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Stanisław Kijaczko

Krytyka języka nauki i metafizyka
„języka świata” w immaterializmie
George’a Berkeleya
George Berkeley, obok Kartezjusza, Spinozy, Locke’a, Hum e’a, K anta
i Hegla należy do najbardziej znaczących - także z perspektywy filozofii
współczesnej - klasyków filozofii nowożytnej. Miejsce irlandzkiego myśliciela
w tym gronie jest niepodważalne, choć wciąż daleko (szczególnie na gruncie
polskim) do pełnej prezentacji oblicza immaterializmu i dogłębnego wyjaśnienia
jego znaczenia oraz roli, jak ą pełni w tradycji filozoficznej. Uważa się go za
postać pośrednią pomiędzy pierwszą postkartezjańską generacją filozofów
(miałby zmodyfikować zarówno Locke’owską, jak i M alebranche’owską wersję
kartezjanizmu) i H um e’em oraz K antem 1, Ujmuje się go jako ogniwo w łań
cuchu brytyjskich empirystów, jako tego, który będąc konsekwentnym i rygory
stycznym empirystą ukazał idealistyczne konsekwencje empirystycznej teorii
poznania2. Nie oddaje to jednak ani charakteru, ani znaczenia wszystkich
dokonań filozofii Berkeleya. Immaterializm, rozwijający się na dwóch współ
miernych ze sobą i przenikających się nawzajem płaszczyznach: empirystycznej
epistemologii i teistycznej metafizyki, znany jest raczej w swej okrojonej postaci
i to głównie ze względu na kłopoty, jakie sprawia filozofii. Gdy bierze się
natom iast pod uwagę konstruktywne osiągnięcia Berkeleya, pozostaje w cieniu
1 R. Schacht, Classical Modern Philosophers. Descartes to Kant, London 1987, s. 138, 155.
2 A.A. Ayer, The Central Questions o f Philosophy, London 1976, s. 60-63, 70-72.
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z zakresu filozofii języka, etyki, estetyki, psychologii percepcji,
matematyki, fizyki, metodologii nauki, ekonomii, teologii i apologetyki re

je g o d o k o n a ń
ligijn ej.

Cały program filozofii immaterialistycznej posiada zasadniczo metafizyczny
i teologiczny charakter głęboko zakotwiczony w' ówczesnym burzliwym morzu
dyskusji i sporów. M a konfrontacyjny wyraz, skierowany przeciwko tym
koncepcjom, które obywając się bez Boga, opierały swój obraz i tłumaczenie
rzeczywistości na absolutnej substancji materialnej. Berkeley zamierzał doko
nać pełnej rozmachu syntezy wszystkich uważanych przez siebie za pozytywne
osiągnięć filozofii i nauki, pogodzić wiedzę z religią, tradycję z postępem. Jego
„empiryczna m etafizyka” m iała rozwiązać kartezjański impas epistemologiczny
i stawić czoła konsekwencjom ontycznego dualizmu. Rozprawiając się z m ate
rializmem i deizmem, miała ukazać instrumentalny i służebny wobec wiernej
teologii objawionej metafizyki poznawczy status nauk fizyko-matematycznych,
pozbawiając je światopoglądowych aspiracji. Ten ambitny i pełen rozmachu
program, z którym Berkeley wiązał nadzieje na dokonanie przełomu w życiu
duchowym epoki, wymagał nowej i niewypróbowanej metody, dyscyplinującej
różne nurty myślenia, operującej w takich obszarach, jak empirystyczna teoria
poznania, dogmatyczna teologia objawiona i teistyczna metafizyka, integrującej
potoczne doświadczenie, akt wiary w tajemnicę dogmatów religijnych i wymogi
logicznej analizy. Berkeley usiłował dokonać tego, co później K ant uzna za
rzecz niemożliwy - pogodzić w jednym systemie empirystyczną teorię poznania
z teistyczną metafizyką. Chciał jednak tę ostatnią uczynić - czego także nie
przewidywał K ant - weryfikowalną doświadczalnie, zarazem jednak zamierza
jąc przeredagować podstawowe założenia i implikacje empiryzmu (na co nie
chciał zwrócić uwagi Hume, zdecydowany krytyk „teizmu eksperymentalnego”
Berkeleya). Musiał więc, i był na to przygotowany, realizować program filozofii
immaterialistycznej w sposób, jak sam pisał, „dotąd nie praktykowany” 3.
Berkeley zdawał sobie sprawę z potrzeby znalezienia niezawodnej metody,
która od czasów Bacona i Kartezjusza stała się podstawowym i niemal
obligatoryjnym elementem przedsięwzięć badawczych aspirujących do po
znania prawdy. Jako empirysta, przyjął zgoła inny od kartezjańskiego punkt
wyjścia analizy natury i celu poznania ludzkiego, aczkolwiek przejął wiele
zaleceń metody analitycznej z naczelnym postulatem metodycznego wątpienia,
poprzedzającego fazę konstrukcji systemu wiedzy. Rozumiejąc wagę niezawod
nej procedury w program ie badań, Berkeley traktował ją jednak instrumental
nie i daleki był od absolutyzowania jakiejś wybranej i doskonale opracowanej
metody uprawiania filozofii. Immaterializm nie odznacza się przeto systematy
czną i apodyktycznie przestrzeganą tendencją metodyczną, która opierając się
3G .Berkeley, Letters, w: The Works o f George Berkeley, Bishop o f Cloyne, ed. by A. A. Luce,T.E.
Jessop, London-Edinburgh-Paris-Melbourne-Toronto-New York 1948-1957, vol. VIII, s. 36.
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na jednej wypróbowanej procedurze nadawałaby formę myśleniu i wyznaczała
tok wykładu, jak na przykład kartezjańska arytmetyzacja całej wiedzy i dążenie
do skonstruowania mathesis universalis czy odmienny, właściwy filozofii com
mon sense’u postulat wyprowadzenia całej wiedzy z „aksjom atów” zdrowego
rozsądku. M etoda filozofii immaterialistycznej nie jest tworem homogenicz
nym. Jest to raczej otwarta, dialektyczna formula, sprzęgająca różne, na pozór
niemożliwe do uzgodnienia dyrektywy, które nie odgrywają naczelnej i samo
dzielnej roli. Wszystkie one uczestniczą w procesie poznawania prawdy,
uważanym przez Berkeleya za żmudny i długotrwały, porównywalny do pracy
Herkulesa. Wśród zasadniczych składników jego metodologii, obok analitycz
nej metody logicznego wnioskowania i dowodzenia, metody pragmatycznej
weryfikacji rozwiązań teoretycznych, swoistego utylitaryzmu i próby restauracji
autorytetu oraz naturalnych prawideł zdrowego rozsądku, kluczową rolę
odgrywa postulat ustanowienia kryteriów sensowności terminów filozofii i na
uk fizyko-matematycznych.
Berkeley poświęcił bardzo dużo miejsca analizie znaczenia i sensowności
wyrażeń językowych. W problemie języka upatrywał on możliwość rozwiązania
większości najistotniejszych kwestii filozoficznych. W przesądach opartych na
wadliwym funkcjonowaniu języka, w słowach „ukształtowanych przez mowę
potoczną wyłącznie dla wygody i szybkiego stosowania w codziennym działa
niu, bez jakichkolwiek względów na poszukiwania naukowe” dostrzegał źródło
„wielu błędnych pojęć filozofów” 4. Dążenie do uściślenia używanych terminów
słownych i wyeliminowania terminów pozbawionych znaczenia, tworzących
pscudoproulemy i „puste werbalne dysputy” m a być według Berkeleya reme
dium na większość bolączek, z jakimi boryka się filozofia, na wydobycie jej
z „tum anów uczonego kurzu” , wzniecanych przez samych filozofów.
D okonania Berkeleya - podkreślenie teoriopoznawczych i pragmatycznych
funkcji języka oraz gruntowna krytyka idei abstrakcyjnych, doceniona nawet
przez Hum e’a, który był bardzo negatywnie nastawiony do immaterialistycznej
metafizyki swego poprzednika - pod względem rozległości ujęcia i głębokości
analiz plasują się w jednym rzędzie z teorią złudzeń językowych Francisa
Bacona i refleksją nad naturą języka i jego rolą w procesie poznania przed
stawioną przez Johna Locke’a. Jako filozof, który przykładał tak wielką wagę
do roli, znaczenia i genezy wyrażeń słownych oraz kryterium ich sensowności,
Berkeley w dużym stopniu antycypował późniejsze pozytywistyczne i neopozytywistyczne koncepcje filozoficzne. Nie uważał jednak wcale języka nauk
przyrodniczych za wzór jasności, ścisłości i sensowności, szczególnie dużo czasu
poświęcając krytyce zasad i terminów mechanistycznej filozofii przyrody.
Daleki był także od właściwego dwudziestowiecznej filozofii lingwistycznej
4 G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania ludzkiego. Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem,
tłum. J. Leszczyński, J. Sosnowska, Warszawa 1956, s. 289.
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absolutyzowania języka potocznego. Podkreślał co prawda jego źródłowość
i nieskażoną przez zawiłe spekulacje czystość i naturalność, ale zwracał też
uwagę na pułapki mowy potocznej i jej zależność od różnych przedzałożeń
(prenotions) i utrwalonego sposobu życia (use o f life)5. Był zdecydowanym
przeciwnikiem werbalnych spekulacji nie mających odniesienia do rzeczywisto
ści i realnych problemów życia ludzkiego. Szczególnie niechętnie ustosun
kowywał się do filozofii sch o las tycznej i metafizyki neoplatońskiej (przeżywają
cej w Anglii swój renesans), dystansując się od ich „subtelnych rozważań” ,
„kwiecistych słów” , pisząc o „scholastycznym żargonie” , „suchych i barbarzyń
skich scholastycznych elukubracjach” , o „zawiłych subtelnościach” scholas
tyków, którzy „przez tak wiele stuleci niczym jakaś straszliwa plaga korum 
powali filozofię” 6. Oskarżał filozofów scholastycznych o to, że z logiki uczynili
jedyny przedmiot filozofii, a sztuka rozumowania, zamiast być przeniesiona na
rzeczy, skierowała się całkowicie na słowa i abstrakcje, co stało się przyczyną
„trądu, który opanował wszystkie dziedziny poznania” i przekształcił je
w „puste werbalne dysputy w najbardziej zanieczyszczonym dialekcie” 7.
Dążąc do refutacji materializmu, Berkeley pragnął na swój sposób uzasadnić
realność i dostępność poznaniu ludzkiemu świata przyrody oraz oddalić
zagrożenie godzące w religię i teologię objawioną. Immaterializm miał być
światopoglądem umożliwiającym nowe spotkanie filozofii, religii i nauki,
wyznaczającym etyczny kierunek życia integrujący rozum, wiarę i doświad
czenie. Berkeley wziął na siebie zadanie ogromne wobec kryzysu tradycyjnej
metafizyki. W wieku niebywałych postępów fizyko-matematycznych nauk
ścisłych, rewolucyjnych rewizji stosunków społecznych i ekonomicznych, gwał
townych zmian politycznych i ekspansji geograficznych (sam Berkeley był
zresztą niezwykle aktywnym i bardzo twórczym uczestnikiem tych wszystkich
wydarzeń) na pierwszoplanowe urastały problemy empirycznej prawomocności
wiedzy i jej praktycznego zastosowania. Filozofia wkraczała na odkrywane
przez nauki stosowane obszary, widząc dla siebie szansę najpierw w dyskusji na
temat statusu ontycznego doświadczanych faktów oraz natury praw nimi
rządzących, a następnie w podkreślaniu wagi własnej roli, syntetycznej wobec
dokonań dyscyplin szczegółowych. Jednakże jako ortodoksyjny duchowny
szczerze przejęty swoją misją, Berkeley widział w mechanistycznej filozofii
przyrody opartej na fizyce matematycznej groźną apostazję, z destrukcyjnymi
konsekwencjami dla religii i moralności. Za najważniejszą i najpilniejszą
potrzebę uważał obronę kwestionowanej teologii objawionej oraz restytucję
prym atu poznawczego metafizyki teistycznej, podważanego przez indyferentne
wobec niej, a nawet otwarcie wrogie, nauki ścisłe.
5 The Theory o f Vision, Explained and Vindicated, The U'orks, vol. I, art. 35.
6 Alciphron, or the Minute Philosopher, The Works, vol. Ill, s. 318; Sir is, The Works, vol. V, art.
332; De Motu, The Works, vol. IV, art. 40.
7 Alciphron, op. cit., s. 203.
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Dążąc do stworzenia nowoczesnej i otwartej formuły apologii chrześcijańst
wa, Berkeley buntował się przeciwko scholastycznej metafizyce spekulatywnej,
uważanej przez niego za skomprom itowaną i nie mogącą - ze względu na swój
dogmatyzm i skostnienie - stawić czoła wyzwaniu współczesności. Krytykował
także zdecydowanie „dogmatyczny scjentyzm” , który dostrzegał w deistycznej
lub jawnie materialistycznej mechanistycznej filozofii przyrody. Równie zdecy
dowanie występował przeciwko agnostycyzmowi i sceptycyzmowi poznaw
czemu, o który oskarżał Kartezjusza, M alebranche’a i Locke’a (dający o sobie
znać na przełomie XVII i XVIII wieku kryzys sceptyczny zapoczątkowany
został drukiem pism Sekstusa Empiryka; Pierre Bayle, w swoim niezwykle
popularnym Dictionnaire historique et critique, w artykułach na tem at Zenona
z Elei i Pirrona, interpretował filozofię Kartezjusza i M alebranche’a w duchu
pirrońskim). A utor Traktatu o zasadach poznania ludzkiego za główny cel badań
teoriopoznawczych uważał zdefiniowanie i poszukiwanie warunków wiedzy
sięgającej do istoty rzeczy, wiedzy nieuprzedzonej i niepodporządkowanej
żadnemu, nie dającemu się zweryfikować, naukowemu czy metafizycznemu
paradygmatowi. Główny sposób realizacji swego program u dotarcia do rzeczy
samych (odrzucając tym samym natywizm Kartezjusza, ontologizm M alebran
che’a i fenomenalizm Locke’a) upatryw ał w odrzuceniu filozoficznych predylekcji, uprzedzeń i sztucznych abstrakcji językowych. N a kartach Philosophical
Commentaries często pojawia się idea dotarcia do poziomu czystego,
pre-językowego doświadczenia, nieskalanego i niezdeformowanego przez wad
liwe funkcjonowanie języka, wolnego od nabytych uwarunkowań kulturowych
i społecznych. Rozważa tam hipotetyczny przypadek Samotnego Człowieka
(Solitary Alan), zdanego tylko na własne, niczym nie zakłócone i nie wypaczo
ne doświadczenie i poznającego świat takim, jakim on jest napraw dę8.
W arunkiem uniesprzecznienia filozoficznego języka jest według Berkeleya
sprecyzowanie i ścisłe ustalenie znaczenia oraz - poprzez dotarcie do źródło
wego doświadczenia odkrywającego obiektywny fundam ent słów w rzeczach
- zdefiniowanie podstawowych pojęć takich, jak rzecz, rzeczywistość, istnienie.
Kryterium sensowności terminów występujących w filozofii przyrody m a być
jasne i wyraźne poznanie oznaczanych przez nie desygnatów: „nie da się
wyjaśnić przyrody wprowadzając rzeczy, które nie są ani oczywiste dla
zmysłów, ani poznawalne dla rozum u” 9. Sam wymóg niesprzeczności logicznej
nie wystarcza, bowiem słowa pozbawione znaczenia m ożna zestawiać ze sobą
w dowolny sposób, nie narażając się na wewnętrzną sprzeczność10.
Najdobitniejszym przykładem używanym przez Berkeleya dla ilustracji zjawi
ska językowych dysfunkcji i fałszywej abstrakcji jest poddawany przez niego
nieustannej analizie termin „m ateria” . Nie m ożna go w żadnej mierze okreśiić
* Philosophical Commentaries, The Works, vol. 1, art. 566, 588, 592, 600, 607, 648, 727.
9 De Molu, op. cit., art. 21.
10 Traktat o zasadach poznania ludzkiego, op. cit., art. 79.
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w sposób semantycznie sensowny. Absolutnie istniejące niepoznawalne substra
tum materialne - coś, jak pisał Locke, „o czym nie wiem, czym jest” i z czym „nie
wiąże się żaden sens określony, lecz jedynie niepewne mniemanie dotyczące nie
wiedzieć czego” 11- to według Berkeleya termin pozbawiony wszelkiego znaczenia,
pozorujący jedynie istnienie jakiejś treści. Nie jest on nazwą jakiegokolwiek faktu,
przedmiotu czy stanu rzeczy przekazanego w poznaniu, które jest przecież zawsze
poznaniem czegoś. M ożna obejść się bez niego w naukowym opisie świata, nie
pełni też żadnej roli w organizowaniu ludzkiego doświadczenia. Sądy o materii
pozbawione są przedmiotowego odniesienia. Ich treść nie jest koordynowana
przez czas, miejsce czy nawet przez dające się choćby założyć warunki jakiegoś
możliwego doświadczenia. Język materialistów nie tworzy opisów rzeczywistości.
Są to pseudozdania, które prowadzą do semantycznej pułapki: ponieważ
abstrakcyjna substancja m aterialna okazuje się nie być żadnym z doświadczanych
fizycznych czy zmysłowych przedmiotów, mimo że pretenduje do ich oznaczania,
termin „m ateria” faktycznie nie jest nazwą czegokolwiek. Fukcjonuje jako
zaimek, lecz ze względu na swą abstrakcyjność bliższy jest określeniu „nic” , niżeli
„wszystko” , gdyż niem ożna z niego wydedukować żadnej miarodajnej i spraw
dzalnej informacji o naturze wszechrzeczy. Skoro w zakres tego term inu nie
wchodzą naocznie dane przedmioty zmysłów, jest on pozbawiony wszelkiego
empirycznego kontekstu, a tym samym i znaczenia.
„W ypowiadać słowo i nic przez nie nie rozumieć jest niegodne filozofa”
- powiada Berkeley w De M o tu n . Jeden z jego głównych argumentów
przeciwko materializmowi polegał na wykazaniu, że mówienie o istnieniu
substancji materialnych jest wynikiem poznawczego błądzenia i językowych
dysfunkcji. Kontekstem rozumienia słów używanych do wygłaszania sądów
o świecie jest według Berkeleya szeroko rozumiane - nie zawężające się wcale do
sensualistycznych przeżyć - doświadczenie, które nadaje im przyjęte znaczenie.
Nie można zatem przypisać znaczenia słowu, wypowiedzi, której nie sposób
zweryfikować przez odwołanie się do rzeczywistości i która nie wywołuje
odpowiednich impresji zmysłowych, pozytywnych skojarzeń poznawczych,
dyrektyw działania lub stanów emocjonalnych. Termin „m ateria” nie obejmuje
sobą żadnych poznawalnych zmysłowo lub w jakikolwiek inny sposób rzeczy.
Nie sposób wic niesprzecznie posługiwać się - opisując świat przyrody
- słowem „przedmiot m aterialny” , gdyż normalnie i skutecznie odnosimy
używane słowa do rzeczy postrzegalnych zmysłowo, obecnych w doświadczeniu
lub eksperymencie, zaś filozoficzna definicja „przedmiotu m aterialnego” jest
inna.
Berkeley zauważa, iż poza „względnym pojęciem” (relative notion) materii,
jako podłoża akcydensów lub jakości, jej definicja utworzona jest z samych
11 J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B.J. Gawęcki, Warszawa 1955, t. I,
s. 107.
12 De Molu, op. cit., art. 29.
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zaprzeczeń. Nie wiemy, czym m ateria (według Locke’a de iure niepoznawalna)
jest, niejasne jest także to, w jakiej relacji pozostaje do swoich akcydensów. Nie
wiadomo bowiem, co rozumie się przez podtrzymywanie ich przez materialne
substratum. Pozbawiony empirycznego odniesienia, termin „m ateria” nie posia
da znaczenia, gdyż znaczenie słów opisujących fakty jest według Berkeleya
związane z posiadaniem idei pozytywnej (oznaczającej jakości czy własności
fizyczne konstytuujące przedmiot) lub relatywnej (oznaczającej relacje przed
m iotu z jego własnościami)13. Stąd m ateria może być jedynie określana jako
pseudodeskryptywne „nieznane coś” (an unknown somewhat), bezwładna,
nieruchoma, zawsze taka sama, nie będąca wyrazem niczego, co by ją poprze
dzało, ale także nie istniejąca w żadnym konkretnym miejscu substancja. Nie
m ożna uzyskać ani pozytywnego, ani negatywnego pojęcia materii. Staje się ona
niezrozumiałą i niezwiązaną z żadnym wyraźnym znaczeniem „ideą bytu
w ogóle” (idea o f being in general), „abstrakcyjną ideą czegoś, bytu lub
istnienia” ( an abstract idea o f quiddity, entity or existence) - ideą, jak powiada
Berkeley - „ze wszystkich najbardziej niezrozumiałą” 14. Mówienie o materii to
przekraczanie granic znaczenia, obszaru wytyczonego i w swoisty sposób
„uprawianego” w praktycznej działalności człowieka. Pragmatyczny wymiar
teorii naukowych jest nieustannie podkreślany przez Berkeleya, przedkładające
go „praktyczne poglądy i użyteczną rolę nauki” nad „czyste spekulacje i czystą
intuicję” : nauka, jako „narzędzie do kierowania naszą praktyką” ( the in
strument to direct our practice) służyć m a „działaniu i podnoszeniu życiowej
pomyślności” , „utrzymywaniu i uprzyjemnianiu życia naszego i bliźnich” 15.
Empirycznym kryterium sensowności jest, zawsze podporządkow ana praktycz
nemu działaniu, szeroko rozum iana przez Berkeleya „percepcja”, czyli po
znanie zmysłowe oraz dyskursywne poznanie samego układu rzeczy i relacji
zachodzących między nimi (oprócz biernych spostrzeżeń rzeczy zmysłowych,
czyli połączonych z podmiotem relacją poznawczą idei-rzeczy, autor Traktatu
0 zasadach poznania ludzkiego wyróżnia także pojęcia (notions), jednostki
poznawcze stanowiące wynik aktu rozumienia lub intuicji intelektualnej).
Empiryzm Berkeleya wykracza poza atomistyczny opis rejestrowanych faktów,
jest przede wszystkim ogólną teorią rzeczywistości zmysłowej czy fizycznej,
którą definiuje przez odwołanie się do jej pryncypialnej obserwowalności
1 poznawalności (takie znaczenie wiąże on z tezą esse est per d p i aut percipere).
Tym samym kryterium istnienia nie sprowadza się do aktualnej czy przeszłej
percepcji, ale odwołuje się do wszelkiego możliwego poznania, eliminując
a priori byty z zasady niepoznawalne, w rodzaju absolutnego substratum
materialnego. K ontekst doświadczenia - we wszystkich wymiarach ludzkiej
13 Trzy dialogi, op. cit., s. 210.
14 Traktat, op. cit., art. 8.
15Alciphron, op. cit., s. 304, 305, 307-308; A Defence of Free-thinking in Mathematics, The Works,
vol. IV, art. 2; Traktat, op. cit., art. 109.
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egzystencji - w którym świat ukazuje się takim, jakim jest, a rzeczy nie ukrywają
przed poznaniem swej wewnętrznej istoty, stanowi według Berkeleya jedyne
uprawnione ujęcie bytu i źródło sądów o nim. Inne filozoficzne, a właściwie
spekulatywne ujęcia - w tym materializm - przyznające doświadczeniu tylko
połowiczne rezultaty, prowadzą do rozszczepienia rzeczywistości na jakości
pierwotne i wtórne, a w konsekwencji do sceptycyzmu przeczącego możliwości
poznania istoty rzeczy i spychającego człowieka wraz z jego doświadczanym
światem i systemem wartości w iluzoryczny obszar fenomenalny. W fenomenalizmie Locke’a Berkeley dostrzegał nie rozwiązanie, ale wręcz pogłębienie
kartezjańskiego dualizmu ontycznego oraz koiejne podważenie możliwości
i kompetencji poznawczych człowieka.
Uzupełnieniem kryterium empirycznej weryfikacji znaczenia jest równolegle
stosowana przez Berkeleya imm anentna analiza terminów filozoficznych i logi
cznych konsekwencji przyjętych w nauce i filozofii definicji. Tak więc, oprócz
tego, że termin „m ateria” nie poddaje się doświadczalnej weryfikacji, nie m ożna
także rozstrzygnąć o sensowności sądów dotyczących materialnych aspektów
świata na mocy zawartych w nich słów, ponieważ nie poddają się one zabiegom
wyjaśniającym. Termin „substancja m aterialna” jest nieanalizowalny: „może
cie, jeżeli to wyda wam się stosowne, używać wyrazu m ateria w tym samym
znaczeniu, w jakim inni używają wyrazu nic i uczynić z nich w waszym sposobie
wyrażania się terminy zamienne. Gdyż ostatecznie to właśnie, jak mi się wydaje,
wynika z tej definicji, gdy bowiem badam uważnie jej części, czy to łącznie, czy
to z osobna, to nie stwierdzam, aby zachodziło tu jakieś działanie czy
pobudzanie mojego umysłu, innego rodzaju niż to, jakie wywołuje termin
nic” 16. Podobnie powiada Berkeley w Philosophical Commentaries: „odrzucam
jedynie filozoficzny sens (który w istocie nie jest żadnym sensem) słowa
substancja [...], odrzucam filozoficzne nec quid nec quantum nec quale, o którym
nie mam żadnej idei, o ile m ożna powiedzieć, że ktoś usuwa to, co nigdy w żaden
sposób nie istniało, czego nikt sobie nie wyobraził i nie pojął” 17. Występował on
konsekwentnie przeciwko „używaniu słów bez celu, bez żadnej intencji myś
lowej (without any design or signification)18, przeciwko posługiwaniu się
wyrażeniami i terminami, które nie wywołują żadnego przekonania o opisywa
nym przedmiocie czy stanie rzeczy ani żadnej dyspozycji do uznania wydawa
nych sądów. Sądził, że istnieją pewne stałe okoliczności użycia wyrażeń
językowych: archetypalna, fundam entalna i źródłowa, tworząca podstawę
świadomego życia i dalszego rozwoju ludzkiej wiedzy sfera rozumienia, warstwa
znaczeniowa uobecniająca się w podstawowych i powszechnych aktach p o 
znania. Jest to „proste rozumienie definiowanej rzeczy” , to, „co człowiek
w oczywisty sposób wie” i co nie narusza faktycznego stanu rzeczy, niczego
16 Traktat, op. cit., art. 80.
17 Philosophical Commentaries, op. cit., art. 517.
18 Trzy dialogi, op. cit., s. 251.
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w nim nie wyklucza, ani nie forsuje19. Znaki słowne m ogą i powinny odzwier
ciedlać rzeczywistość w całym jej bogactwie treści i znaczeń. Taka jest według
Berkeleya geneza języka; musi zatem zachodzić paralelność oraz współdziałanie
myślenia i mowy z rzeczywistością, mimo ich heterogenicznego charakteru.
Natom iast termin „m ateria” albo „nie m a żadnej treści, albo m a treść
niedorzeczną” , przypisuje mu się „jakieś nieznane znaczenie, które znaczeniem
wcale nie jest” 20.
Berkeley odrzucał możliwość istnienia fizycznych rzeczy ogólnych w rodzaju
pustego substratu własności. Twierdził, że świat zmysłowy nie może istnieć w jakiejś
niedefiniowalnej, abstrakcyjnej formie, lecz stanowi zespół rzeczy jednostkowych
i posiada konkretną treść własności i cech, które urealniają fakty i zakorzeniają
w doświadczeniu człowieka. Bezowocne są zatem dyskusje, za którymi nie stoi
żadna spójna idea czy pojęcie. „Twierdzić coś, czego nie m ożna pojąć, to mówić
niedorzeczności” , bo czyż „mówić coś i nic przy tym nie myśleć, nie znaczy mówić
bez sensu?” 21 Nawet tak często krytykujący Berkeleya Hume uznał przeprowadzo
ną przez niego krytykę idei abstrakcyjnych za jedno z najwybitniejszych dokonań
w dziedzinie teorii poznania. Terminy abstrakcyjne nie pozwalają się stosować do
opisu rzeczywistości, nie mają bowiem charakteru spostrzeżeniowego, nie dają się
też włączyć do spójnej teorii empirycznej. Terminy takie niczego wyraźnie nie
wyrażają, określając jedynie „czysty brak lub negację, to jest zwyczajne „nic” ,
a „jeżeli usuniemy słowa nazwy, nic nie pozostanie w zmysłach, wyobraźni lub
intelekcie” 22. Terminy abstrakcyjne są nieokreślone, gdyż nie odpowiadają im
żadne idee lub grupy idei. Idee mogą być ogólne (generał), kiedy reprezentują lub
oznaczają ( represent or standfor) idee jednostkowe tego samego rodzaju. Są one
wówczas wynikiem umysłowych operacji klasyfikowania idei w rodzaje lub
gatunki, lecz nie posiadają realnego istnienia. Natomiast ukryte pod czysto
werbalnymi terminami abstrakcyjnymi absolutnie istniejące substancje materialne
czy „zmysłowe rzeczy same w sobie (sensible objects in them sehes)” są
niepoznawalne i w ogóle niepojmowalne23. Ich pozycja w strukturze bytu jest
niejasna i właściwie zbędna, a poznawcze pseudoskrypty nie pełnią żadnej roli
w systemie ludzkiej wiedzy, są „puste i sprzeczne” . W miejsce absolutnych
substancji Berkeley proponuje to, co „relatywne” i „zwykłe” , a zamiast myślenia
abstrakcyjnego - produkującego zastępcze i niejasne obrazy rzeczy nie mające
odniesienia do rzeczywistości - percepcję zmysłową i oparte o nią dyskursywne
poznanie samego, bezpośredniego dostępnego układu realnych faktów.
Berkeley był jednym z pierwszych, którzy podjęli dyskusję nad podstawami
m atematyki, jej m etodą, a przede wszystkim charakterem pojęć i terminów
19 A Defence o f Free-thinking in Mathematics, op. cit., art. 18.
20 Trzy dialogi, op. cit., s. 256, 255.
21 Ibidem, s. 236, 241.
22 De Motu, op. cit., art. 23, 53.
23 Traktat, op. cit., art. 24.
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matematycznych. W raz z odkryciem rachunku nieskończonościowego (teoria
fluksji Newtona i rachunek różniczkowy Leibniza) nastąpiły próby nadania
święcącej triumfy mechanice matematycznej struktury analitycznej. Dostrzega
no w tym możliwości niezwykłego wzbogacenia mechanistycznego przyrodo
znawstwa i dokładniejszego wyłożenia jego zasad. Analityczny, w miejsce czysto
geometrycznego, sposób traktow ania zagadnienia zależności liniowej stanowił
przełom w nauce o właściwościach linii krzywych. Traktow any jak klucz
otwierający wszystkie tajemnice natury, umożliwił zastosowanie w fizyko-matematycznym przyrodoznawstwie abstrakcyjnej idei ciągłości zjawisk
i procesów przyrody, przedstawianej jako uniwersalny mechanizm. Berkeley
- polemizując w De M otu i The Analyst zarówno z Newtonem, jak i Leibnizem
- b y ł jednakże zdecydowanym krytykiem matematycznej analizy nieskończenie
małych, ze względu na zarzucaną jej abstrakcyjność używanych pojęć, niejas
ność terminów oraz nieoczywistość i dowolność stosowanych operacji. Był
przekonany, że m atem atyka może pozostać wzorem nie tylko ścisłości logicznej,
ale także prostoty oraz oczywistości, jeżeli tylko wyeliminuje się z niej pojęcia
zawiłe, intuicyjnie niejasne, wewnętrznie sprzeczne i niepotrzebne. Stał na
stanowisku, że m atematykę, jak każdą naukę, powinna cechować jasność
i ścisłość wykładu, poglądowość teorii i możliwość ich ilustracji, a także nacisk
na wyraźne i prawidłowe formułowanie podstawowych pojęć i terminów.
Matematycy, w swym dążeniu do skonstruowania ogarniającej całokształt
świata przyrody mathesis universalis (tytuł przełomowego dzieła Izaaka New
tona brzmiał: M atematyczne zasady filozofii przyrody) ignorują według niego te
elementarne wymogi, usiłując przemycić w swoich teoriach terminy i kategorie
określające nierealne wielkości i niewyrażalne zależności. Ich procedury nieskończonościowe są z logicznego punktu widzenia nieścisłe i wadliwe, a czasem
wręcz niepoprawne (na przykład traktowanie krzywej jako wielokąta o nieskoń
czenie wielu nieskończenie małych bokach), zaś przez stosowane w rachunku
różniczkowym odrzucenie znikomo małych wielkości, nabierają nieścisłego
charakteru. Stojąc na gruncie matematycznego finityzmu, Berkeley zaprzeczał
możliwości istnienia wielkości nieskończenie małych jako zupełnie niepoznawa
lnych. Sądził, że istnieją minima sensible i do nich, jako najbardziej pod
stawowych elementów świata przyrody, powinny odwoływać się nauki flzyko-matematyczne24.
Analiza m atematyczna jest według autora A Defence o f Free- thinking in
Mathematics, którego krytykę porównywano do bom bardowania obozu m ate
matyków, pełna tajemnic w żaden sposób nie dających objąć się rozumem. Jej
pierwsze zasady są zagadkowe i intuicyjnie niepewne, a używane terminy
dwuznaczne. Kategorie fluksji i rachunku różniczkowego to „mroczne byty” ,
których nie m ożna wyraźnie pojąć, nie m ogą więc być uznane za przedmiot
24 O f Infinities, The Works, vol. IV, s. 235-238.
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nauki ścisłej. Jest to ciemna i niezrozumiała „geometryczna m etafizyka” (o
„metafizyce rachunku nieskończenie m ałych” mówił, z zupełnie innych pozycji,
d ’Alembert), skomplikowana i zagmatwana sieć abstrakcji, gdzie w miejsce
rzetelnego dowodu i precyzji dom inują „sztuczki i fortele” 25.
Przyznając naukom ścisłym status podstawowej wiedzy doświadczalnej,
Berkeley uważał, że przedmiotem m atem atyki jest ujęty w aspekcie ilościowym
realny świat przyrody. Aby zachować swój pragmatyczny charakter wynikający
z jej instrumentalnej wobec metafizykalnego poznania esencjalistycznego roli
i spełniać praktyczne cele, do których jest powołana, m atem atyka musi być
podporządkow ana kryterium możliwości poznawczych człowieka. Opiera się
ono na naturalnych predyspozycjach i prerogatywach aparatu percepcyjnego
dostarczającego elementarnych poglądowych wyobrażeń przestrzenno-geometrycznych. M atem atyka i matematyczne przyrodoznawstwo nie m ogą wykra
czać poza intuicyjną oczywistość geometrycznych lub mechanicznych sytuacji.
Nauki te powinny opierać swoje teorie na tych wartościach wielkości, które są
realne, i być podporządkow ane znanym ogólnym warunkom. Procedury
naukowe nie m ogą być czymś dowolnym i pozbawionym logicznego uzasad
nienia ich legalności. Łącząc genezę m atematyki z praktycznymi problemami
obliczeniowymi i uważając, że jej przedmiotem są zachodzące w świecie
zależności, Berkeley uważał tę naukę za intuicyjnie łatwą do ujęcia. M odel teorii
geometrycznej nie może więc być sprzeczny z intuicją przestrzenną - podczas
gdy, według autora The Analyst, pozbawiona zupełnie poglądowego fizyczno-przestrzennego charakteru analiza m atematyczna oderwana jest od em
pirycznej rzeczywistości, traktując o iluzorycznych i wręcz sprzecznych bytach.
Berkeley uważał jej praw a za pseudotwierdzenia, będące często zręcznymi
trickami nieweryfikowalne hipotezy, zależne w znacznej mierze od upodobań
i pomysłowości ich twórców. N atom iast dające się mimo wszystko zauważyć
poprawne rezultaty analizy matematycznej tłumaczył w The Analyst swoją
oryginalną i znaną teorią kompensacji błędów, zgodnie z którą występujące
w rachunku nieskończonościowym przeciwstawne założenia i błędy znoszą się
nawzajemzo. Może się wszak zdarzyć, że skomplikowane okrężne i zawiłe
procedury, równie jak proste i prawidłowe, wiodą do rozwiązań, a nieuzasad
25 The Analyst, or A Discourse Addressed to an Infidel Mathematician, The Works, vol. IV. art. 7,
10, 35, 47, 49.
26 Ibidem, art. 20-22. Swoją teorię kompensacji błędów Berkeley wyjaśniał na przykładzie
konstrukcji stycznej w danym punkcie do paraboli, traktowanej w rachunku różniczkowym jako
wielokąt o nieskończenie wielu nieskończenie małych bokach (styczna jest przedłużeniem którego
kolwiek z tych boków). Poprawny - mimo fałszywości stosowanych do tej konstrukcji zasad
- rezultat rachunku tłumaczył tym, że „... dwa błędy będąc sobie równe i przeciwstawne likwidują
się nawzajem: pierwszy błąd niedoboru zostaje naprawiony przez drugi błąd nadwyżki” (art. 21).
„Gdybyście popełnili tylko jeden błąd - powiada Berkeley zwolennikiem rachunku różniczkowego
Leibniza - „nie znaleźlibyście prawdziwego rozwiązania problemu. Ale dzięki podwójnej pomyłce
dostępujecie, choć nie poznania naukowego, to jednak prawdy. Bo nie można nazwać nauką tego, iż
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nione metody dają owocne wyniki. Są to jednak według Berkeleya rzadkie
przypadki dające się zauważyć w powodzi nonsensów mnożonych przez
dążących do matematyzacji całej wiedzy „filomatematycznych filozofów” .
Nie ulega wątpliwości, że zawarta w The Analyst krytyka założeń i metody
rachunku różniczkowego oraz późniejsze, wywołane przez nią gwałtowne
polemiki, w których Berkeley nadal aktywnie uczestniczył i których wynikiem
była między innymi jego A Defence o f Free- thinking in Mathematics, stały się
podstawą szerokiej dyskusji nad elementarnymi założeniami matematyki i przy
czyniły się do rozwoju analizy matematycznej. Wśród wybitnych matematyków
nic brakowało takich, którzy za jej siłę napędową uważali odkryty przez
Berkeleya mechanizm kompensacji błędów, nadając mu walor ściśle naukowej
metody matematycznej.
Szczególnie podejrzliwy i krytyczny był stosunek Berkeleya do języka
współczesnej mu fizyki mechanistycznej. Oskarżał ją o szafowanie pseudoproblemami, „metafizycznymi abstrakcjam i” , „ulotnymi ideami” , „jakościami uta
jonym i” i „fantom am i” , zarzucał sprzeniewierzenie się doświadczeniu i speku
lowanie przy pomocy „abstrakcyjnych pojęć m atem atyków” 27. Finezyjne zasa
dy i kategorie fizyki Newtona i filozofii mechanistycznej (Berkeley używał też
zamiennie określeń filozofia fizyczna, eksperymentalna, matematyczna) to
całkowicie dowolne, spekulatywne konstrukty niezależne od bezpośredniej
obserwacji ruchu, od „nastawienia umysłu i ruchu ciała” ; są „cieniami scholastycznego myślenia” , „metafizycznymi abstrakcjami stanowiącymi niepotrzebny
kłopot dla filozofii” (jak przebrzmiałe terminy techniczne fizyki Arystotelesa,
entełechie czy formy substancjalne)28. Mechanistyczne przyrodoznawstwo ob
ciążone „abstrakcyjnymi pojęciami m atem atyków” operuje konwencjonalnymi
i podlegającymi częstej rewizji kategoriami, które są jedynie hipotezami (na
przykład przyciąganie) lub jakościami utajonymi (na przykład impetus czy
martwe siły). Zmieniające sięfallatia siippositionis to według Berkeleya najbar
dziej widoczna cecha mechanistycznej filozofii przyrody.
Berkeley zarzucał m atematykom i fizykom posługiwanie się niezrozumiałym
żargonem terminów pozbawionych znaczenia i zajmowanie się paradoksami,
których sami nie są w stanie rozwikłać, stawiając najczęściej za przykład teorię
sił oraz „najbardziej abstrakcyjnie metafizyczne” pojęcia absolutnej przestrzeni,
czasu, ruchu. Pojęć tych, wprowadzonych przez Newtona dla określenia masy,
ilości ruchu i siły, nie m ożna według autora De M otu ani zmierzyć, ani obliczyć,
ani w ogóle poznać. Tak samo, jak nie sposób utworzyć dokładnej, jasnej
i adekwatnej idei abstrakcyjnego trójkąta, nie m ożna uformować precyzyjnej
i wyraźnej idei prędkości w ogóle, oderwanej od jakiejkolwiek długości czasu
poruszacie się po omacku i dochodzicie do prawdy nie wiedząc jak i przy użyciu jakich metod” (art.
22).
27 De Motu, op. cit., art. 16; The Analyst, op. cit., art. 5; Siris, op. cit., art. 293.
28 De Motu, op. cit., art. 3, 4, 8, 19, 45.
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i przestrzeni oraz możliwej do poznania inaczej, niż przez odpowiednie
pom iary29. „Siła” i „przyciąganie” to kategorie posiadające znaczenie tylko
wtedy, gdy na mocy przyjętej konwencji odnoszą się in concreto do oznaczania
ciała w ruchu, oporu etc. i m ają zastosowanie do obliczeń ruchu oraz
param etrów poruszających się ciał. To jedynie instrumentalne i techniczne
terminy służące do opisu zjawiska ruchu w przyrodzie. Kiedy jednak używa się
ich do metafizykalnego wyjaśniania esencjalistycznego - na oznaczanie „pew
nych natur wykrojonych i wyabstrahowanych” ze wszystkich konkretnych
i uchwytnych rzeczy zmysłowych oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie: na
przykład określając przy ich pomocy abstrakcyjne atrybuty lub kwintesencje
materii - stają się według Berkeleya abstrakcyjnymi terminami metafizycznymi
pozbawionymi znaczenia, „cieniami” nieznanej istoty bytu30. Wszystkie siły
przypisywane przez fizyków ciałom to zwykłe matematyczne hipotezy, byty
pozorne, nie mające „stałej, istotnej treści w naturze rzeczy” , to „fantom y” ,
tylko na użytek instrumentalnych wobec metafizyki nauk ścisłych służące za
przyczyny i zasady - choć przydatne są w „eksperymentach i mechanice” , to
niczego jednak według Berkeleya nie wyjaśniają, funkcjonując wyłącznie jako
terminy opisujące występujące w świecie regularności i powiązania między
faktami. W swej krytyce nauki Berkeley konsekwentnie przestrzegał rozróż
nienia na wyjaśnianie deskryptywne, którego sądy m ają wyłącznie funkcjonalny
i operacyjny sens (nie odkrywają istoty świata, lecz pomagają orientować się
w nim praktycznie i umożliwiają dokonywanie różnych „mechanicznych
wynalazków”), oraz wyjaśnianie esencjalistyczne, dostarczające wiedzy o istocie
rzeczy, o pierwszych zasadach i przyczynach ruchu. Samo przyciąganie jest
faktem wymagającym wyjaśnienia, a nie wyjaśniającą zasadą. A utor De M otu
rozumiał pojęcie przyczyny sprawczej w klasycznym metafizycznym znaczeniu,
jako czynną siłę, byt wytwarzający byt. Analiza natury ciał zmysłowych
dowodzi, że są one całkowicie bierne, nieaktywne i niezdolne do własnego
działania, choć zarazem mobilne i podatne na zmianę, mimo stawianego oporu.
Są bowiem jedynie zbiorem takich indyferentnych wobec ruchu własności, jak
rozciągłość, masywność, nieprzenikliwość, barwa, zapach, smak etc... Nie
zawierają niczego, co m ożna by nazwać zasadą czy przyczyną ruchu lub jego
racją dostateczną: „w rzeczach zmysłowych nie m a niczego z mocy (power),
przyczynowości (causality) czy bytu czynnego (agentJ ” .31 Bierne ciała zmys
łowe mogą jedynie podlegać działaniu aktywnej przyczyny sprawczej, którą
- we właściwym sensie tego słowa - nie może być żadne inne ciało, lecz
obdarzony mocą działania czynnik duchowy. Utworzona z bezwładnych ciał
natura także pozostaje bez przyrodzonej jej władzy działania, a jej praw a są
29 The Analyst, op. cit., art. 50, 37.
30 De Motu, op. cit., art. 6, 8.
31 The Theory ofYision, op. cit., art. 11; por. także De Motu, op. cit., art. 22-24.
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wyznaczane i warunkowane przez przyczyny transcendentne. Jako typowy
metafizyk, Berkeley podporządkowuje wiedzę empiryczną, odzwierciedlającą
jedynie podstawowe prawidłowości i regularne powiązania zachodzące w świecie przyrody (będącą „gram atyką natury”) wiedzy o pierwszych przyczynach
i zasadach, w naturalny sposób wykraczającej poza świat fizyczny. Wyjaś
niające generalizacje współistnienia i następstw faktów stają się możliwe
dopiero na poziomie metafizykalnym. Zadaniem fizyki, mechaniki i nauk
eksperymentalnych (o dokładne wytyczenie i przestrzeganie granic każdej nauki
Berkeley apelował w De M otu) może być jedynie badanie wtórnych „przyczyn
cielesnych” , które tylko na praktyczny użytek nauki i techniki m ogą uchodzić
za przyczyny sprawcze. „Praw dą i istnieniem rzeczy” , „realnymi sprawczymi
przyczynami ruchu i istnienia ciał” zajmuje się „pewna nauka transcendentalna,
wyższa i rozleglejsza niż m atem atyka” , „realna nauka”, philosophia prima, czyli
m etafizyka32.
Przy swoich rozległych zdolnościach i zainteresowaniach, Berkeley był przede
wszystkim duchownym szczerze przejętym misją ratowania zagrożonej religii
chrześcijańskiej. W czasach, kiedy - jak relacjonował M ontesquieu - w Anglii
nie istnieje żadna religia, a kiedy ktoś zaczyna o niej mówić, wszyscy wokół
wybuchają śmiechem, przyszły biskup poświęcał wszystkie swoje wysiłki obro
nie i restytucji wiary. Widząc w mechanistycznym przyrodoznawstwie potężny
prąd napędzający szeroką falę oświeceniowej kontestacji teologii objawionej,
Berkeley dążył do wykazania, że próby przejęcia przez naukę roli filozofii
pierwszej i wyparcia z niej metafizyki teistycznej są, z braku kompetencji, z góry
skazane na niepowodzenie. Hipostazowanie opisowych terminów fizyki i two
rzenie z nich zasad filozofii przyrody, przyczyn sprawczych i praw ruchu
sprawia, że owe instrumentalne kategorie stają się błędnymi i sprzecznymi
hipotezami. Problem ciążenia, jako uniwersalnego prawa i przyczyny ruchu,
stanowił dla Berkeleya właśnie takie nieweryfikowalne i sprzeczne zagadnienie.
Dopiero zresztą teoria względności zdołała uporać się z kwestią ciążenia
i ukazać jego rolę oraz miejsce w systemie podstawowych faktów fizycznych. Za
czasów Berkeleya, i długo potem, ciążenie było - jak pisał E. M ach - „zwykłą,
niezrozumiałą rzeczą” , a sformułowane na gruncie fizyki klasycznej zagadnienie
mechanicznej przyczyny ciążenia, nierozwiązywalne; można też było, jak
wykazał G. Hertz, obejść się zupełnie bez pojęcia „siły” 33.
O
ile kategoriom „siły” i „przyciągania” , w ich czysto technicznym i in
strumentalnym rozumieniu, Berkeley przyznawał pewne operacyjne znaczenie
w języku nauki, to pojęć takich, jak „absolutny ruch” czy „absolutna prze
32 The Analyst, op. cit., De M olu, op. cit., 34, 71; Siris, op. cit., art. 293.
33 Por. K.R. Popper, A Note on Berkeley as a Precursor o f Mach, w: tegoż, Conjectures and
Refutations. The Growth o f Scientific Knowledge, London 1963, s. 166-174; P. Rizzo, Berkeley,
Modern Cosmologist, „Asterisk” 3/1961, s. 7-12.
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strzeń” pozbawiał wszelkiego funkcjonalnego sensu. Są to konstrukty zbędne
w opisie rzeczywistości i m ogą być zastąpione przez teorię względnego ruchu
ciał. Działanie praw przyrody (w tym także występowanie sił bezwładności)
m ożna odnieść - tu Berkeley z dużą dokładnością antycypuje „zasadę M acha”
- nie do absolutnej przestrzeni, lecz do wzajemnego rozmieszczenia ciał
fizycznych we wszechświecie: „ponieważ z powodu rozmaitości miejsca względ
nego ruch tego samego ciała jest różny - m ożna wszak z jednego punktu
obserwacyjnego uważać to samo ciało za poruszające się, a z innego za
spoczywające - dla określenia prawdziwego ruchu i prawdziwego spoczynku
wystarczy zamiast przestrzeni absolutnej przyjąć przestrzeń względną, ograni
czoną niebem gwiazd stałych, mających pozór spoczynku, co usuwa dwuznacz
ności i co może być przyjęte przez mechanistycznych filozofów” 34. W swym
„pozytywistycznym” podejściu do mechanistycznej filozofii przyrody, Berkeley
jest prekursorem całego szeregu metodologicznych zasad i rozwiązań, przyję
tych przez współczesną epistemologię nauki. W znacznym stopniu wyprzedza
pewne podstawowe tezy filozofii fizyki E. M acha i J. Petzolda, którzy mieli duży
wpływ na fizykę współczesną, szczególnie na powstanie teorii względności. Jest,
jak przekonująco dowodzi K .R . Popper, twórcą wielu idei z obszaru fizyki,
które później zostały na nowo wprowadzone do tej nauki przez H. Hertza, B.
Russella, P. Franka, R. von Misesa, M. Schlicka, W. Heisenberga i innych35.
Zgodnie ze skierowanym przeciwko sceptycyzmowi naczelnym postulatem
epistemologicznym immaterializm u głoszącym, że poznajemy realne byty, nie
zaś ich przedstawienia, Berkeley widział możliwość rozwiązania problemu
języka - uniesprzecznienia go i wskazania kryterium sensowności terminów
językowych - poprzez powiązanie go z treścią realnego świata, który w pełni
prezentuje się w doświadczeniu oraz z naturalną podstawą ludzkiej egzystencji,
mającej szerszy, metafizykalny wymiar i uwarunkowanie. Podkreślanie głębo
kiego i źródłowego zakorzenienia w nich języka, które wymusza określony
sposób posługiwania się nim i przeciwstawia dowolnemu operowaniu, przeczy
lansowanej często tezie, iż Berkeley traktow ał świat jako empiryczno-fenomenalną rzeczywistość będącą form ą lub produktem subiektywnego doznawania
i ujęcia bytu.
W yrażając dobitnie swoje przekonanie, że zagadnienia teoriopoznawcze m ają
ścisły związek z filozofią języka i tak wiele wysiłku poświęcając dążeniu do
wyeliminowania dwuznaczności w posługiwaniu się słowami, Berkeley nie
pragnął jednak dokonać tego przez - jak przypuszczają niektórzy36 - usunięcie
złożoności języka i postulowanie identyczności nazwy i przedmiotu zmys
34 De Motu, op. cii., art. 64, także art. 51-63. Por. P.W. Bridgman, The Mach Principle, w: The
Critical Approach to Science and Philosophy, ed. by M. Bunge, New York 1964, s. 224.
35 K.R. Popper, A Note on Berkeley...., op. cit., s. 170.
36 Na przykład Popper, ibidem, s. 167.
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łowego. Opierając się na znacznie szerszym ujęciu znaczenia i języka, wy
stępował on zdecydowanie przeciwko takiej restryktywnej, referencjalnej teorii
znaczenia. W edług Locke’a, który rozwinął tę koncepcję (zwaną noun- theory)
w III księdze Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego, słowo posiadające sens
jest nazwą poszczególnej idei, czyli spostrzeżenia lub pamięci spostrzeżenia,
które stanowi pełne znaczenie słowa. To przekonanie - mające swoje korzenie
w filozofii kartezjańskiej, głoszącej, że słowa posiadające znaczenie muszą
reprezentować adekwatne, jasne i wyraźne idee, ale znajdowane także u Bacona
i Hobbesa - było w ówczesnej filozofii zjawiskiem rozpowszechnionym.
Stanowisko Berkeleya nie jest jednak tak wąskie. Przyznaje słowom także
niekognitywny, emotywny charakter, co zdecydowanie poszerza treść czy
przedmiot sensownego mówienia. Przypisywanie Berkeleyowi nominalistycznej
teorii języka nie znajduje uzasadnienia. „Brzytwa Berkeleya” nie jest tak ostra,
jak wydaje się Popperow i37. Nie zawęża on bowiem obszaru językowych analiz
wyjaśniających do sfery percepcji zmysłowych i ich implikacji. Przyznaje
językowi ekspresywno-ewokatywną rolę wykraczającą poza oznaczanie kon
kretnych rzeczy. Terminy nie posiadające bezpośredniego empirycznego od
niesienia (nie pretendujące zarazem, jak wyraz „m ateria” , do oznaczania rzeczy
zmysłowych) i nie oznaczające żadnych idei m ogą wywoływać określone stany
em oqonalne oraz dyspozycje do działania. T a emotywistyczna i operacjonistyezna teoria znaczenia pozwala Berkeleyowi uważać za sensowne i roz
wiązywać kwestie etyczne i religijne, to jest stanowiące podstawę ich wykładni
dogmaty i tajemnice teologii objawionej oraz zasady i reguły wiary chrześcijańs
kiej, oparte na religijnych wyrażeniach, którym nie towarzyszą żadne adekwat
ne przedstawienia. Słowa, które nie są związane z żadną ideą czy doświadczal
nym faktem, powodują określone uczucia, stany ducha i emocje wpływające na
zachowanie i czyny człowieka oraz służące do formułowania zasad, w myśl
których należy działać38. Treść etyki Berkeleya zawiera antycypację jednego
z głównych kierunków współczesnej metaetyki - emotywizmu A.A. Ayera
i C.L. Stevensona. W sformułowanej przez niego emotywistycznej teorii języka
upatrywać też m ożna wpływów na semantyczną orientację w estetyce współ
czesnej.
Berkeley daleki był zarówno od absolutyzacji języka i funkcji słownych oraz
przypisywania im samodzielnej roli, jak i od naturalistyczno-funkcjonalistycznej koncepcji znaczenia, łączącej je wyłącznie z funkcjonalnym przystosowa
niem języka. Przełamuje on restryktywną, epistemologiczną formułę empiryzmu twierdząc, że myślenie człowieka nie stanowi paralelnego, stymulowanego
przez aktualny rozkład faktów, odzwierciedlenia stanu rzeczy. Krytykuje
37 Ibidem, s. 171.
38 Alciphron, op. tit., s. 307-308; Traktat, op. cit., art. 1110-122; A Defence o f Free-thinking in
Mathematics, op. cit., art. 2.
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asocjaqonistyczną psychologię mechanistyczną i daleki jest od właściwej
Hum e’owi anihilacji autonomicznej podmiotowości i substancji duchowej.
Język jest według niego ekspresją celowo i aksjologicznie ukierunkowanego
doświadczenia człowieka, który nie tylko działa, ale także wyprzedza działanie,
określa jego przebieg i m a nań wpływ. Język jest środkiem „komunikowania
myśli i pojęć, tworzenia wiedzy, opinii i przeświadczenia, [...] instrumentem,
podporządkowanym celowi, którem u służy” 39. Język człowieka jest różnorodny
w swej treści tak samo, jak różnorodna jest rzeczywistość. Desygnaty słów nie są
homogeniczne. Za w pełni posiadające znaczenie i weryfikowalne, Berkeley
uważał nie tylko nazwy konkretnych rzeczy zmysłowych lub bytów kategorialnych, ale także bytów i zjawisk nadnaturalnych. Cała mnogość aktów werbal
nych nie związanych bezpośrednio z aktualną lub minioną percepcją m a swe
oparcie w podmiotowym kształtowaniu przez człowieka własnej egzystencji,
które oznacza zarazem uczestnictwo w „Boskim dyskursie natury” . Ujmując
świat przyrody jako wspaniałą teofanię, „empiryczna” metafizyka Berkeleya
włącza w obszar doświadczenia wiarę religijną, widząc w niej podstawowy fakt
ludzkiego bytowania. Będące ekspresją życia praktyki i normy językowe
w całym bogactwie ich treści nie są więc rezultatem arbitralnego wyboru czy
bezwiednego i przypadkowego utrwalania się, lecz oddają głębszy i fundam enta
lny sens ludzkiego doświadczenia w noszącej piętno Boskiej obecności naturze.
Berkeley zdecydowanie przeciwstawiał się podejmowanym przez teologię
racjonalną (nie mówiąc już o antyteistycznej filozofii materialistycznej) próbom
pozbawienia Boga religijnych atrybutów, sprowadzenia do roli odległego
w czasie konstruktora kosmicznego laboratorium i ekspulsji ze świata oraz
najbliższego otoczenia człowieka. Bronił wiążącej mocy teologii objawionej
i poszukiwał ukrytego, lecz w pełni realnego znaczenia jej dogmatów i zasad.
Immaterialny świat nie jest wyłącznie empiryczną rzeczywistością „skrojoną”
na miarę rozumu człowieka. Jest problemem i zadaniem, przenikającą przyrodę
oraz praw a życia i śmierci tajemnicą i jako taki znajduje odbicie w polifoniczności języka. Tym, co umożliwia jego weryfikację jest empiryczno-transcendentny
(w sensie przyczynowama praw przyrody), obiektywny funaam et znaczenia,
którym jest zarówno świat poznawalnych zmysłowo rzeczy, jak i szeroko
rozumiane i aksjologicznie ukierunkowane ludzkie doświadczenie, głęboko
zakorzenione w metafizycznym substracie uniwersalnych wartości i norm
nadających życiu ludzkiemu formę uczestnictwa i zaangażowania w celeb
rowanym przez Stwórcę i Opatrzność misterium natury. Uzasadnienie etyczno-religijnego sposobu życia było wszak jednym z naczelnych składników
program u i głównym praktycznym celem immaterializmu.
Immaterializm Berkeleya nie jest wyłącznie empirystyczną epistemologią, lecz
autentyczną metafizyczną filozofią, dążącą do przezwyciężenia konsekwencji
39 Alciphron, op. cit., s. 233.
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wydobytych z empiryzmu przez Locke’a (czy później Hum e’a, których Berkeley
był jednak świadom). Empiryzm łączył się bowiem z nieprzezwyciężalną
trudnością: ponieważ byty kategorii ens mobile dają się w pełni ująć wyłącznie
na gruncie teorii metafizykalnej (jako że bierne i bezwładne rzeczy fizyczne
pozbawione są własnej możliwości działania i przyczynowania), porządek
metafizyczny - działać może tylko duch - wchodzi w sprzeczność z porządkiem
epistemologicznym - jest coś, co nie m a charakteru duchowego i co oddziałuje
na zmysły podm iotu poznania i jego świadomość. Działanie rozciągłego,
przestrzennego ciała na nierozciągłego ducha uważano jednak za niewyjaśnialne (Kartezjusz uczynił z tego główny problem ontologii). Nawet przyczynowa
teoria percepcji nie tłumaczyła, w jaki sposób mechaniczne pobudzanie zmys
łów i układu nerwowego (Locke mówił o działaniu na mózg zewnętrznych ciał
poprzez „impuls” ) powoduje powstanie w umyśle skutku zupełnie innej,
„niemechanicznej” natury, na przykład pojawienie się idei jakiejś barwy. (Sam
Locke zresztą przyznawał, że taki związek nie daje się wyjaśnić, a stanowiska
głoszące paralelizm psychofizyczny są nieobce nawet znanym kierunkom
psychologii XX wieku.) Dążąc do przezwyciężenia konsekwencji ontycznego
dualizmu rozszczepiającego byt na świat ducha i kwantytatywny świat m aterial
nych rzeczy samych w sobie oraz usiłując uniknąć impasu epistemologicznego
wynikłego z niemożliwości wyjaśnienia zjawiska poznania rzeczy przez umysł,
Berkeley posługuje się swoją - opartą na znanych wzorach40, lecz oryginalnie
opracowaną - koncepcją świata rzeczy jako „języka natury” , przy pomocy
którego Bóg, absolut ontologiczny i epistemologiczny, „przemawia” do czło
wieka. To metafizyczne rozwiązanie pozwała mu pogodzić wartość ontologiczną tego, co zmysłowe, ze stanowiskiem, iż myśli podm iotu nie m ogą być
wytwarzane przez ciała (gdyż działać może tylko duch), lccz przez działanie
innego umysłu za pośrednictwem tworzących system znaków rzeczy.
Ta metafizyczna semantyka świata rzeczy nadaje im charakter i funkcję
znaków dla ludzkiego odbioru. Rzeczy nie m ają jakiegoś prywatnego życia
samego w sobie, ale tworzą racjonalny dyskurs, którego pełne odczytanie
możliwe jest dzięki ich nieskrytości, ich „obecności dla nas,,4!. Taki jest właśnie
kontekst używania przez Berkeleya terminu „idea” na oznaczenie rzeczy
40 Teorię języka świata (obecną także w koncepcji Malebranche’a) sformułował Ralph Cudworth
(obok Henry’ego More’a i Johna Smitha lider platońskiego ruchu w Cambridge) uważając wrażenia
zmysłowe za system znaków komunikowanych człowiekowi przez zawartą w przyrodzie myśl Boga.
W Siris Berkeley krytykuje Cudwortha, według którego zawiłość natury jest oznaką chaosu, nie do
opanowania przez zanurzony w niej rozum: „Przyroda, powiada uczony dr Cudworth, nie jest
włodarzem piękna i mądrości: natura jest ratio mensa et confusa, rozumem pogrążonym i zatopio
nym w materii, w której gubi się i mąci” (Siris, op. cit., art. 255). Berkeley uważał, że zawiłość
i skomplikowanie świata przyrody nie dowodzi chaosu i zagubienia rządzącego rozumu, lecz
świadczy o zwiększającej się różnorodności rzeczy i zjawisk.
41 Traktat, op. cit., art. 68.
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zmysłowych. Poszukiwał on określenia oddającego ich pryncypialną obserwowalność i funkcję znakową. Z używania terminu „rzecz” (thing), który
początkowo był przedmiotem jego rozważań, Berkeley świadomie zrezyg
nował, łącząc go z tradycją kartezjańską, w której posiadał on znaczenie
szersze, obejmujące oprócz „rzeczy rozciągłych” także duchy, czyli „rzeczy
myślące” . Res extensa i res cogitans były na gruncie kartezjanizmu przeciw
stawiane sobie jako całkowicie odmienne substancje, między którymi niemoż
liwy jest nie tylko ontyczny, ale także poznawczy związek. W Traktacie
Berkeley powiada, że „rzecz” jest „nazwą najogólniejszą ze wszystkich” ,
obejmującą duchy i idee, a w Philosophical Commentaries wyróżnia dwa
rodzaje bytów, podm iot i przedmiot percepcji, którym nadaje nazwę „rzecz” 42.
Także rozważany przez niego termin „przedm iot” (object) uważał za
„niejasny i mylący” , ze względu na stosowanie go w reprezentacjonistycznej
teorii percepcji na oznaczanie zewnętrznego przedmiotu (outward object,
external object), jako niepoznawalnego substratum oddziałujących na organy
czucia jakości zmysłowych43. Idea była tą kategorią, która w reprezentacjonis
tycznej epistemologii Locke’a przełamywała dualizm kartezjański, przyznając
substancjom materialnym zdolności czy „moce” (powers) wytwarzania
w umyśle wrażeń, nie wyjaśniając jednak tradycyjnych obiekcji co do samej
możliwości i sposobu zachodzenia związku między bezwładną, rozciągłą
substancją m aterialną i nierozciągłym umysłem. Ten element niejasności
zawiera się w znaczeniu Locke’owskiego terminu „idea” - jest ona reprezen
tantem, ale tylko częściowym, przedmiotu materialnego, wyłącznie jego
poszczególnych jakości pierwotnych (jakości wtórne są subiektywne), ale nie
substratum tychże jakości. Berkeleyowska krytyka Locke’a przejawia się
głównie w dyskusji nad rozumieniem i znaczeniem terminu „idea”, bowiem
wstąpienie na wyznaczoną przez niego „nową drogę idei” - to właśnie od
czasów autora Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego kategoria ta była
powszechnie używana przez filozofów zajmujących się zagadnieniami epistemologicznymi - Berkeley uważał za warunek włączenia się w po-kartezjańskie dyskusje teoriopoznawcze. W przyjętej przez niego prezentacjonistycznej
teorii percepcji - będącej repliką na reprezentacjonistyczne stanowisko
Locke’a - idee, które cechuje bezpośredniość postrzegania ich, bierność,
obiektywny, niezależny od woli podm iotu porządek i koherencja oraz
zewnętrzne pochodzenie, to bezpośrednie przedmioty poznania zmysłowego,
dane w doświadczeniu rzeczy posiadające swoistą, fizyczną czy zmysłową
naurę. Idee nie są częściowym czy zmodyfikowanym przedstawieniem
zewnętrznych obiektów, lecz ich pełnym obrazem.
42 Ibidem, art. 89 oraz Philosophical Commentaries, op. cit., art. 369, 377; por. także art. 644, 657a,
685, 867 oraz De Motu, op. cit., art. 2.
43 The Theory o f Vision, op. cit., art. 23.
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Berkeley sądził, że przyjęte przez niego rozwiązanie eliminuje ontologiczne
i epistemologiczne konsekwencje dualistycznej koncepcji dwóch radykalnie
odmiennych i niezależnych od siebie substancji. Uważał, iż pozwala pogodzić
religijne pojęcie obecności i opieki Boga nad światem z filozoficznym wy
tłumaczeniem natury istniejących rzeczy i ich wzajemnego oddziaływania oraz
zdolności percepqi rzeczy niemyśląeych przez umysł człowieka. Imm aterialny
świat przyrody, pozbawiony substancjalnej, samej w sobie istoty, posiada
jedynie instrumentalny i funkcjonalny status. Zarówno sama morfologia
„tekstu” księgi natury (układ fizycznych faktów), jak i reguły i zasady „składni”
języka naturalnego (to, co uważa się za powiązania przyczynowo-skutkowe
między rzeczami) m ają charakter metafizykalny. Berkeley traktow ał przyczynowość fizyczną jako kategorię czysto epistemologiczną, dotyczącą opisów
doświadczenia i poznania naukowego, które jest jedynie ujęciem doświadczenia
w ogólne prawidła, poznaniem współwystępowania i następowania po sobie
faktów. N auka nie może więc odkrywać koniecznych zależności przyczyno
wo-skutkowych pomiędzy ciałami (jak w mechanistycznym przyrodoznawst
wie) czy pomiędzy ciałami i umysłem (jak w mechanistycznej psychologii), gdyż
takie istotne powiązania nie zachodzą. Przyczyna koniecznych, wewnętrznych
związków między ciałami, tak jak przyczyna ich ruchu, m a charakter transcen
dentny wobec świata przyrody. W immaterializmie Berkeleya w miejsce
absolutnego, wyposażonego w atrybut ruchu, substratum materialnego, u pod
staw rzeczywistej jedności i tożsamości natury leży zmysłowa „m ateria doświad
czenia” , będąca treścią Księgi N atury (Volume o f Nature), uporządkow aną
przez Bieg N atury (Course o f Nature). Doświadczane rzeczy są Dziełami
N atury (W orks o f Nature), znakami Optycznego Języka (Optical Language),
tworzącego Racjonalny Dyskurs (Rational Discourse), istnieją rządzące wszys
tkim Zasady czy Prawa N atury (Rules or Laws o f Nature). Opis struktury
i natury świata zmysłowego jest pełen m ajuskuł i słów oznaczających twory
deifikowane, bowiem w systemie filozofii immaterialistycznej Berkeleya miejsce
ontologii rzeczy zajmuje teistyczna metafizyka.
To właśnie na gruncie metafizyki teistycznej Berkeley jest w stanie for
mułować i rozwiązywać zagadnienie pewności poznania i realności świata
zmysłowego w taki sposób, iż możliwe staje się ujęcie w aspekcie transcendental
nym zarówno podstaw prawomocności wiedzy o świecie, jak i ostatecznych racji
jego istnienia, które podlega - dającym się odczytywać i przewidywać - obiek
tywnie warunkowanym, stałym, powszechnym i koniecznym prawom. Poznanie
nie opiera się na pewnych danych czy utrwalonych kategoriach lub dyspozyc
jach podmiotowych antycypujących i warunkujących określone stałe sposoby
percepqi i myślenia - jak u H um e’a czy K anta, choć oczywiście ich charakter
(jako nabytych dyspozyqi lub wrodzonych struktur) był u obu filozofów inny
- ale posiada, unikając niebezpieczeństwa subiektywizmu, ugruntowanie w ko
niecznych, ściśle ze sobą powiązanych (choć nie wewnętrznie, lecz poprzez
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działanie przyczyny metafizykalnej) stanach świata samego. O ile bowiem
poznawczych czynności rozum u nie m ożna wyjaśnić w oparciu o fizyczne
własności i działanie ciał, to zarówno pierwsze, jak i drugie dają się wytłumaczyć
przy uwzględnieniu bezpośredniego i nieprzerwanego wpływu Boga, który jest
przyczyną wszystkich naturalnych skutków oraz ich form umysłowych. Po
znanie jednak nie dociera dó umysłu człowieka w sposób hermetyczny, drogą
oświecenia Bożego czy uczestnictwa w umyśle Boga (jak twierdził M alebranche,
którego teorię „widzenia rzeczy w Bogu” Berkeley ostro krytykował), ale
poprzez swoiste myślowe ekwiwalenty odpowiadające w ,języku natury”
danym rzeczom zmysłowym. Poznanie jest wertowaniem Księgi N atury, księgi,
której język składający się z naturalnych znaków (natural signs) zawiera
znaczenia nadane m u przez A utora N atury (Autor o f Nature), tak, jak wyrazy
i zdania książki zawierają myśli jej a u to ra 44. W tym naturalnym języku (który
Berkeley często przeciwstawia sztucznemu językowi stworzonemu przez ludzi,
zarzucając m u oderwanie się od swych źródeł) znaczenie jako element kog
nitywny zarysowuje się nie na samej płaszczyźnie percepcji zmysłowej rzeczy, ale
towarzyszących im przekazów w postaci myślowej intenq'i A utora ,języka
natury” : „znamy rzecz, kiedy rozumiemy ją; a rozumiemy ją. kiedy potrafim y
powiedzieć czy objaśnić, co ona znaczy. Ściśle mówiąc, zmysły nie poznają
niczego. Percepqa dźwięków czy liter nie oznacza ich rozumienia. Chodzi
0 poznanie związków rzeczy naturalnych, zrozumienie ich znaczenia oraz
umiejętność przepowiadania za ich pom ocą...” ; „ponieważ naturalne połącze
nie znaków z rzeczami oznaczanymi jest regularne i stałe, tworzy rodzaj
racjonalnego dyskursu, będąc bezpośrednim skutkiem inteligentnej przyczyny” ;
„chociaż harm onia i proporcja me są przedmiotem zmysłów, jednak oko i ucho
są organami, które dostarczają umysłowi takich materiałów, za pom ocą
których może on pojąć zarówno harmonię, jak i proporcję” 45.
Poznanie, jako odczytywanie ,języka natury” czy rozumienie „dyskursu
przyrody” jest działaniem ducha na ducha. Czynnikiem poznawczym jest
przede wszystkim intelekt. Pierwotna myśl Boga, zobiektywizowana w świecie
1udostępniona poznaniu ludzkiemu jest przekazywaną człowiekowi informacją
i wskazówką. Ów „uniwersalny język” ( universal language) nie zawiera „wyra
żeń” o znaczeniu niejasnym i abstrakcyjnym (na przykład „m ateria”), jest
„adresowany do naszych oczu” , „należycie działa na umysł i zasługuje na jego
najwyższą uwagę” , jest „przyswajalny łatwo i wyraża różnice między rzeczami
wyraźnie i trafnie”; dostarcza zarówno dokładnych wskazówek do działania,
jak i jasnej wiedzy o rzeczach46. Źródłowy język percepcji jest podstaw ą
oczywistości płynącej z treści sensownych terminów językowych oraz „wspania
u Traktat, op. cit., art. 109, 66.
45 Siris, op. cit., art. 253, 254, 303; por. także Alciphron, op. cit., s. 123 i nast.
46 Alciphron, op. cit., s. 160.
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łym fundamentem stabilności i ciągłości ludzkiej mowy, rejestrowania dźwię
ków i ożywiania martwych języków, umożliwiając nam porozumiewanie się
z ludźmi z odległych wieków i krajów” 47. Poszczególne fakty są „wyłącznie
znakami dla naszej informacji” , „arbitralnym i znakami, które nie odznaczają
się żadnym podobieństwem czy związkiem z rzeczami oznaczanymi” - związek
pomiędzy faktami jest wyłącznie relacją znaku do rzeczy oznaczanej, nie
posiada charakteru relacji przyczynowo-skutkowej, ale jest bezpośrednio utrzy
mywany przez Boga, „Wielkiego Poruszyciela i A utora N atury” , który łącząc
naturalne fakty w metafizykalne związki „przemawia” do człowieka, przed
stawiając „nieskończoną różnorodność przedmiotów różniących się co do
istoty, czasu, miejsca, w ten sposób informując człowieka i kierując nim
w działaniu odnośnie rzeczy odległych i przyszłych, ale również bliskich
i obecnych” 48. W owym „optycznym języku” przyrody, będącej dziełem
i narzędziem Boga, zawiera się „bezpośredni akt mocy i opatrzności” Stwórcy,
który „sam przemawia każdego dnia i w każdym miejscu do oczu człowieka” 49.
Tym, co upraw om acnia roszczenia poznania opartego na percepcji zmysłowej
do pewności, jest jego transcendentalna podstaw a w metafizycznej racjonalno
ści „języka natury” . Rządzony stałymi i koniecznymi prawami świat przyrody
jest korelatem aktów intencjonalnych umysłu Boskiego. Nie jest jednak ani
atrybutem czy elementem substancji boskiej, ani imm anentną treścią umysłu
człowieka.
Koncepcja „języka natury” dowodzi dobitnie, że teoria poznania nie jest
traktow ana przez Berkeleya jako odrębna dziedzina filozoficzna, ale m a
metafizyczny rodowód i spełnia w systemie .filozofii immaterialistycznej in
strum entalną rolę. Empiryzm Berkeleya nie daje się sprowadzić do zwykłej
rejestracji faktów i konstruow ania w oparciu o nie teorii, nie pozwala się
zawężyć wyłącznie do problem u poznania przyrody i podporządkow ania jej
człowiekowi. To, że ideizm nie zaowocował fenomenalizmem, będącym stano
wiskiem ontologicznie neutralnym, potwierdza tezę, iż Berkeley nie był rygorys
tycznym empirystą, ale - przesądzając o charakterze ontycznym danych
zmysłowych poprzez usytuowanie ich w hierachicznie skonstruowanym sys
temie teistycznym - wyraźnie poszukiwał w empirystycznej gnoseologii potwier
dzenia nadrzędnej, metafizycznej opcji immaterializmu.
Skierowane przeciwko sceptycyzmowi i agnostycyzmowi uzasadnienie w arto
ści i pewności poznania ludzkiego wydawało się Berkeleyowi możliwe wyłącznie
w oparciu o metafizyczną interpretację doświadczenia. Immaterialistyczna
47 Ibidem.
** Traktat, op. cit., art. 66 oraz Alciphron, op. cit., s. 157.
49 Alciphron, op. cit., s. 159, 157; por. także: An Essay towards a New Theory o f Vision, Thę Works,
vol. 1, art. 147; Traktat, op. cit., art. 65-66, 108, 44; The Theory o f Vision, op. cit., art. 38-40; Siris,
op. cit., art. 152, 234, 252, 254-255, 258, 303.
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m etafizyka m iała nie tylko uzasadniać poznawalność rzeczywistości, ale po
zwalała też - w koncepcji świata jako „boskiego języka” - zsynchronizować
m etodę empiryczną z całością poznania metafizykalnego i zapobiegała trak
towaniu tej pierwszej jako enklawy, pozwalała łączyć doświadczenie faktów
z istotowymi strukturam i bytu, postawę naturalną i oczywistość życia codzien
nego z transcendentalnym wymogiem pewności i prawomocności poznania oraz
nadać im charakter religijnego zaangażowania i swoistej, nie tylko odświętnej
czy rytualnej, adoracji Absolutu.
Ontologia niematerialnego świata pozostaje jednak w stanie niedopracowa
nym. Poszukując ostatecznych racji doświadczanych zmysłowo rzeczy, Berkeley
przechodzi od razu do teistycznego wymiaru czy aspektu rzeczywistości
i stawiając problem istnienia idei-rzeczy w sposób metafizyczny, redukuje fakty
do ostatecznych pryncypiów i ich swoistej własności wyjaśniania, z metaflzykalnym badaniem pierwszych przyczyn i zasad oraz dążeniem do zrozumienia
rzeczywistości jako mającej teistyczny charakter całości.
Koncepcja świata przyrody jako „Boskiego języka” , gdzie relacja człowiek-Bóg dokonuje się poprzez doświadczenie i praktykę, pociąga za sobą
oczywiście ontologiczną anim ację świata rzeczy zmysłowych. Ostatecznych
ontycznych racji idei-rzeczy szuka się tu jednak poza doświadczeniem i na nich,
to znaczy na metafizyce teistycznej, skupia główną uwagę. K ażda przeprowa
dzona na płaszczyźnie rzeczy analiza staje się możliwa w oparciu o teorię świata
jako „widzialnego języka” . Treści empiryczne są korelatami tego transcenden
talnego , języ k a” . Traktow anie rzeczy jako idei czy znaków, jako elementów
funkcyjnych metafizykalnego „języka natury” , pozwala pominąć jako drugo
rzędną analizę na płaszczyźnie rzeczy, która rozważałaby charakter i naturę
empirycznych faktów poza sferą rozumienia ich w „języku świata” . Ten bliższy
Berkeleyowi aspekt transcendenty istnienia idei-rzeczy i ich ostatecznych racji
ontycznych nie uwzględnia jednak w wymaganym stopniu problemu ich statusu
egzystencjonalnego, pom ija modus essendi zmysłowych rzeczy, choć należy
zauważyć, że Berkeley odwołuje się do bliżej nie sprecyzowanego „zewnętrz
nego pierwowzoru” (external archetype), który jest bezpośrednio zależny od
boskiej przyczyny i który „służy wszystkim celom tożsamości” 50. Nigdzie nie
rozwinął on w pełni tego wątku. Ontologiczną strona immaterializmu m iała być
(jak wynika z Philosophical Commentaries - wczesnych notatek Berkeleya
i z jego listu do Samuela Johnsona z 24 m arca 1730 roku) opracowana w drugiej
części Traktatu, którą ukończył, lecz zgubił podczas podróży do Włoch i nie
miał - jak utrzymywał - dość czasu i cierpliwości do tak niewdzięcznego zajęcia,
jak pisanie dwa razy na ten sam temat.
System filozofii immaterialistycznej nie mógłby powstać i utrzymać się bez
koncepcji sprawczej immanencji Boga, wypełniającej byt i wiążącej wszystkie
50 T rzy dialogi, op. cii., s. 294.
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jego tkanki. Ontologiczne konkluzje epistemologicznego stanowiska Berkeleya
zbiegają się zawsze w pojęciu Boga jako zasady stworzenia i istnienia wszystkich
bytów. Przyjęta przez irlandzkiego myśliciela metafizyczna płaszczyzna wyjaś
niania pomija więc aspekt czysto ontyczny statusu idei-rzeczy, ale modyfikując
relację podmiot-przedmiot, eksponuje ją - wraz z zagadnieniem poznania
- w ujęciu transcendentalnym, jako funkcję relacji człowiek-Bóg. Dzięki temu,
ontologia idei-rzeczy pojawia się tylko w swoistej interpretacji, właśnie jako
metaflzykalny system znaków , języka natury” . Rzeczy są tutaj jednostkam i
funkcyjnym i, języka świata” , obecnymi w doświadczeniu, które także włączone
jest w transcendentnie przyczynowany bieg przyrody. Tak, jak słowa danego
języka funkgonują w jego obrębie, tak też rzeczy nie posiadają żadnego
„znaczenia” i nie pełnią żadnej roli poza , językiem natury” , którego odbiorem
i rozumieniem jest ludzkie poznanie. Esse est percipi aut percipere.
Ontologiczne zagadnienie realności i sposobu istnienia rzeczy stanowi w filo
zofii Berkeleya określony m oment metafizycznej semantyki „języka natury” ,
która nadaje przedmiotom zmysłów status metafizyczny. Problem realności
rzeczy-znaków, ich znaczenie w , języku świata” i sposobu „przekazu” - znaj
dujący w immaterializmie konkretyzację w symbolistycznej teorii idei - jest
włączony w całościową koncepcję teologii natury, powiązaną z treścią ob
jawienia i z mającym m u wychodzić na przeciw ludzkim doświadczeniem.
Podobnie jak immaterialistyczna ontologia. metafizyce teistycznej podporząd
kowana jest także empirystyczna epistemologia Berkeleya. Zagadnienia teoriopoznawcze nieustannie przeplatają się z metafizycznymi, a tezy metafizyczne
często rozstrzygają kwestie cpistemologiczne, czasem zaś wywołują je w takiej
a nie innej postaci i w określonym porządku. Podstawowy zwornik epi
stemologii, ontologii i antropologii filozofii immaterialistycznej - metafizyczna
koncepcja natury jako Boskiego „dyskursu” - zakłada pozaempiryczne uchwy
cenie jego funkqi reprezentatywnej oraz swoistej intelektualnej treści, wymaga
od myśli znacznego stopnia ogólności i wyjścia poza zmysłową rejestrację
faktów. Implikuje możliwość odsłonięcia przed człowiekiem bytu w jego
uniwersalnym i ieistyeznym wymiarze oraz obecną w każdym akcie poznania
antycypację bytu w ogóle, właśnie jako „kosmicznego języka” z immanentnym
mu metafizykalnym znaczeniem. Stojąc na gruncie konsekwentnego, genetycz
nego empiryzmu, Berkeley nie mógłby wyjaśnić, w jaki sposób ów „język” staje
się momentem kognitywnym i podstawą empirycznego poznania.
Immaterializm pomyślany był przede wszystkim jako przedsięwzięcie z za
kresu apologetyki religijnej, wierne właściwym dla tego gatunku konwencjom
oraz regułom dowodzenia i uzasadniania. Decydując się na tak trudne zadanie
- chyba z zasady niemożliwe do pełnego zrealizowania - filozoficzny geniusz
Berkeleya być może świadomie zrezygnował z tego, co mogły przed nim odkryć
niezbadane obszary filozofii i nauki, a czego tak płodne i mające dopiero po
latach kiełkować ziarna znajdujemy w licznych, zapoznanych w większości,
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dziełach tego myśliciela. Jego idee i nigdy nie dopracowane do końca teorie
stanowiły przełom w osiemnastowiecznej psychologii, inspirowały filozofów,
m atematyków, fizyków i ekonomistów. On sam jednak pragnął przede wszyst
kim pozostać „skromnym narzędziem czyniącym ludzkości dobro” 51, które
zawsze wiązał z religią chrześcijańską. Zarzut dławiącego odium theologicum
- tak często m u przedstawiany - nie może jednak godzić w filozofię Berkeleya.
Nie starał się bynajmniej chronić za argumenty teologiczne, lecz próbował
nadać im przekonujące uzasadnienie, nie pozbawione filozoficznej głębi i roz
machu.

Stanislaw Kijaczko
The Criticism of Science’s Language and the „Language of Nature”
Metaphysics in Berkeley’s Immaterialism

Summary

According to the author’s view, it was the protest against the contestation of revealed
theology and the criticism of materialistic philosophy of nature that led Berkeley to his
immaterialism. Therefore, the present paper is chiefly an attempt to reconstruct the
logical and methodological basis of Berkeley’s philosophy which, the author says, apears
in his design of including empiricistic epistemology and science into theistic metaphysics.
As a symbolistic theory of things-signs, Berkeley’s empiricism is a coherent part of
immaterialistic and theistic metaphysics, of the notion of nature as „Divine language”,
within which science - with its descriptive explanation - has only instrumental and
operational position as a „grammar of nature”.

51 Letters, op. cit., s. 127.

