiecznością ładu. 
Zobaczy, że wysiłki jego poprzedników były w istocie zawsze tym samym: 
niedoskonałymi sposobami szukania pewności w nieskończonej rzeczywistości 
doświadczania.

82 Na temat pojmowania szaleństwa przez Condillaca por. O pochodzeniu..., cz. I, ks. II, r. IX i X.
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CARTESIAN BACKGROUND OF THE HUMAN SUBJECT AND THE WORLD VIEW 
CONCEPTS IN CONDILLAC'S TREATISE „ON THE ORIGIN OF HUM AN COGNITION”

S u m m a r y

The present study attempts to reconstruct the critisism by Condillac of the Cartesian ontological 
relation: cogito-created nature in his treatise „On the origin of human cognition”. The aim od this 
reconstruction is to show the reasons of the critisism of Cartesianism and its role in the formation of 
sensualistic vindication of the identity of human subject and experienced reality. The approach 
rationalism and sensualism to the problems of the relation of understanding and perception, 
fundamental for the philosophical consciousness o f human subject, is brought into relief. The 
attitude of philosophical sensualism to rationalism has been treated as a significant example of how 
and why the great 17th c. metaphysical systems had been criticised by Enlightment thought.


