Leszek Kołakowski

LOGIKA SPINOZY JAKO DOKTRYNA MORALNA
Jednym z .najbardziej aktyw nych bodźców um ysłowych, oddziałują
cych na rozwój filozofii m ieszczańskiej w całej epoce feudalizmu
była w alka o laicyzację m yślenia. W alka ta wyprzedziła znacznie kon
flikty rzeczowe, jakie zachodziły m iędzy konkretnym i rezultatam i przy
rodniczych dociekań a treścią chrześcijańskich dogmatów; zanim
uczeniiprzyrodnicy żądali dla siebie praw a do głoszenia określonych
poglądów niezgodnych z religijną tradycją, m usieli żądać praw a św iec
kiego rozum u do w ypow iadania w ogóle jakichkolw iek poglądów, bez
względu n a lich możliwą sprzeczność z koś,cielnym obrazem świata.
W alka o em ancypację m yślenia była tedy w alką o uprawom ocnienie
racjonalistycznej postaw y intelektualnej wcześniej jeszcze, niż posta
wa ta zdołała zrodzić owoce w postaci określonych rezultatów, poda
jący ch w wątpliwość tradycyjne wierzenia. Program laicyzacji m yśle
nia naukow ego był tylko fragm entem generalnego program u laicyzacji
życia, pow stającego żywiołowo we wszystkich środow iskach i klasach,
których ekonomicznym, politycznym , m oralnym lub intelektualnym
aspiracjom staw ała na drodze biurokratyczna m aszyna rzymskiego
kościoła, a zasięg tych aspiracji determ inow ał stopień radykalizm u
filozoficznego, osiągalny dla ideow ych heroldów danej klasy. Dla filo
zoficznych rozstrzygnięć tego sporu, wywodzących się ze starć postę
pow ych klas posiadających z kościołem, najbardziej typow ym znam ie
niem była sprzeczność pow stająca między dążeniem do sekularyzacji
nauki i w łasnej polityki z jednej strony, a pragnieniem utrw alenia
w szystkich politycznych możliwości w iary religijnej z drugiej. Dlatego
racjonalizm filozoficzny w ten sposób dający się genetycznie objaśnić
m usiał nosić nieuchronnie charakter elitarny; zarówno w czasach śred
niowiecza, jak renesansu, postaw a racjonalistyczna proklam ow ana b y 
w ała jako własność ekskluzyw nej arystokracji intelektualnej; typowym
okazem n a gruncie scholastyki chrześcijańskiej jest z tego punktu w i
dzenia Roger Bacon, n a gruncie islam u — Ibn Roszd, a w ram ach mo-
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zaizmu — M ojżesz M ajmonides; dokładnie to samo zjaw isko można
w literaturze renesansow ej obserwować choćby n a przykładzie Piętro
Pompanazziego. Odwrotnie, skrajny, często drastycznie sform ułowany
program irracjonalizm u i ślepego posłuszeństw a dla w erbalnie rozu
m ianego tekstu Pisma dochodzi do głosu najczęściej w doktrynalnych
nadbudow ach ruchów plebejskich, które same nie były zaangażowane
w postępach nauki i techniki a przeciw staw iały swój irracjonalizm
obcej sobie i niepotrzebnej uczoności kościelnych kazuistów, pseudo racjonalizm owi scholastyki1 oraz Wszelkim w ogóle dogm atycznym
dekretom i uchw ałom kościoła, które w świetle zasady, uznającej
Biblię za w yłączne źródło przydatnej ludziom m ądrości dezaw uow ały
się jako „wymysł ludzki" lub wręcz dzieło A ntychrysta.
W alka o em ancypację m yślenia, toczona w filozofii zacłrndnioeuropejskiej XVII w ieku rozgryw ała się w dwóch sporach naczelnych,
ogniskujących problem atykę teorio-poznawczą epoki; pierw szym był
trad y cy jn y spór o stosunek ,,wiary d „rozumu", nauki i religii, teologii
i filozofii, a więc spór o- wartość naturalnych k ry te r ió w p ra w d y w o g ó 
le; drugim był spór o rodzaj i charakter owych kryteriów naturalnych,
tj. o ch arak ter procesów poznawczych, dających w sposób bezbłędny
ustalać praw dziw ość ludzkiej w iedzy o świecie — spór empiryzmu
z teorią wiedzy a priori'.
Stanow iska w pierw szym z tych sporów m usiały nade wszystko
udzielać 'odpowiedzi n a następujące pytania: 1. Czy popraw ne rozum o
wania, oparte tylko na przyrodzonych zdolnościach rozumu i nie ape
lujące do objaw ienia, m ogą doprow adzić do sprzeczności z treścią ob
jaw ienia? — Jeśli tak — co z dw ojga należy wybrać? Jeśli nie — jak
postąpić w przypadku pozornego konfliktu? 2. Ozy posługiw anie się
naturalnym rozum em jest niezbędne dla zrozum ienia objaw ienia lub
w iary w nie — czy też w iara sam a sobie w ystarcza? 3. O dw rotnie — czy
w iara jest konieczna, aby cel naturalnego m yślenia został osiągnięty?
W ielka ilość rozm aitych w ariantów odpowiedzi, udzielanych n a te
pytania, daje się rozdzielić na kilka grup zasadniczych, a uprzytom nie
nie sobie społecznej żyw otności rozm aitych stanow isk w tym sporze,
będących za czasów Spinozy w obiegu, pozw ali w ydobyć na jaw
rzeczyw istą funkcję filozoficzną spinozjańskiego rozstrzygnięcia.
1. S k rajn y irracjonalizm chrześcijański, ustanaw iający radykalną
sprzeczność „rozum u" i „w iary" i n a tej zasadzie dom agający się re 
zygnacji z w szystkich aspiracji poznaw czych i potępienia m yślenia
naukow ego jako płodu złośliwości szatańskiej — irracjonalizm ten,
dający się w skró.cie określić dla czasów średniow iecza jako linia Tertuliana-Damiaraiego-Bemarda z C lairvaux — nie może uchodzić w epo
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ce Spinozy za realnego przeciw nika. Kościół katolicki od czasów To
masza z Akwinu porzucił to stanow isko jako niem ożliwe do u trzy
m ania w w arunkach postępującego autorytetu nauki i grożące w p ra k 
tyce izolacją intelektualną chrześcijaństw a, czyli faktycznie zanikiem
jego ideologicznego oddziaływ ania na rozwój nauki. Kościoły protes
tanckie, k tó re nie rozw inęły w łasnej scholastyki w takich rozmiarach
mogą co prawda, jeśli mieć na uwadze pism a ich tw órców , uchodzić
za społeczne ogniska takiej w łaśnie postaw y. Czytając pisma Kalwina,
które roją się wszakże od gw ałtow nych inw ektyw i napaści na przy
rodzony rozum ludzki, od bezustannego pow tarzania znanych praw d
o skażeniu n atu ry ludzkiej i bezsilności umysłu stworzonego oraz
uniesień nad wielką m ądrością słowa bożego, poza którym żadna w ie
dza nie jest po trzebna1 — mogą nasuw ać przekonanie, że taka była
w łaśnie filozofia tej instytucji; W praktyce teologowie kalwińscy,
w k raju o tak intensyw nym życiu umysłowym, jakim była Holandia,
musieli m iarkow ać potrosze sw oją bezkomprom isową zapalczywość
antynaukow ą. Nie w ystępując po prostu z program em w ytępienia n a
uki, co byłoby wszakże najbardziej ortodoksalnym zastosowaniem do
ktryny, kierow ali swoje w ysiłki w trzech głównie kierunkach: likw i
dacji problem atyki m etafizycznej i teologicznej rozwijanej poza ich
środowiskiem, a zawsze grożącej herezją — to był powód form alny
prześladow ania kartezjanizm u; utrzym ania rygorystycznej kontroli
nad naukam i1 świeckimi w celu niedopuszczenia ich do angażowania
się w problem y zm onopolizowane przez teolo.gię; ograniczenia aspiracji
naukow ych 'do zadań czysto technicznych, interpretacji nauki w du
chu jej redukow ania do narzędzia techniki i w ytrzebienia w niej
wszelkich pretensji do posiadania obiektyw nej w artości poznawczej.
1
O to pairę pTóbek charak tery sty czn y ch : „J'1 n 'y a rien plus ennem-i de la grace
de D ieu que la faculte naitureMe de 1'homme; e t ainsi1 des a u tre s. Le seul fondem ent
dane du royaum e de Je su s Christ, c'est rabbaisisem ent des hom ines" (C om m ent. sur
II Corinth. X, 4; wg zbioru C alvin dapreu Calvin: Eragments, ex tra its des o e u w es
frainęaises d u Reform atem ' p a r C: O. V ignet e t D. Tissot, G eneve l'86i4, &. 402). „Monstrons-noais dilsciples © beissant d u Seigneur, 'ttels, qu'il nous veut avoir, a sayoir
hum bles, pauvxes, du tout v u id es de nostre sagesse, pleim de zeile d'apprendre: toute
lois ne sachant rien, ou ne voulans rien savoir, sin on ce qu'icelu y nous enseignera,
e t d ‘avaintage fuyans comm e pofeon moriitelle to u t ce qui e st estran g e e t h o T S de
sa doctrtae" (tamże,, s. 409)...... ,... dl v a u t m ieux su y w e Dieu a yeux cios, e t l'av o ir
po u r nostire cotnducteur, que d e noais ap p u y er sur n o stre prudence..." (C om m ent. sur
G enese, p. 94,, tam że, s. 411). W szczególności p rag n ien ie m aturalnej w iedzy o bogu
gorszyło genewskfiego re fo rm a to ra : „ce n ‘est ,pas raison... que la hautesse de sa sapience, laque]le dii a voulu estre p lu sto st adoree de n ous q u ‘e stre com prinse (a firn
de se lenctre adm irable en frcelle) sodt assu jettie a u sen s hum ain, pouir la chercher
ju sq u es a so n etern ite" (Inst. Rei, Christ., 1. III, ch. XXI, 2, tam że, s. 257). ,,C‘e st
le prinoipal poanct de la foy d e n e »'enquelriilr pas cuirieusem ent que c'est que Dieu
fera e t -ne disp u ter p o in t s-uibtilememt com m ent ce qu'il dilt ce pounra faire... eirubrasser
p a r foy ce que nous ne ipouvons com prendre p a r raison'' (C om m ent. sur Josue III,
2, 3, tamże, s. 402).
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Analogiczne stanow isko charakteryzow ało protestantyzm niemiecki,
który w zakresie redukow ania nauki do techniki — dla zapobieżenia
konfliktom z teologią — reprezentow ał przeszło stuletnią tradycję,
zapoczątkow aną przez słynną przedm ow ę O sjandra do dzieła Koperni
ka; pastor Casmann, który dom agał się chrześcijańskiej gramatyki,
chrześcijańskiej geometrii, chrześcijańskiej logiki, retoryki, arytm etyki
i m uzyki2 —■ jeśli naw et nie był odosobniony w zapale przypasywania
naukom religijnej partyjności — nie reprezentow ał przew odniej te n 
dencji protestantyzm u, która polegała na ograniczaniu nauki co do
zakresu badań ii co do w artości poznawczej . wyników, umożliwiając
jej, w skrom nych granicach technicznego instrum entu oraz w w arun
kach czujnej inw igilacji ideologicznej, pokorną egzystencję3. Jeśli
kalwiniści żądali rozdziału nauki i reldgii, to postulat ten miał zgoła
inny sens, nńż w ustach uczonych: chodziło o odebranie nauce kom 
petencji do w ypow iadania się w kw estiach filozoficznych i zakreślenie
jej zadań do potrzeb techniki, przy pochłonięciu całej problem atyki
filozoficznej i zaanektow aniu jej przez teologów; analogiczne żądanie
wysuw ane przez w ielu postępow ych m yślicieli tego okresu oznaczało—
przeciwnie — dążenie do w yrugow ania kontroli teologów z życia nau
kowego przy jednoczesnym pozostaw ieniu filozofii w granicach św iec
kiego rozumu. Z punktu widzenia zadań ideologicznych podejm ow a
nych przez Spinozę, głównie w Traktacie Teologiczno-Politycznym,
kalwinizm reprezentow ał głównego przeciw nika, który zmierzał do pod
porządkow ania nauki kontroli teologicznej, odebrania jej w artości p o 
znawczej, likw idacji wszelkiej filozofii autonomicznej, a realizował
2
W g J. F. B uddeus Introductio ad historiom philosophiae ebraeorum ed. nova
(I wyd. 1,702), H alae sax., li?20, is. 3ili8.
3
Tenże Buddeus w doskonałym Sikrócie po d aje p ełn y pro testan ck i program po
znaw czy 4 naukow y: „Volunitalte enim atque am ore simcero potius, quam inteileclu
coli Deum, eiu sąu e rursuis dim nam połentiam , viirtuitem, suavdtaitem, pulchnufcudinem
pe.rci.pi, non dubitant, qui edus m onitis auirem piraebent. In creatuTarum reru m c.onsideratiione, ad cuiuisque virtutes, proprietates e t operationes pottos atten d ere iubet,
quam u t subtdles et mimquam finiiendas., de earum structura, causisąue, approbet
discepiatdonesL M ores autem suos fonmiaturo, su is d|psius no-hStiam, om nium que vi'tiorum.
cmmium m alorum , om nium caJam iłałum fontem , in intimis mentiis n o stra e recessibus
quaerendum monstrait. R eliqua i ta trac ta n d a docet, prout hum anae viitae conditio
postulat, nec necessaria pirohdibens, n ec approbans superihia aut n o citura" (tamże,
s. S).
K atolicy często byli bldlsćy te j sam ej k o n c ep c ji sięg ającej korzeniam i jeszcze do
Buridana. Główny jezuicki k ry ty k ikartezjanizm u H u et u siłow ał później tą sam ą
m etodą osw oić trudności św iatopoglądow e astronom ii now oczesnej: „,Les astronom es
o n t in v en tś de certadlnes desariptioiiis des O rb e s celestes, qu'ils ap p ellen t des System es e t d e s H ypotheses. Mb n e le s .ar.oyent po in t ver& table’S e t ne les donnent po in t
comme telles, e t en effet elies n e peuvenit etre itoutes varitaibles, 1'hypothese de
C opernic e tan t diffśrente d e celle de Tycho, e t l‘une deteruiisant 1'autre. C hacun d'eux
se se rt pourtan-t uffidemenrt de son Hypoithese, p our expliqu&r les m ouvem ents des
A stres, et p o u i p re d ire les E clipses du Soleil e t de la L unę”, (Traite philosophiąue
de la iaiblesse de le s p r it hum ain. A m sterdam 1723, s. 244).
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swój program nie bez skutku w praktyce życia uniw ersyteckiego. Po
lityka burżuazyjnych w ładców Holandii, w szczególności wywodzą
cych się ze środow isk rem onstanckich, była m ediatorska i tolerancyj
na. Stany Generalne w ydały zarządzenie, na m ocy którego szkoły
wyższe m iały ściśle przestrzegać granicy m iędzy teologią i filozofią4,
co było bez w ątpienia krokiem, m ającym w in teresie swobody intelek
tualnej ukrócić zaborcze tendencje kalw ińskiego kleru.
Skrajny irracjonalizm , w yrzekający się program owo wszelkiej w ie
dzy pochodzącej skądinąd niż z ksiąg kanonicznych religii, nie był
w tym czasie regułą działania panujących kościołów; również plabejskie i drobnom ieszczańskie sekty, gdzie w ogóle skłonności irracjonalistyczne m iały dogodniejsze w arunki rozkw itu — zarówno ze wzglę
du na naturalną reakcję przeciw pseudoTac j onaliizmowi scholastyki,
ja k również z ra c ji swoich program ów politycznych, które szczególnie
łatwo daw ały -się Skonstruować w oparciu o zasadę werbalnego rozu
m ienia tekstu Biblii — również one w Holandii, za .czasów Spinozy,
stanow iły z punktu widzenia doktrynalnego- rozm aite osobliwe mie
szaniny m istyki i racjonalizm u, z przew ażającą skłonnością do akcen
tow ania sam odzielnej w artości i autonomicziności jednostkow ego ro
zumu ludzkiego. Spośród czynnych w Holandii grup wyznaniowych
najbardziej bodaj nieprzejednany rygoryzm i nietolerancję reprezen
tow ała ortodoksja mozaistyczna, w proteście przeciwko której Spinoza
stoczył swoją pierw szą batalię światopoglądową. Uriel da Costa, tra 
giczny rebeliant żydowski i n a gruncie gm iny am sterdam skiej poniekąd
poprzednik Spinozy, jakkolw iek niew ątpliw y racjonalista i sam, jak
wiadomo z autobiografii, uw ażający praw o M ojżeszowe za dzieło czysto
ludzkie5, nie posługiw ał się w swoim dziele O śmiertelności dusz y
innymi argum entam i jaik tekstem biblijnym — o ile m ożna sądzić na
podstaw ie trzech ocalałych rozdziałów tego utworu, zachowanych
w refutacji de S ilvy6. Był to jednak tylko przykład powszechnie stoso
wanej m etody uzasadniania każdego gło-szonego poglądu za pomocą
ksiąg świętych, w których, ja k od w ieków było wiadomo, każdy mógł
w yszukać przy dobrej woli wszystko, cokolwiek chciał w łaśnie do
wieść.
Katolickie oficjalne stanowisko w kw estii stosunku teologii i wiedzy
naturalnej, utrw alone w kościele od czasów Tomasza z Akwinu, jest
4 Podają za D unm -Borkow skim A u s den Tagen Spinozas — Das Lebensw erk. 1936,
s. 520.
5 E xem plar hum anae vitae. Lwów, 103®, s. 33: „Tandem statu i legem M oysis won
esse Dei, sed tandm n inventum hm nanum ąuem adm odum alia innum era in mundo
fuerunt".
6 W 1022 r. C arl Gebhairdt w ydał tek st ty c h rozdziałów ; znam je tylko z prze
k ład u rosyjskiego: Uiriel da C osta O sm iertnosti duszi. A cadem ia 1934.
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znacznie mniej istotne — jeśli mamy na uw adze słabość katolickich
wpływów w północnych prow incjach — jak o ew entualne źródło n e 
gatyw ne spinozjańskiej doktryny, chociaż nile bez znaczenia dla gene
zy racjonalizm u kartezjańskiego i tylko z tej racji pośrednio interesu
jące. Opierało się ono n a zasadzie, że teologia i wiedza naturalna, ró
żniąc się całkow icie co do pochodzenia, różnią się częściowo' co do
zakresu. Uznanie wspólnego zakresu obu dziedzin było, oczywiście,
w arunkiem możliwości tzw. teologii naturalnej i w szystkich kościelnych
prób racjonalizacji relilgii, ale n a d e w szystko było w arunkiem pretensji
kościoła do spraw ow ania kontroli nad naukam i. Gdyby n au k a i religia
nie m iały wspólnego przedm iotu, postulat uzgadniania w iedzy racjonal
nej z objaw ieniem nie miałby, rzecz jasna, sensu. Druga zasada k ato
licka w tej spraw ie głosi, że obie dziedziny są niesprzeczne, przy czym
w przypadku konfliktu treść objaw ienia przesądza bezapelacyjnie o fałszywośoi tw ierdzeń naukow ych i dem askuje błędność rozumowań lub
przesłanek, które do nich doprow adziły: jest to tzw. dziś zasada nor
m y negatyw nej, n a mocy której teologia uzyskuje praw o kontroli ca
łej wiedzy naturalnej co do jej treści. Zasada ta, ja k łatwo odgadnąć,
nie może jed n ak kościołowi w ystarczyć, m usiałaby bowiem ona u p ra
wnić sam odzielność i autonom iczność nauki w granicach niesprzeczności z wiarą; chodzi jednak nie tylko o nie sprzeczność, ale również
o podporządkow anie, nie tylko o nadzór, ale również o kierow nictw o.
Stąd trzecia zasada tom istyczna, w edle której n au k a jest poddana teo
logii n ie ty lk o co do treści, ale również co do celu; oznacza to, że roz
w ażania nad św iatem przyrody jako przedm iotem n au k świeckich o tyie tylko, m ają rację bytu, o ale służą lepszem u zgłębieniu św iata n ad 
przyrodzonego i boga; skoro cel ostateczny człowieka, jakim jest kon
tem placja boga w innym, lepszym życiu, poidporządkowuje sobie
w szystkie cele ziemskie, tedy również ta Wiedza o bogu, jaką zdolni
jesteśm y w doczesnej egzystencji uzyskać, podporządkow uje sobie
secundum linem całą wiedzę pozostałą, wobec tego wiedza o ty 
le m a wartość, o ile przyczynia isię do znajom ości boga; w przeciwnym
w ypadku w yrodnieje w grzech ciekaw ości, badanie św iata stworzonego
dla niego sam ego7. Jednakże w szystko co jest do zbaw ienia potrzeb
7
„.Philioisophiila toita — anówi Tom asz — orddnatur ad DeScognitóonem siicuł ad <ultimum
firnem"; .,Inte!leotus igttkir quantum cum que m odicum possiit de divina cognatlane percipere, SJlud eriit silbii ultim o fine magiis quam p erfecta c o g n itto inferiorum inntelligibilium " (Cont. Gent, III, 25);
conside.ro corpus uit considerem anim am quam considero u t oongideirem substantiam sep,ar.atam, quam consiidero u t considerem Deum"
(tamże, IiII 2; „Ea igitur, quae ex revelatiione d ivina p e r fiidem tenentuT, non p o ssu n t
n a tu ra ii cogiDitioni esse c o n tra ria (tamże, 1, 7)"; „...loomsiideratiiotoem c irc a
creatu ras
h a b et doctrina fidei cliristianae in ąuantum in eis re su lta t quaedam Dei siimiliitudo
et in quantum ernoir Stn ip sis m ducii in divi.nor.um errorem "; „Fidełis autem ea solus
co.nsiderat, c irc a creatuiras, quae eis conven.iunt, secundum quod su n t a d Deum relata,
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ne — zarówno prawdy, dające się niezależnie od w iary dowieść, jak
i wszelkie inne — zaw arte jest w objaw ieniu; wobec tego żadne do
ciekania rozumowe nie są niezbędne, aby cel w iary został osiągnię
ty — w iara -sama sobie wystarcza.
Przeciwko zasadzie kontroli teologii nad nauką, w jakiejkolw iek
formie byw ała ona proklam owana, najpospolitszą postać opozycji sta
nowiła zasada rozdziału, zm ierzająca do uniezależnienia m yślenia n a
ukowego od teologii1. Jedną z jej wersji, mniej istotną z. punktu wi
dzenia intelektualnych czynników form ujących racjonalizm Spinozy
była aw erroistyczna teo ria dwóch prawd, stanow iąca zresztą tylko
uszczegółowienie zasady bardziej ogólnej oddzielającej i autonomdzującej co do celu całość życia doczesnego w stosunku do eschatologicz
nych przeznaczeń człowieka; z uznania niezależności ziemskiego i nad
przyrodzonego celu rodzaju ludzkiego w ynikała bezpośrednio zasada
niezależności p ań stw a od kościoła, polityki od religii, nauki od teo
logii; dopuszczając możliwość sprzeczności pom iędzy praw dam i „po
rządku naturalnego" i „porządku objawionego" awerrodści zalecali to
lerow ać tę sprzeczność i nie domagali się zgoła odrzucenia praw d filo
zoficznych, co w łaśnie zarzucał im syllabus Tempiera, ani też nie żą
dali zaniechania badań filozoficznych i przyrodniczych z racji takiej
sprzeczności.
Trudna w prak tyce do utrzym ania, a w teorii nazbyt w yraźnie zdra
dzająca swój charakter czysto ochronny — taka w ersja zasady roz
działu, jakkolw iek znana jeszcze w filozofii renesansow ej wśród włos
kich aweirTodistów, nie m ogła być skutecznym narzędziem w alki o eman
cypację nauki. Bardziej popularna w .czasach Spinozy była inna wersja,
polegająca na rozdzieleniu p rzedm io to w ym nauki i religii, filozofii i te
ologii. Doprowadzona do sformułowania radykalnego, zasada ta gło
siła, że obie te dziedziny posiadają przedm iot rozważań całkowicie
różny, na skutek czego nie mogą wejść w konflikt rzeczowy ze sobą
jako nie mogące się w ogóle n a ten sam tem at wypowiadać. Przy takim
ujęciu religiia m usiała doznać całkowitej irracjonaldzacji, zakładało się
bowiem, że rozum przyrodzony nie może jej praw d dowodzić ani oba
lać; teologia n atu raln a okazyw ała się niemożliwa; jednocześnie w gra
nicach wyznaczonego sobie zakresu św iata stworzonego, nauka odzy
skiwała autonom ię zupełną. Zasada rozdziału w ystępow ała w tej wersji
od dawna w scholastyce europejskiej; w mniej lub bardziej wyraźnie
u tp o te quod s u n t a Deo c ieata,

quod stm t D eo sulbjecta e t hultiisi m odi" (tamże, U,
ad voluntatem , ita swbdiitur Deo

4 ) ; ,,Sed sficuiti hom o sulbdiłuir Deo am ando ąuantum

credendo, ąuantum ad intelleotum " (tamże, III. 11'8).
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artykułow anej postaci m ożna ją znaleźć u Abelairda8, w szkole szartryjskiej — zwłaszcza u Jan a z Salisbury9, u Dunsa Scota i u Ockham a 10. W czasach późnego renesansu jej w yznaw cą był m. in. Franci
szek Bacon11. W zakresie tej tradycji, której recepcję w myśli Spinozy
m ożna z większym praw dopodobieństw em ustalić, zasadę rozdziału
przedm iotowego zaw iera — zresztą jako jedną z wielu prób autono
m izacji my&ieita — główne dzieło Mojżesza M ajm onidesa. w którym
całą zawartość spekulatyw ną Pisma redukuje on do p aru praw d pod
staw ow ych — istnienia boga, jego jedności, m ądrości i wiecz
n o ści12 — oddając w szystkie pozostałe problem y do rozporządzenia
naturalnego' rozumu. W arto zauważyć, że zasada rozdziału już w cza
sach Spinozy była filozoficznie niejednoznaczna; wywodząc się ge
netycznie z prób em ancypacji nauki i obrony m yślenia racjonalnego
przed nadzorem ortodoksji w yradzała się ona, w m iarę postępów myśli
m aterialistyoznej i naukow ej m etody w m yśleniu — w pancerz ochron
ny religii m ający ją uniew rażliw ić na krytykę naukow ą. Heterodoksalne prąd y irracjonalistyczne pojaw iające się już to, ja k jansenizm,
na gruncie katolicyzmu, już to, jak labadyści, w ram ach kościoła k al
wińskiego, już to wreszcie, ja k pietyzm, w konfesji augsburskiej sta
nowiły, między innymi, próby defenzywnego okopyw ania się w iary
religijnej n a pozycjach irracjonalnych lub sentym entalnych, próby
znieczulania chrześcijaństw a na ataki świeckiego rozumu przez irracjonalizację. Dla określenia rzeczywistego charakteru danej formy roz
działu rozstrzygająca była odpowiedź na pytanie o w artość tak unie
zależnionych dziedzin: zredukow anej do irracjonalnych przeżyć w iary
religijnej i ograniczonej n a ogół do św iata m aterialnego nauki. ,,Religia
serca" Pascala dew aloryzow ała naukę nie przez sam fakt, iż czyniła
8
M ianow icie w tw ierdzeniu: „Est quippe foides existim atio (i to siłowo, ja k w ia
domo., podmieoiło czujność B ernarda z C lairvaux) le ru m mon appairentaum, hoc est
sensibus coirporiis non suibjacentium " ln tio d u c tio ad theologiam I, 1; M ignę, Palr.
Lat. 178, col. 981). W y n ik a stąd, ja k w idać, że w ia ra n ie z aw iera p raw d dotyczących
św iata m aterialnego.
3
Por. np. P olycratius VII/7 (Mignę, Patr. Lat. 199, col. 649—651); M etalogicus IV„
13 (itamże, icol. 924); De sep tem septenis, 7 (tamże, col. 960, 963) — o trzech oczach
poznania; Entheticus, 305—306 (tamże. col. 9?1) w skazuje n a m iłość jak o rzeczy
w istą filozofię w spraw ach boisikich:
Si verus D eus est homimum sap ien tia v e ra
Tunc am or est v e ri philosophda Dei.
10 Par. ks. K onstanty M ichalski W p ły w O xlordu na iilozotię Jana z M irecourt.
K raków 1921,, passim . Gallus M. M anser Das W e se n des Thom ism us. Freiburg i. d.
S. 1949. s. 115.
11 P o r np. N o v u m Organum I, 65. Tłum . poi. J. WikaarjaJca, 1&5&, s. 85.
13
Por. Le guide des eg a iśs A rab. i przekł. framc. S. M unka, t. 1—3. 1856— 1866,
ILI, 28: „Les veirites (metaphysique.s) p a r lesquelile's o n a rriv e a la perfectiom. derniere,
Ja Loi ne nous en a com m unique que les poin ts le s plu s iimporaants. e n nous imviitant
d une matniere g enerale a y croire. Ces points sont: l'existence de Dieu, son unitę,
sa science, sa puissance, sa volon'te e t son eternitem, (t. 3, s. 214).
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religię niepodległą racjonalnej kontroli, ale przez to, że tę dziedzinę,
w ym ykającą się rygorom intelektu świeckiego, .czyniła głównym przed
miotem ludzkich zainteresow ań i zabiegów, że konstruow ała ją jako
oś organizacyjną całości ludzkiego życia i przeżywania.
Zasada rozdziału rzadko dochodziła do form w yrazu całkowicie kon
sekw entnych. Pomieszaną była zazwyczaj, przynajm niej w tedy gdy jej
naczelną determ inantą b yła obrona nauki autonom icznej, z tenden
cjam i w yraźniej racjonalistycznym i. Przez racjonalizm , p ojęty jako od
powiedź na pytanie o stosunek rozumu naturalnego do objaw ienia, ro
zumiem pogląd, w edle którego objawienie i w yniki niezależnej pracy
um ysłowej muszą być zgodne ze sobą, jednakże ,,rozum" dostarcza
kryterium rozstrzygającego w w ypadku konfliktu. Pogląd taki, n a j
bardziej radykalny z wym ienionych, byw ał artykułow any głównie
w dw ojakiej postaci; bardziej stanowcza żądała ograniczenia w iary
religijnej tylko do tego, co niezależnie od w szystkich objaw ień może
być racjonalnie uzasadnione przy pom ocy naturalnych sił ludzkiego
um ysłu; co najm niej zarodki takiego stanow iska m ożna wyśledzić
w doktrynie Piotra A belarda jako zasadę, wedle której nie dlatego
coś się uznaje, że bóg ta k powiedział, ale dlatego, że rozum tak uczy;
to samo stanowisko, n ie tyle w ypowiadane, ile praktykow ane, kierow a
ło filozoficzną aktyw nością m aterialistów renesansu, jako w yraźny
i rozw inięty program hasło to, stanow iące wszakże zasadniczą zaw ar
tość deizmu, pojaw ia się u bezpośrednich poprzedników Oświecenia,
tw órców „religii naturalnej"; przed L o ck em 13 jeszcze w ysuwa je „ro
zumowa religia" W iszow atego14 i cała poprzednia racjonalistyczna
myśl późnego socynianizm u polskiego, tak dobrze znana 17-wiecznej
Holandii i tylokrotnie w yklinana i potępiana we w szystkich przodu
jących krajach Zachodu. Jednakże najbardziej upowszechnioną wśród
postępow ych m yślicieli epoki, którzy się na ten tem at wypowiadali,
w ersją racjonalistycznego stanow iska w kwestii stosunku objaw ienia
13 Por. Locke R ozw ażaniu d otyczące rozum u ludzkiego. 1V„ 18. Przekład poi. B.
G aw eckiego 1955,, t. II, s. 444—457. Locke żąda stanow czo pry m ato rozum u nad
objaw ieniem w e w szystkich spraw ach, gdzie m ożliwe je st n a tu ra ln e poznanie jasne.
O słabia w praw dzie rad y k aln o ść sw ego rozstrzygnięcia uznaniem takiego zakresu
praw d, aresz tą ty lk o teologicznych, o kitórych rozum n a tu ra ln y nie m oże się w ogóle
w ypow iadać i iktóre w obec teg o witnny b y ć uznaw ane na m ocy objaw ienia. Ale to
zastrzeżenie z fcolei osłabia zasadąi, zgodnie z k tó rą rozum we w szystkich w ypad
ka ch je s t pow ołany do osądzania, czy coś je st rzeczyw iście objaw ieniem . P rzy tej
popraw ce praw om ocność racjo n aln e g o m yślenia we w szystkich kw estiach, rów nież re 
ligijnych, je st w oczy w isty sposób zachow ana.
14 R eligio rationalis auct. A ndrea Wfasowatita. 16'S5': inooigniiitils ac n u llo modo
intellectis, n e c sensu imtenno p ercep tis rebus, nullu s re v e ra assensus p o test adhiberi
... Ratio iigitur ad fidem ireąuitaituT" (s. 15— 16);
ineptus est, qua o p in atu r in tellectu
bum ano seu ratione., iin reb u s tantum n a tu ra lib u s vel civilibus cognoscemdis esse
utendum,, non ełiiam in theologiciis eti ad reliigionem speetanłibus" (s. 21).

92

L. K ołakow ski

i rozumu był postulat, uznający zgodność obojga, ale żądający takiego
interpretow ania treści Objawienia, aby je do niesprzeczności z wym o
gami świeckiego m yślenia doprowadzić. Stanowisko to wychodziło
z założenia praw dziw ości tekstu kanonicznego, ale zarazem z założe
nia swobody egzegetycznej; stw ierdzano więc, że jego sens właściwy,
sk ry ty w alegoriiach, w ieloznacznościach i m etaforach objawić się m o
że dopiero w św ietle racjonalnej krytyki; chodziło zatem o dostoso
w anie sensu słów, z góry uznanych za prawdziwe, do rezultatów auto
nomicznego m yślenia. Ten w łaśnie pogląd łączył się pospolicie z teo
rią podw ójnego sensu pisma; uproszczonej i „zew nętrznej" treści, k tó 
ra stanowi w łaściw ą religię gminu, przystosow aną w swoich katego
riach pojęciow ych i sposobach ekspresji do prym ityw nej m entalności
prostaczków oraz treści „głębszej", jak a się jaw i dopiero oczom m ędr
ca, uzbrojonym w wiedzę racjonalną, w znajom ość logiki, m etafizyki
i n au k przyrodniczych. Ten racjonalizm dla elity postulow ał przy tym
mniej lub bardziej w yraźnie redukcję, owej „zew nętrznej" zaw artości
objaw ienia do pew nych nakazów społecznego współżycia, do m oralnoś
ci ii polityki, pozostaw iając zarazem odkrycie jego ezoterycznych treści
swobodzie uczonego. Poglądy takie, dem askujące bez trudu klasow y
zasięg racjonalizm u ówczesnego, pojaw iły się wcześniej na gruncie fi
lozofii arabsko^żydowskiej niż w scholastyce chrześcijańskiej. Już
u Ibn-Siny treść popularnej religii jest zredukow ana niem al całkow i
cie do politycznego instrum entu, którym w inien posługiw ać się w ład
ca dla utrzym ania ludu w posłuchu15. Teoria Ibn-Roszda odróżnia trzy
stopnie poznania, z których najniższy -— prostacka w iara tłum u— jest
pożyteczny w polityce, ale pozbaw iony jakiejkolw iek spekulatyw nej
zawartości, najw yższy natom iast — m ądrość filozoficzna— tylko dla
nielicznych inicjow anych dostępna, je st również zgodna z Koranem,
ale jedynie w jego treści u krytej i głębszej (teodia dwóch prawd, ja k
wiadomo, n ie pochodzi od samego Ibn-Roszda, ale jest już przeróbką
jego doktryny n a gruncie filozofii chrześcijańskiej, dokonaną przez
Sigera z Brabantu, ale głównie przez aw erroistów 14-stulecia). Zupeł
nie analogiczne stanow isko, jak Ibn-Roszd wobec Koranu, zajm ow ał
Roger Bacon wobec Biblii. Spinoza zetknął się z tym poglądem nade
wszystko w w ersji M ajm onidesa, którego znał przypuszczalnie18 jesz
cze w czasach szkolnych, którego M ore Nebuchim stało na jego półce
bibliotecznej i k tó ry w ielokrotnie przez wieki całe w yklinany przez:
rabinów był zawsze dla w olnom yślicieli żydow skich źródłem aktyw nej
15 A viceim a Das Buch der G enesung der Seele. U ebers. vom M. H oiten 1907, s.
662—670.
16 T ak sądzi Leon R oth Spinoza, Descarles, and M aim onides. O xfoid 1934, s Ł
102— 104.
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inspiracji racjonalistycznej17. W spom niana zasada rozdziału nie sta
now iła w istocie przew odniej tendencji racjonalizm u M ajmonidesa.
Główna i najczęściej spotykana tendencja zaw iera myśl, że Pismo po
sługuje się zw rotam i wieloznacznym i i językiem uproszczonym po to,
by mogli pojąć je ludzie z gm inu18, że rozum decyduje o- tym, co
i w jak i sposób należy w Piśmie tłumaczyć alegorycznie, a co można
rozumieć dosłow nie19; że jednak zasadnicza w artość religii tłumu, którą
nieośw ieceni przysw ajają sobie z Pisma, ma charakter nie poznawczy,
ale m oralny i polityczny — uczy nie wiedzy o bogu, ale cz,ci dla niego,
zbożności oraz takich zasad postępow ania, które sprzyjają zachowaniu
porządku publicznego20. Pismo, k tó re w swoim prym ityw nym języku
obliczone jest n a pojętność dzieci, kobiet i ludzi tę p y c h 21 nie poucza
nas o naturze św iata stworzonego ani. boga, ale tylko o jego istnieniu
i potrzebie posłuszeństw a22, a do zrozum ienia jego ukrytej treści po
wołani są tylko nieliczni23. W rezultacie otrzym ujem y następujący ob
raz: Biblia dla m aluczkich, która nie daje praw ie wiedzy, ale tylko
uczy obyczajów i praw orządności oraz, nauka niezależna, której wyniki
otrzym ane w drodze całkow icie autonom icznego myślenia, należy
uzgodnić z Pismem przez odpow iednią kauistykę egzegetyczną. W ystar
17 Por. in w en tarz Ibilhlioteki S pinozy u F reudenthala: Lebensgeschichte Spinoza‘s, in
O ueH enschrilten, U rkunden und nichtam tlichen N achrichten. Leipziig 1899, s. 160—164.
18 Le quide des_ egares. I. Imtrotd. „Pour p a rle r d e to u s ces s u je t o n s'ast serv i
des m ots hom onym es, afin que ies hom m es w lg a ir e s puasemit les premdre idams un
c ertain sen s setom la m esure de leu r intelligence e t la faitolesse de le u r conception, et
que 1'ho.mme parfailt qui a reęiu de irinstruttkm p u t les p re n d re dams un a u tre sens"
(t. I, s. 14); por. I1, 26, t. I, s. 88.
10 Por. tam że, III, 25, gdzile M ajm onides mówił, że bezcieiesiność boga je st do
w iedziona 5. stąd w iadom o, iż te k s t Pisma sprzeczny iz t ą te z ą miusii b y ć poddany m e ta 
forycznej: w ykładni (itŁ 3, s. 196).
20 Por. np. ffll, 128, gdzie MajmonSdes m ówi, że p raw o uczy rzeczy, k tó re są n ie 
zbędne d la dolbrej o rg a n iz ac ji państw a, ja k np, że bóg gniew a się ma nieposłusz
n ych i dlatego itrzeba się lęk ać go i słuchać w e w szystkim (it 3, 214, por. 217)
(gniew iboga z p u n k tu w idzenia filozofii M ajm onidesa je st niem ożliw y, sikoro ibóg
n ie p odlega afektom , por. I, '515 t. 1, s. 2215); por. tam że, potgdąd, w edle (którego
p ra w d y n au k spekulaływ m ych n ie (są w Piśmie w ypow iedziane jasno, ale tylko
streszczone w słow ach: ,,Pour airner 1'Eternel" ft. 31 s. 2116). W illl, 54 linterferuje
zasada rozdziału przedm iotow ego i om aw iana w łaśnie zasada racjonalilstyczma:
p ra w d y p ra w a przy jm u je się z trad y c ji, bez doiwodu, dlatego w księgach p ro ro 
ków i u doktorów ,,on fait de la science de la Łoi une chose a p a rt e t de la science
a bsolue une chose a p a rt. Cetite science absolue e t celile quii fo u rn it des demonstiratiioms pour to u tes ces v a rites iintellectiuelies que m u s avons tradiitóoneliliement appriises p a r la Loi" (t. 3, 458); por. I. Introd: „... leurs (sc. p ro ro k ó w — L. K.) pairoles
e x te rie u rs (renferm ent) u n e sag asse utiie p o u r 'beaucoup d e s choses, e t entre autres
p o u r 1‘amel'ioTaitioji d e l e t a l des societes hujmaines ... mais leu r (sens) in te rieu r
es# lunę sag e sse utiile p o u r le.s croyances a y an t pouir o bjet le v ra i dans to u te sa
laaMite" (t. 1, s. 19).
21 Tamżei, I, 33, it. 1. s. 116.
22 Tamże, piór. I, 26, t. 1, s. 88.
23 Por. I,, 31—32. zwł. s. 104— 105, 113; por. II, 32, gdzie proroctw o przedstaw ione
je s t jatoo 'zdolność n aturalna, o siąg an a w łasnym w ysiłkiem intelek tu aln y m i(t. 2,
s. 259—265) oraz II, 36, t. 2, s. 28l’t—289.
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czało zrezygnować z zasady „ukrytego sensu" Pisma , żeby pozostawić
Biblii jedynie w artość m oralną 1 polityczną; to uczynił m. in. Spinoza;
następnym krokiem było pozbaw ienie Pisma również jakichkolw iek
w alorów m oralnych — to uczynili filozofowie Oświecenia francuskie
go, zryw ając ostatecznie więzi, łączące w jakikolw iek sposób filozofię
z balastem chrześcijańskiej i m ozaistycznej tradycji.
M ajmonides jako możliwe źródło sp.inozjańskiego racjonalizm u nie
jest jednak w yłącznym reprezentantem takiego poglądu. Było niemało
w spółczesnych Spinozie ruchów um ysłow ych i m yślicieli o podobnej
tendencji'. K artezjanizujący teolog lejdeński Ja n Coccejus w walce
z ortodoksalną w ykładnią Y oetiusa zryw ając bezkompromisowo z tra 
dycją scholastyczną, żądał całkow icie obrazowej i symbolicznej inter
pretacji Biblii; przyjaciel ii korespondent Spinozy, au to r przedm owy
do jego pierw szej drukow anej książki, lekarz am sterdam ski Ludwik
M eyer w dziele o Filozofii tłumaczce Pisma Ś w iętego długi czas ucho
dzącym za utw ór Spinozy, również żądał przystosow ania treści Pisma
do żądań rozumu przyrodzonego'; podobnie Franciszek Burm ann24.
A nalogiczne poglądy by ły w obiegu w śród rem onstrantów holenders
kich, m ieszczańskiej partii tolerancyjnej, gdzie panow ało przekonanie,
iż zrozum ienie Pisma nie w ym aga pom ocy nadprzyrodzonej, ale osią
galne jest całkow icie przy pom ocy światła naturalnego. Zasada nie
zależności nauki b y ła tam również przyjęta; Hugo de Groot mówił, że
nie ma specjailnej chrześcijańskiej polityki ta k samo, ja k nie ma
chrześcijańskiej chirurgii czy geom etrii25. „Religia rozumowa" była
jednym z głów nych haseł em igrantów polskich z obozu antytrynitarskiego, k tó rzy na gruncie holenderskim przejaw iali jeszcze przed banic
ją i długo później, niezw ykłą żywotność intelektualną. Jedni z Braci
Polskich głosili tylko hasło niesprzeczności w iedzy i wiary, żądając
interpretacji Pisma przez rozumowe kryteria, inni dążyli do w yrugo
w ania z niego treści dogm atycznej i pozostaw ienia m u w yłącznie mo
ralnych w artości lub najw yżej niew ielkiej ilości najprostszych dogma
tów 28 (Przypkowski, W iszow aty, Crell, W olzogen). Podobna idea przy
stosow ania treści Pisma do rozumu zaw arta jest w twórczości Jana
Amosa Kom ensky’ego, który w swojej Physices ad lumen divinum
retoim atae synopsin (1632) mówi o niedorzecznościach, do jakich moż
24 Por. P. L. Couchoud B enoit de Spinoza. P&rils 1902, s. 40, 94; -także V em iere
Spinoza et la pensee Iranęaise avamt la reyolutiom, Paris 1954, ł. 1, s. 124.
25 Po:r. J. K. Blunitschli G eschichte der neuren Staatsw issenschalt, allgem eines
Staatsrecht und Politik. lSOli.
2S Ludwik Chrnaj D espinoza a Bracia Polscy. K raków 1924; tegoż Sam uel P rzyp
k o w ski, K raków 1927; por. tak ż e Z. O gonow ski Społeczne i tilozoiiczne poglądy
Braci Polskach. „Myśl Filozoficzna" 1/1955.
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na dojść, studiując Pismo bez racjonalnego ośw ietlenia27, a własną
doktrynę usiłuje poprzeć argum entacją biblijną, broniąc np. fizyki atom istycznej przez pow ołanie się n a słow a ,,z prochu pow stałeś28. Poli
tycznym zapleczem tego racjonalizm u był ruch ireniczny, który zmie
rzał do pogodzenia i zjednoczenia w szystkich konfesji chrześcijańskich
na gruncie pew nej ilości w spólnych im wszystkim, bardzo nielicznych
wierzeń, głów nie m oralnego charakteru, a więc ruch zm ierzający,
w gruncie rzeczy, do całkowitej laicyzacji życia społecznego. Lewe,
d r obn o mieś ze z ań ski e skrzydło ruchu irenicznego tw orzyli kolegianci
holenderscy, którzy nie stanowili w łaściw ie gm iny wyznaniowej, ale
luźne stow arzyszenie ludzi należących do różnych wyznań lub naw et
nie należących do żadnego. Brak jedności w yznaniow ej i doktrynalnej
sprawiał, że z punktu widzenia postaw y intelektualnej ruch rynsburski
nie przedstaw iał zapew ne również w yraźnie sprecyzowanego oblicza,
atoli pozostałe po nim dokum enty ideologiczne świadczą, że była to —
niezm iernie typow a dla. ówczesnych sekt drobnom ieszczańskich —
m ieszanina m istyki z kultem rozumu indywidualnego'. Zasada uniw er
salnej tolerancji skojarzona była z uznaniem bezwzględnego autory
tetu Pisma, którem u jednak ideologow ie tego ruchu nadaw ali sens niedosłowny, panteistyczny ii spirytualistyczny. Jariig Jelles, którego ob
licze ideowe zdradza w yraźnie choćby znana przedm owa do holenders
kiego w ydania dzieł pośm iertnych Spinozy, łączył kult rozumu jako
św iatła boskiego z odrzuceniem w artości autorytetów i świadectw ze
w nętrznych i ustanaw iał w artości poznaw cze jako najw yższy cel czło
wieka. Również Piotr Balling żądał poszukiw ania w sobie samym św iat
ła słowa bożego" jako źródła szczęścia. Ale i ci, którzy bez zastrze
żeń godzili się na nienaruszalność Biblii, sprowadzali jej treść niem al
wyłącznie do reguł m oralnych29.
Najbardziej jasno sform ułowany i najbardziej konsekw entnie prze
prow adzony dualizm Pisma i rozumu doszedł do głosu ■
— jeśli mamy na
27 ,,Qui deniigue sciripturae soli, senisu e t iratione non aiudiitis, attendunt, 511j aut
rnundum (ob oomceptuum suiblitaiiitatem) praetternebuntur, a u t res. non intellectas
carbonaria fide invo'lvunt, auit łiitemaim secuiti, .absurda e t superśtiftiosa quaeque sibi
credenda propomumt etc." (wg Buddeus Introductio,... cyt. w yd, s. 309).
28 Tamże, s. 454— 455.
20 Streszczenie dzieł Je lle sa i Ballinga, .dzisiaj unikatów ibMiogiraficznych, podaje
C. Gebhajrdt w (pracy Die Religipn Spinozas. „Arch. f. Gesch. PhiiI.",, Bd. 41, 1931;
w spraw ie h isto rii ii ideologii kolegianltów tak że: W . Meijier W ie sich Spinoza zu
den C ollegianten verhielt. „Airch. f. G esch. d. iPhil.", Bd li5, 1901, oraz polem ika
z nlim: A. Menizel Spinoza und die Collegianten. ,rA rch. f. Gesch. d. PhiiI.", tam że.
■Przedmowa do N agelate Schrilten uchodząca pow szechnie za .dzieło Jellesa, je st
przedrukow ana w całości w w ydaniu dizieł1 S pinczy Ginsibeirga (w wensii łacińskiej
spoiządzianej zapewine przez J. A. G lazem akera) i częściow o — w p a rtii dotyczącej
E ty ki — w I tom ie w ydania Bcudeira; ta o statn ia część sflamowiąca zresztą znaczną
p a rtię te k s tu — z n ajd u je s5ę w tłum aczeniu polskim , dokonanym przeze m nie jako
aneks do polskiego wydainia E tyki. Wajrszaiwa, 1954.
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uwadze poprzedników Spinozy — w filozofii Hobbesa; program Lewiatana form ułuje jego treść z rzadko spotykaną otw artością: cała w ie
dza o rzeczyw istości zdobyw ana jest środkami naturalnym i; cała treść
Biblii nie ma n a celu wzbogacenia naszych wiadomości o świecie, ale
nauczenie posłuszeństw a dla władzy politycznej — stąd jej interpre
tacja leży całkow icie w kom petencjach ziemskiego suwerena; w szyst
kie tw ierdzenia religii m ają treść nie spekulatyw ną, ale czysto poli
tyczną: są regułam i bezwzględnej uległości dla kościoła, który sam
jest identyczny z* państw em i podporządkow any świeckiem u w ładcy30.
Racjonalizm filozoficzny Hobbesa jest równie bezkomprom isowy, jak
klarow na jest jego polityczna, klasow a świadomość co do użyteczności
w iary religijnej w rękach rządzących dla zapew nienia sobie posłuchu
poddanych.
W szakże jako causa p io xim a spinozjańskiego racjonalizm u D escartes
jest bez w ątpienia najbardziej doniosły. Nie form ułował on wprawdzie,
pom ijając znane pow szechnie deklaracje koniorm istyczne, żadnego w y
raźnego program u w spraw ie stosunku rozumu do objaw ienia, ale cała
jego tw órczość była łatwo widoczną ii konsekw entną realizacją p ro 
gram u poznawczego o intencji jednoznacznie racjonalistycznej. Główna
zasługa D escartes'a w dziejach filozofii nowożytnej polega na radykal
nej em ancypacji m yślenia filozoficznego od wszelkiego nacisku auto
rytetów . Przew odnia idea cogito kartezjańskiego polegała na zakw estio
now aniu w artości w szystkich źródeł w iedzy poza rozumem samej je d 
nostki m yślącej — w szczególności n a odm ówieniu w artości w szyst
kim kryteriom praw dy, opartym n a objaw ieniu i autorytetach. Prokla
m ując znajom ość własnego m yślenia d w łasnego — ina tej podstaw ie —
istnienia jako pierw szy fakt wiedzy niew ątpliw ej i nieczułej na ostrze
krytyki sceptycznej, D escartes odrzucał tym samym w szystkie inne
źródła w iedzy jako możliwe fundam enty pew ności poznawczej, (ta
w łaśnie treść cogito, nie ta k w yraźnie sform ułowana w Rozprawie,
a tym bardziej w M edytacjach, stanow iących rezultat pew nej ew olucji
uw steczniającej filozofa — dochodzi niedw uznacznie do głosu we
w cześniejszym 31 (1629) Poszukiwaniu Prawdy, gdzie zasada poznania
samego siebie jako ar.chimedesowego punktu oparcia dla całej wiedzy
30 H obbes Levialan. Przekł. C. Z nam ierow skiego. Waroszawa 1954, I, 3, s. 23
„...im ię Boga je s t używ ane niie n a to, byśm y go sobie przedstaw iali pojęciow o,... lecz
ty lk o dlatego, b y śm y go m ogli czaić"; J®, Sil., s. 3i22—924; I, 6, s. 49: ..Bojażń m ocy
niew idzialnej, w yobrażanej fikcyjnie przez um ysł allbo w yobrażanej na p odstaw ie
opow iadań, uznanych publicznie, jest religią, nieuznanych zaś — z a b o b o n e m I, 8.
s. 70—5U; a, 111, S’. 92; HU, 42. s. 510; II®, 33', s. 345, 1, 12, s. 101.— 102 i passim .
31
W sp ra w ie d a ty p ow stania iteg© utwoiru L. Chm aj R ozw ój lilozoliczny Kartezjusza. K raków 1930. s. 122— 126.
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pozostałej jes-t najw yraźniej przeciw slaw iona wszelkiem u kultowi auto
ry tetów )32.
Przyjm ując jasność i w yraźność percepcja intelektualnej za k ry te
rium naczelne praw dziw ości pozbaw iał tym samym w aloru wszelkie
inne kryteria, a w szczególności w iarę w objaw ienia i powagi kościel
ne. Ortodoksja katolicka zawsze rozumiała znakomicie istotny sens
kartezjanizm u, który wszakże po dziś dzień jest przedm iotem jej nie
ustających napaści, niczym żyjący wróg, a uchodzi na główne źródło
wszystkich nieszczęść filozoficznych czasów now ożytnych: dla doktrynerów katolickich znacznie donioślejsza, niż w yniki do których doszedł
Descartes n a końcu, była jego m etoda: Klasyczny, z, chrześcijańskiego
punktu widzenia, przykład owej wyuzdanej libido sciendi, grzesznej
pychy rozumu, który sam o w łasnych siłach, nie w sparty na podporach
słowa bożego i wzgardziwszy tradycją ojców, poryw a się na opanow a
nie myślą wszechświata. Już Bossuet i jezuici 17-wieczni atakow ali
D escartes'a z tego punktu widzenia, a pow stała od tych czasów chrze
ścijańska literatu ra anty kart ezjańska tw orzy całe biblioteki33. Nie to
byłe istotne dla katolików, że Kartezjusz dowodził istnienia boga;
otw ierał on, ,ich zdaniem, drogę ateizmowi przez fakt, iż dowód jego
zakładał praw o świeckiego rozumu do rozstrzygania tej kwestii na
mocy własnych, niejako osobistych racji, że upraw om ocniał niebezpie
czną metodę oddającą problem pod osąd niezależnego rozumowania;
samo rozstrzygnięcie pytania było nieistotne w obliczu sposobów, uży
wanych do jego rozstrzygnięcia. Racjonalizm Spinozy, który z subiek
tywizmu kartezjańskiego uchodzącego za rys najbardziej chrakterys32 P oszukiw anie praw dy przez św iatło naturalne. Prz&kłi L. Chm aja, W arszaw a
1937: „.... by uw idocznić praw dziw e bogactw a naszych dusz,, ukazjując każdem u
środki do znalezienia w sobie sam ym , bez pożyczania c ze g o ko lw iek od innych,
całej nauki,,, ja k a je st nam p o trze b n a do należytego k ie ro w a n ia się w żyoiu" (s.
130);
z tego ogólnego wątpienia,, ja k ze stałego d nieruchom ego punktu, p o stan o 
w iłem w yprow adzić poznanie Boga, siebie sam ego ii w szystkich rzeczy, k tó re ist
n ieją na św iecie" (s. 146).
33
Por, B rancisąue B ouiller H istoire e t critiąue de la reyolution cartesienne. Lyon
1842. Istniały o d 18 w ieku i dtrtmieją do dziś p ró b y p rzy sw o jen ia Descairtes‘a apolog ety ce chrześcijańskiej, oparte już to n a w yzyskiw aniu konfoirm istycznych stron
jeg o doktryny, już to, częściej, na jej deform acji; jednakże lite ratu ra oitodoksalna
p am ięta o tym , że n ie przez nieu w ag ę w szystkie dz ie ła itego filozofa leżą n a k ościel
nym indeksie. Jed en z: najwyibiitniiejszych tojmiistów w spółczesnych, Serbillanges, tak
c h ara k te ry zu je jeg o postaw ę: ,,Un dedain d e la traidition aussi im pertinent que
p erilleu x "; secu larisatio n oomiplete e t defimiitŁve de la p h ilo so p h le "; „L‘elan de cette
m telligence qui se diresse a elile seulle contrę itouife une tra d itio n m iillenaire a quelque chose d'herodque... Mads ou est ici la sagesse? G rgeuil, presoimp*k><n. c e s t ce
qu'il m et a la place,.] D escartes otioił & la peinsee elt ii a raiilson; m ais il crodt tro p
a la pensee jndiyiduelle. e t sa passiom d in d e p e n d e n c e paisise les hornes". H suffira
de ge n era lise r sa p hifcsophie naturę! le, a u fond m aterialistę, p o u r a rriv e r au materialism e integiral’' (iR. (P. S ertillanges Le christianism e e t les philosophies. Paris b.
d. t. II, s. 29—412, Także: E. G iłson R eaiism e thom iste et critiąue d e la connaissance. Paris 1047; Ja c ąu e s (M aritain Anttimoderne. Painis 10i2i2', s. 84', 13(2.
7 A r c h iw u m H is to r ii F ilo z o f ii
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tyczny doktryny, nie pozostaw ia niem al śladu w metodolgii naukow ej,
zachow uje dlatego, mimo całą odmienność obu gnose-ologii, właściwą
substancję kartezjanizm u: zaufanie do samodzielności i autonomii
świeckiego rozumu, uwolnionego z przym usu wiary. Jednocześnie
kartezjański racjonalizm, sform ułowany w tak subiektyw istycznej
wersji, zaw ierał ostrze filozoficzne dobitnie ujaw nione: cała m etodo
logia i ,cała filozofia D escartes’a były podporządkow ane zadaniom refor
my p racy um ysłowej, ,co miało z kolei przyczynić się do w yrugow a
nia z nauki m ętów werbalizm u scholastycznego, rozważań jałow ych
i spekulatyw nych, pytań źle postaw ionych i pojęć nic nie znaczących;
zreform owana nauka nie była, z kolei, celem dla siebie, ale głównie
narzędziem techniki i środkiem m aterialnego podporządkow ania św ia
ta przyrody potrzebom ludzkim. Pozostaje do rozważenia problem,
czy pytanie, kierujące 'twórczością Spinozy stało tak samo wtedy, kie
dy racjonalizm kartezjański objawił mu swoją siłę przyciągającą.
Nim ograniczym y sens term inu „racjonalizm " jako przeciw staw ne
go „irracjonalizm owi" do zakresu adekw atnego dla sporów filozoficz
nych 17 stulecia, w arto scharakteryzow ać sytuację konfliktową, zwią
zaną z „racjonalizm em " jako przeciwieństwem „empiryzmu"; nigdy
w yraźniej niż w 17 stuleciu przeciw staw ność tych dwóch stanowisk
nie w ystąpiła na jaw w filozoficznych kontrow ersjach.
„Ten, kto pragnie iść tylko za przewodem zmysłów— pisał Jan Amos
Komensky — nigdy m ądrością nie wzniesie się ponad tłum, nigdy nie
zdoła sobie wyobrazić, że księżyc jest m niejszy od gwiazdy, że słońce
jest większe od ziemi, a że ta ostatnia kulista jest i po wiszystkich
stronach zdatna do zamieszkania. Jeśli zaś kto przeciwnie, do samego
rozumu uciekać się będzie, w ysnuw ając spekulatyw nie (idee) oderw a
ne, bez św iadectw a zmysłów, ten w gołe urojenia popadłszy, stwarza
sobie świat własny, jakim jest platoński, arystotelesow ski itd 34".
Oto jeden aspekt kontrow ersji m iędzy empiryzmem i rajonalizmem —
zresztą nie now y; jeden z pierw szych m istrzów Spinozy, Majmonides,
pięć w ieków wcześniej przy pom ocy nader podobnych argumentów
zwalczał sensualizm m otekallem inów; w edle niego, „czynność w y
obraźni (tj. poznania zm ysłowego — LK) nie jest ta sama ,co czynność
inteligencji, ale jest jej przeciw staw na", albowiem tylko wiedza ro
zumowa pozw ala odróżnić to, co ogólne, od tego, co jednostkow e, zaś
34
Cyt. wg. Buddeus Introductio..., cyt. w yd., s. 308. W arto zauw ażyć, że u Fonten e lle ‘a jeszce spotyka się 'ten sam w ątek, m ają cy w ykazyw ać potrzebą uzupełnia
n ia św iadectw zm ysłow ych spekulacją; ,,k iep sk ie .oczy" są jego zdaniem , źródłem
istn ien ia filozofii., k tó ra też p o leg a ma tym , foy n ie w ierzyć tem u. co się widzi,
a dom yślać tego,, czego nie wiidzi1 siię zgoła: (E ntretiens sur la pluraliie des mondes.
Prem ie re soir; P a ris 1906, s. 23'—-24).
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tylko przez idee ogólne możliwe są dowody w nauce; im aginacja, któ
ra zatrzym uje się na indywidualnym , przedstaw ia człowiekowi świat
takim, jakim jaw i się on 'bezpośrednim postrzeże nio-m, n ie może więc
np. uznać istnienia antypodów ani, w przecięciach stożkowych, linii,
które nie przecinają się nigdy, chociaż zbliżają się do siebie nieskoń
czenie — asymptoit i krzyw ych hłperbolicznych33.
Spór tak sform ułowany dotyczył pytania o wartość poznawczą w ie
d z y abstrakcyjnej i w yrastał bezpośrednio z problem atyki metodologii
naukow ej. Pospolicie przez empiryzm rozumie się pogląd, wedle któ
rego nie zachodzą w nas żadne procesy poznawcze niezależnie od kon
tak tu doświadczalnego z rzeczywistością, bądź też w metodologicznym,
nie genetycznym sensie — postulat, który żąda uzasadniania wszelkich
praw d o świecie przez odw ołanie się do doświadczenia. Odpowiednio
racjonalizm em nazywać się zwykło bądź uznanie zachodzenia procesów
poznawczych od dośw iadczenia niezależnych czy naw et, w skrajnej
postaci, przypisanie takiego charakteru wszystkim czynnościom po
znawczym, bądź regułę pozw alającą uzasadniać wiedzę o świecie, w ca
łości lub we fragm entach, bez apelow ania do empiirii. Pytanie o samo
istnienie wiedzy, różnej od postrzegania zmysłowego, stanowiło tylko
jednak fragm ent bardziej rozległego kom pleksu teoretycznego. Drugie
pytanie dotyczyło pochodzenia tej wiedzy; jeśli jakiekolw iek poznanie
niedośw iadczalne jest możliwe — skąd ono pochodzi? — z wrodzonych
idei, z oddziaływ ania boga na umysł ludzki, z analizy pojęciowej czy
jeszcze z innych źródeł? Trzecie pytanie dotyczyło zakresu i wartości
ludzkiej wiedzy: o czym właściwie może ona, a o czym nie może nas
pouczyć; czy wiadomości, które można od niej uzyskać są mniej czy
bardziej w iarygodne od nabyw anych drogą doświadczenia; czy mówi
o tym, jakim jesit św iat napraw dę, ,czy też form ułuje tylko sądy w arun
kowe?.
Czwarta kw estia obraca się wokół stosunku wzajem nego wiedzy
niedośw iadczalnej i wiedzy ogólnej: czy wszelkie poznanie niedoświad
czalne jest poznaniem ogólnym i w jakim sensie wiedza ogólna jest
niezależna od doświadczenia?
N egatyw na odpowiedź na pierw sze pytanie przesądzała oczywiŚGie
o dwóch następnych jako wadliwie postaw ionych. Z punktu widzenia
empiryzmu Locke'a wiedza abstrakcyjna nie mogła być w ogóle pojęta
jako odrębny rodzaj poznania, posiadający jakąkolw iek własną donios
łość poznawczą; abstrakcja dała się uznać wyłącznie jako skrótow y za
pis wielości poszczególnych spostrzeżeń, jako abrew iatura ekono35 Le guide des ś g a r is I, ?4, T. 1. s. 407—410:, por. I, 49, s. 176.
7'
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m izująca w ysiłek um ysłowy, ale czynność abstrahująca nie mogła nic
dodać do wiedzy, uzyskiw anej przez zmysłowe obserw acjie. Taka in
terpretacja poznania zaw arta im plicite w doktrynie lockeow skiej,
a doprowadzona następnie do formy rozw iniętej przez Hume'a, trak to 
w ała całą wiedzę form ułującą praw a naukow e jako odruch w arunko
wy, asocjację pow stałą w um yśle w rezultacie regularnej koincydencji
określonych cech lub zdarzeń, asocjację, do której utw orzenia czło
wiek był zdolny n a rów ni ze zw ierzętam i; w rezultacie takiej interpre
tacji praw naukow ych pozbawiono je elem entu konieczności!, jako ce
chy charakteryzującej opisaną przez praw o zależność. Problem koniecz
ności praw d naukow ych był głównym ogniskiem polem iki Leibniza
z lockebw skim sensualizm em 36, stanow ił on rów nież istotną część mo
tywacja teoretycznej, dającej się wyśledzić w kształtow aniu się aprioryzmu D escartes'a i Spinozy.
Z obu w ym ienionych tu punktów w idzenia obrona samodzielnej w ar
tości poznania abstrakcyjnego była produktem rozwoju nauk przyrod
niczo-m atem atycznych i zm ierzała do filozoficznego uspraw iedliw ienia
ich obiektyw nej wartości. W pierw szym w ypadku chodziło o to, że
św iat nie jest taki, jakim w ydaje się pow ierzchow nej obserw acji zdro
wego rozsądku, opartej n a w yłącznej pom ocy zm ysłowych doznań;
akcentow anie w artości poznania abstrakcyjnego miało w yjaśnić p e
wną sprzeczność m iędzy obrazem św iata pow stałym z powszedniego
oglądu um ysłów niew ykształconych a rezultatam i naukow ych docie
kań, posługujących się pew nym, stosunkow o już zaaw ansow anym
w swojej abstrakcyjności, aparatem kategorii m atem atycznych i fizy
kalnych. Ta funkcja racjonalizm u teoriopoznaw czego była jed n ak b a
nalna i w zakresie filozoficznych uogólnień nie prow adziła do żadnych
innych wniosków poza stwierdzeniem , że zmysłom nie można wierzyć
n a ślepo. Problem koniecznego .charakteru praw d abstrakcyjnych
w ich przeciw staw ieniu do w ytw orów jednostkow ych spostrzeżeń zm y
słowych był znacznie bardziej złożony i donioślejszy filozoficznie:
nie chodziło tu po prostu o filozoficzne uzasadnienie prawom ocności
m yślenia abstrakcyjnego w ogóle, ale o okazanie jego zasadniczej od
rębności i wyższości w stosunku do wiedzy doświadczalnej jaiko m y
ślenia, wykryw ającegol logiczną konieczność prawd, które ustala'.
Chodziło m. in. o to, czy rozum ludzki zdolny jest o w łasnych siłach
i bez pom ocy nadprzyrodzonej dojść do poznania, niezawodnego i abso
lutnie pew nego. Poznanie konieczności uchodziło aa poznanie nie tylko
36
Por. Leibniz N o w e rozw ażania dotyczą ce rozum u ludzkiego. Brzekł, I.Dąmbska,
1955. Przedm ow a, s. 6— 10; I— 1 (t. I, s. 58). M onadologie„ 33 (ed. H. Schm alenbach,
t. tli, s. I'3l9). Principes de la naturę et de grace, 5. (ed. G erhardt, ł. 7, s. 600—6101.
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naukowo najw artościow sze, ale za świadectwo siły intelektualnej czło
wieka, afirmację jego autonom iczności i niezależności jako isto ty my
ślącej. Z tego punktu widzenia poszukiwanie w m etodologii 17-wiecznej kryterium pew ności poznawczej miało sens nie tylko naukow y, ale
również m oralny — było fragm entem powszechnej w alki O' autonomię
człowieka przeciwko chrześcijańskiej wizji świata, w której m. in.
wszelka pew ność w poznaniu św iata znajduje się w treści objawienia,
zsyłanego przez boga ludziom bez ich udziału i wysiłku. Kryterium
pewniośai, które D escartes odnalazł w metodach nauk m atem atycznych,
było zarazem legitym acją intelektualnej autonomii człow ieka37. Bez
wątpienia, kult nau k m atem atycznych, tak popularny w filozofii burżuazyjnej 17 stulecia (Descartes, Bobbes, Leibniz, Grotius) był odbi
ciem szybkich postępów poczynionych w owym czasie przez te dyscy
pliny pod wpływem zapotrzebow ań technicznego postępu, trudno jed
n ak ignorować również odw rotny wpływ problem atyki filozoficznej na
zainteresow ania m atem atyczne filozofów, wpływ poszukiwań, zm ierza
jących do w ykrycia niezaw od nej m e to d y pracy um ysłow ej, której w y
niki są tak bezbłędne ii dają poczucie pewności tak doskonałej, iż mo
gą utwierdzić niezachw iane zaufanie do poznawczych możliwości ludz
kiego rozumu. Co więcej, sama m echanika, najbardziej rozw inięta —
również przed epoką N ew tona— gałąź przyrodoznaw stw a, uchodziła
powszechnie za naukę dedukcyjną, której praw a mogą być ustalone
(jak to widać na przykładzie D escartes'a)38 na podstaw ie samej ana
lizy pojęć rozciągłości i ruchu. Przeciwnie, nauki, które nie w ykształ
ciły innej metodologii niż owa, mówiąc językiem Spinozy, experientia
vaga, albo których św iadom ość metodologiczna stała znacznie niżej
od pra ktyki m eto dycznej, które więc uchodziły w oczach filozofów za
płód indukcji enum eracyjnej, rozumowania o nadzwyczaj nikłej w ar
tości dowodowej—-m usiały rodzić naturalny sceptycyzm co do irw a37
Prostodusznie o tw a rta k ry ty k a H u et‘a polem izująca z D escartes'em (a także
Platonem j Proiklosem) z p o z y cji sensaulifcmu dla ugruntow ania w ia ry w objaw ienie
i u k azan ia isłalbośoi' ludzkiego irozumu samiodzŁekiegoj szczególnie w yraźnie odsła
nia ten a sp e k t k o n tro w e rs ji:.... 1'opinion de Platon, to u ch a n t ces Id ees qud son.t
nees avec tiouis, m e semMioit autrefoSs hien plus łioinoiratole a 1'homme e t relevex sa
digniite, je sooihalittofis fort, q u'ele ise tro u v a ł veritalble. Maliis ces m em es rąisonnem ens me parotssoienit sa n s a u c m e force, loirsąue je cessois 'de m 'abandonner
a 1'orgeuil qu'esit n a tu rę ! a totus les hom m es" (Traite philosophiąue... s. 190). Duże
część w yw odów H u et‘a p o św ięco n a je s t właśnlie w ykazaniu, że jed y n y m źiródłem
wliedzy są zm ysły i że z uw agi n a ich słabość ii) om yłność c a ła pewność,, jak ą
daje poznanie n aturalne, je st znikom a i w ątpliw a. W ykorzystane są irównież w szy st
kie 'Uradycyjne argum enty scep ty ek ie d la um ocnienia m onopolu pew ności, ja k ą daje
objaw ienie.
38
Łatwo dostrzec tein sposób m yślenia stu d iu jąc choćby dru g ą część Principia
Philosophiae ii sposób dow odzenia form ułow anych tam p ra w ruchu, gdzie dochodzą
jednaik obok fizykalnych, rów nież p rzesłanki teologiczne.
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łości swojej bazy argum entacyjnej — w szczególności, dopóki filo
zoficznej doniosłości w ypracow anych przez Bacona kanonów indukcji
elim inacyjnej filozofowie nie uprzytam niali sobie do<kładinie.
Uwagi te mogą się w ydać szokujące w św ietle pospolitego w histo
riografii m niem ania, które w łaśnie m etodologię empi-ry styraną poczy
tuje za najcenniejszą zdobycz w dziejach logiki 17-wiecznej, a także
w świetle bezspornego faktu, iż w łaśnie em piryzm angielski, zarówno
o ile, jak w przypadku Bacona, kodyfikow ał sposoby najpew niejszego
posługiw ania się em pirią w badaniach naukow ych, ja k też o ile odsła
niał— jak Locke — rodowód wszelkiej wiedzy ludzkiej w zmysło
wym kontakcie ze światem — naznaczony był piętnem niedw u
znacznie antyscholastycznym i m aterialistycznym i w tym właśnie
charakterze stał się bezpośrednią trad y cją m aterializm u oświecenio
wego. W zw iązku z tym w arto zwrócić uwagę na niejednolitą rolę
światopoglądową, odgryw aną w 17 stuleciu zarówno przez doktryny
em pirystyczne, jak racjonalistyczne oraz na ich stosunek do scholastycznej tradycji.
Panująca w krajach, objętych zasięgiem rzymskiego kościoła i wy
kładana w szkołach jezuickich filozofia to m istyczna oparta była na
teorii poznania em pirystycznej; powiedzm y dokładniej — pseudoem pirystycznej, przejętej z arystotelizm u i poddanej katolickiej prze
róbce falsyfikującej. Falsyfikacja polegała na zupełnej zmianie, ja
kiej doznał sens filozoficzny em piryzmu ;i sensuałizm u Arystotelesa,
wcielonych w ram y chrzęścijańskiej eschatologii, Tomasz z Akwinu
rozumował następująco: celem człowieka jest poznanie istoty boskiej;
przy pom ocy zmysłów istoty boskiej poznać ruiie można; można znać
boga tylko w jego m anifestacjach w świecie m aterialnym ; otóż wszel
kie poznanie m aterialne zaczyna się od zmysłów; a zatem poznanie
naturalne nie może nas doprowadzić do tej wiedzy, która jest n ajbar
dziej człowiekowi potrzebna ani do właściw ego celu jego istnienia.
Stąd dwa wnioski: cel człowieka może być osiągnięty dopiero poza
światem doczesnym, w innym życiu; poznanie ludzkie wymaga, rów
nież w życiu doczesnym, pom ocy i wsparcia, ze strony objawienia
kościelnego. Tylko dlatego tomiści przedstaw iali poznanie zmysłowe
jako jedyne źródło naturalnej Wiedzy o świecie, że traktow ali je zara
zem jako sposób poznania najm niej wartościow y, w ynikły stąd, że
człow iek stanow i byt najniższy w hierarchii inteligencji, pogrążony
w m aterii i z koniecznością poznający przy jej udziale; ąuasi-sensualizm tom istyczny był teorią słabości umysłu ludzkiego, poznanie
zmysłowe uchodziło w nim za św iadectw o jego niedołężności i bez
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siły 39. Również rozumowanie jest słabością człowieka,- proces rozu
mowania, przechodzenia od jednej myśli do drugiej, jest konieczny
dla inteligencji, niezdolnych do niedyskursyw nego intuicyjnego oglą
du rzeczywistości, zastrzeżonego jako przyw ilej aniołów i boga40.
W ten sposób człowiek jako istota m yśląca okazywał się zupełnie
bezsilny, o ile był zdany na przyrodzone zdolności swoich władz po
znawczych, k tóre tylko uzupełnione i uwznioślone światłem objaw ie
nia mogły mieć jakąkolw iek przydatność. Jak we wszystkich innych
składnikach sw ojej doktryny, tom istyczna teoria poznania była tylko
narzędziem, m ającym uzasadnić bezwzględne posłuszeństwo um ysło
we człowieka wobec kościoła, jedynego strażnika i tłum acza o bja
wień.
Taka była doktryna, której uczył się w szkołach Descartes; była
ona w ykładana w opanow anym przez jezuitów szkolnictwie francus
kim. Było zjaw iskiem naturalnym , że antyscholastyczna reakcja, zry
w ając z całością tom istycznej tradycji, obróciła ostrze swojej krytyki
również przeciwko owemu empiryzmowi, który znany był jej nade
w szystko w katolickiej wersji. Zniew alając zasadę sensualistyczną do
służby na rzecz chrześcijańskiej eschatologii, kościół sprawił, że k ry 
ty k a scholastyki staw ała się zarazem krytyką pew nej formy sensualizmu. Tam, gdzie jej panow anie było zakorzenione dostatecznie głęboko,
scholastyka kom prom itow ała em pirystyczną teorię poznania.
W Anglii, gdzie przed wiekiem już reform acja H enryka VIII zerw ała
podporządkow anie nauczania i kształcenia kościołowi rzymskiemu
i scholastyce ortodoksalnej, głównym przedmiotem natarcia pow stają
cych tendencji materiaMstycznych nie był, rzecz jasna, tomizm, ale
raczej irracjonalizm neoplatoński, który z punktu widzę,nia teoriopoznawczego- reprezentow ał dążności zupełnie przeciwstaw ne: speku
lacje abstrakcyjne, program owe lekcew ażenie dla empirii. Przy tym
cała tradycja angielskiej scholastyki opozycyjnej, tradycja Oxfordu
13 i 14-wiecznego, tradycja Rogera Bacona i R oberta Grosseteste,
a potem Ockham a i innych nom inalistów 14 w ieku —- była tradycją
o w yraźnie zarysow anym obliczu em pirystycznym, przepojona ku l
tem eksperym entu i techniki. Było z kołei zjawiskiem naturalnym , że
m aterialisty.czne tendencje w tym kraju, wchodząc w konflikt ze spekulatyw nym spirytualizm em platońskim , zw racały nade wszystko sw o
je w ysiłki w kierunku obrony empirii, usiłując w yrugow ać za pom ocą
swojego program u całą jałow ą problem atykę idealizmu, która poddana
30 Por. w tej spraw ie Cont. Gent. IV, 1; III, 41. 47; I. 3; II, 81, 89; Pot. Gilson
Le thomisme, Paris 1948, s, 492—493, 300.
i0 Por. Cont. Gent. I, 57, III, 91.
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kontroli eksperym entalnych kryteriów dezawuowała się jako próżna
logom achia średniow ieczna. Empiryzm angielski był przeciw ieństw em
empiryzmu tornistycznego: jego epistem ologia i jego m etodologia nie
dlatego u patryw ały w doświadczeniu jedyne źródło praw dy, że zara
zem samo dośw iadczenie pozbaw iały w artości poznawczej; przeciwnie,
ukazyw ały je jak o drogę do poznania tych praw d o świecie, które n a 
praw dę posiąść w arto i które same m ają być narzędziem technicznego
postępu.
Empiryzm, p o jęty jako teoria poznania, m iał w ielorakie funkcjono
w anie filozoficzne. Likwidując abstrakcyjną problem atykę spekulatyw ną scholastyki i platonizm u, prow adził on zarazem do bezpośrednich
politycznych konsekw encji; skoro człow iek jest z urodzenia czystą ta 
blicą, tedy, po pierw sze, w szyscy ludzie z urodzenia są równi, po w tóre
zaś, jeśli człowiek jest całkow icie kształtow any przez oddziaływanie
środowiska, zatem ,ci, którzy chcą zmienić człowieka, muszą zmienić
jego środowisko w ychow aw cze i instytucje społeczne, które go kształ
tują. Ta konsekw encja polityczna sensualizmu, nie sform ułowana bo
daj przez Locke'a, ukazała swoje ostrze rew olucyjne w recepcji fran
cuskiego m aterializm u 18-Wiecznego.
Jednocześnie wszakże empiryzm ten dem askow ał łatw o swój konform istyczny stosunek do religii; m inim alizując aspiracje poznawcze
i odgradzając się od problem atyki teologicznej zw ężał zakres rzeczo
wy swojego św iatopoglądow ego ataku i autom izując naukę, pozosta
wiał, w dziedzinie w iary irracjonalnej, lub przynajm niej — jak Hobbes — w dziedzinie polityki świeckiej, praw a religii nienaruszone. Był
dlatego łatw iejszy do straw ienia dla kościoła i jako produkt burżuazyjno-arystokratycznego kompromisu w Anglii daw ał się z religią
uzgodnić. O stosunku również katolicyzm u do filozofii em pirystycznej
choćby pow stałej zupełnie bez inspiracji arystotelizm u i tomizmu,
niech świadczy porów nanie stanow iska jakie kościół i jezuici we F ran
cji zajęli wobec Gassendiego i D escartes'a: pomimo wszystkich ataków
Gassendiego n a doktrynę perypatetycką i pomimo obrony Epikura —
najbardziej znienawidzonego przez kościół m yśliciela starożytności,
żadne dzieło autora E gzercytacji nie znalazło się na indeksie kościel
nym, a on sam byw ał naw et przez najw ybitniejszych jezuitów (Tournemine, Huet, H arduin i in.) w yzyskiw any w antykartezjańskich po
lem ikach41.
Drugą istotną słabością radykalnego empiryzmu była wspom niana
już, n atu raln a nieufność do w iedzy abstrakcyjnej i sprowadzanie jej
tylko do formy w ysłow ienia wielości doznań zm ysłowych poszczegól
41 Por, Louis Andmieux Pierre Gassendi. Paris 1927.
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nych, pozbawionej w łasnej w artości poznawczej. Stąd tendencje subiektywistyczne, które doprow adziły empiryzm angielski w filozofii
Berkeleya do idealistycznej degeneracji; program ograniczenia zakresu
wiedzy do bezpośrednich danych doświadczenia zm ysłowego musiał,
rozwinięty konsekw entnie, doprowadzić do zakw estionow ania świata,
leżącego poza aktualnym doświadczeniem jako hipotezy zbędnej i nie
uprawnionej. Hobbes, który spośród em pirystów angielskich w yka
zywał najdalej posuniętą świadomość w alorów abstrakcyjnego m yśle
nia -oddzielił je jednak od empirii w ten sposób, iż jego zadaniem było
badanie sam ych zależności zjawisk, bez względu na to, czy gdziekol
wiek zachodzą one faktycznie, a więc w ypow iadanie sam ych sądów
w arunkow ych42, natom iast poznanie zmysłowe, które zresztą uważał
za ruch m echaniczny43, odkryw ać miało jedynie rzeczyw iste stany rze
czy. Na przykładzie Hobbesa można również dostrzec więź łączącą
ów kult m atem atyki z doktryną m echanistycznego m aterializm u: sko
ro wszystkie procesy są w rzeczywistości niczym innym, jak p rze
mieszczaniem przestrzennym cząstek m aterialnych, geometria, badają
ca ukształtow ania przestrzenne przedm iotów, urastała w sposób n a 
turalny do roli królowej nau k 44.
Racjonalizm kartezjański z kolei, afirm ujący przez sw oją m etodo
logię i swój kult m atem atyki 'Samodzielność ludzkiego m yślenia
i nie ograniczający iniiczym zakresu aspiracji poznawczych człowieka,
rozciągał praw a świeckiego rozumu n a cały św iat nadprzyrodzony,
zm onopolizowany przez teologów, czego też ci ostatni nie mogli mu
nigdy wybaczyć. Atoli sposób, w jaki zasada autonom ii m yślenia
doszła w doktrynie kartezjański ej do głosu krył w sobie potężny ła
dunek subiektywizmu, zaw arty zarów no w uznaniu m yślącego pod
m iotu za pierw szy przedm iot poznania i w ustanow ieniu autorefleksji
jako punktu w yjścia całej wiedzy o świecie, ja k też w przyjęciu za
naczelne kryterium praw dy oczywistości intelektualnej, która nie mo
gła być pojęta inaczej, ja k indyw idualne poczucie oczywistości, albo
wiem DesGartes, mimo deklaracji w tej sprawie, nie potrafił wskazać
m etody odróżnienia wiedzy napraw dę oczywistej od takiej, która się
tylko oczywistą w ydaje. Ponadto przekonanie, iż całą wiedzę człowie
kowi potrzebną może on w samym sobie odnaleźć, wiodło nieuchron
nie do zlekcew ażenia w badawczym w ysiłku roli i w artości praktyki
eksperym entalnej, uniezależniało naukę od „niepewności" empirii i po
42 Hoibbes Lewiatan. I. 7, cyt. wyd. s. 66; I, 9, s. 73.
43 Tamże, I, 1, s. 9.
44 Par;, tam że IV, 46. s. 597; „N atura bow iem dzilała poprzez ruch; a dróg tego
ru ch u d jego stiopnti nie podobna poznać, nie m ając w iedzy o p roporcjach i w łasno
ściach ltoili i figur".
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zwalało nie liczyć się z jej wynikami. To był wszkaże ów składnik
kartezjańskiej metody, który budził dla niej repulsję m yślicieli Oświe
cenia — V ołtaire’a i Condiiłła;c’a — traktujących cały ów system jako
płód chim erycznej spekulacji.
W świetle tak scharakteryzow anej najogólniej sytuacji ukazują się
jaśniej granice i ważność owego przeciw staw ienia „angielskiej" empirystecznej, oraz „kontynentalnej", racjonalistycznej linii filozofii
17 stulecia. Owe dwie Linie istniały istotnie, a przyczyny ich odmien
ności (z któ ry ch jedną, tkw iącą w odm iennościach filozoficznej reak
cji, będącej w obu w ypadkach przedmiotem ataku starałem się hipo
tetycznie ukazać) pozostają spraw ą otwartą. Pewnym jest wszakże, że
bez względu na ostrość m erytorycznego przeciw ieństw a między metodolgią D escartes’a i baconow ską .teorią indukcji czy między gnoseologicznymi zasadami rów ieśników — Spinozy i Locke’a — w empiryzmie i racjonalizm ie 17 w ieku doszła do różnych form w yrazu tenden
cja m aterialistyczna i antyscholastyczna; że Linia podziału determ inu
jąca w tym czasie rozwój myśli filozoficznej nie rozdzielała bynajm niej
filozofów na dwa tak ie obozy, w których omawiani antagoniści mie
liby z dwóch stron w ystępow ać — ale że przebiegała ona pomiędzy
nimi wszystkimi a ogrom ną m asą aikademickich filozofów, których na
zwiska tylko w niew ielkiej liczbie ocalały w historiografii, ale którzy
kształtowali atm osferę intelektualną epoki. Nazwisko K artezjusza zna
ne jest niem al każdemu: N azwiska tych, którzy w Holandii i Francji
ogłaszali zakazy czytania jego utw orów i umieszczali je na indek
sach — bardzo nielicznym tylko przychodzą na pamięć; podobnie, jak
nazwiska tych, przed którym i musiał tłum aczyć się Locke, kiedy w y
pierał się znajom ości pism socyniańsklch, a także tych, którzy kazali
rozklejać plakaty, zabraniające czytania Traktatu Teologiczno-Politycznego. Przeciwko całej masie ojców jezuitów, epigonów reneasnowego
platonizmu, kazuistów katolickich i prozelitów kalwińskich, egzegetów
Tomasza z Akwinu i profesorów teologii — przeciw ko nim w ystę
powały, przybrane w rozm aite postacie, dążności maiterialistyczne,
zresztą w m niejszym lub większym stopniu skłonne do kompromisów
i rozwiązań ugodowych. Jest zresztą w idoczne,'że w całej filozofii eu
ropejskiej ówczesnej owe dwie tendencje — racjonalistyczna i empirystyczna — nie przesądzały bynajm niej o przynależności swoich
zw olenników do podstaw ow ych nurtów filozoficznych. W obozie pols
kich antytrynitariuszy — jedynym aktyw nym polskim ośrodku intelek
tualnym około połow y 17 w ieku — w ystępow ały obie tendencje; za
równo zw olennicy kartezjańskiego natywizm u, jak Stegman, jak też
obrońcy sensualizm u Gassendiego, jak W olzogen znajdow ali się w jed 
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nym oto zie filozoficznym i politycznym , a żaden przez swoją doktrynę
nie zbliżał się bardziej od drugiego do ideologii ich jezuickich prze
śladowców. Zarówno postęp jak wateicznictwo filozoficzne mogły po
sługiw ać się różnymi doktrynam i gnoseologicznymi bez naruszania
sw ojej filozoficznej esencji.
Taka pobieżna .charakterystyka sytuacji problem owej ma przyczynić
się do zrozumienia intelektualnych w arunków racjonalizm u spinozjańskiego. Chodziło o w skazanie pew nej kooperacji, a niekiedy i pewnej
dyw ergencji bodźców naukow ych i bodźców politycznych, które n a 
daw ały kształt racjonalizm owi 17 wieku w obu używ anych znacze
niach tego wyrazu. C harakterystyka zm ierzająca do historycznej lo
kalizacji i szczególnych osiągnięć racjonalizm u spinozjańskiego w y
m aga odwrotnej kolejności; racjonalizm — w sensie ,,aprioryzm" —
Spinozy ma w jego doktrynie, w odróżnieniu od kartezjanizm u, orien
tację przede wszystkim m oralną d polityczną; o iile m etodologia kartezjańska wywodzi się w sposób widoczny z potrzeb naukow ego po
stępu i podporządkow ana jest sprawie reform y n au k — metodologia
Spinozy, doprowadzona zresztą do swoich filozoficznych konsekwencji
w sposób znacznie bardziej dobitny i radykalny — jest głównie pod
staw ą dla reform y m oralności i polityki. N ależy najpierw przedstawić
zasadniczą treść tej doktryny w jej m etodologicznych postulatach, aby
ukazać następnie sposób ich w ykorzystania w walce z objawieniem
religijnym , kościołem i z m oralnością chrześcijańską.

W yodrębniony w ykład m etodologii spinozjańskiej w jej dojrzałej
postaci znajdujem y w Traktacie o poprawie rozumu. W dziele tym
program uzdrow ienia rozumu w ystępuje jako część — zresztą główna —
ogólnego program u przebudow y m oralnej człowieka. Celem reformy
metodologicznej jest szczęście ludzi — jednakże nie przez to, że refor
ma ta podniesie sprawności techniczne n au k przyrodniczych, które dla
tego z większym pożytkiem ludzie będą mogli uzyskać dla ułatwienia
sobie życia, ale przez to, że przyniesie ona wiedzę, która sama za
pew nia szczęście— „wiedzę o jedności łączącej duszę z całą przyrodą";
a ponieważ poczucie szczęścia jednostki wym aga również dbałości
o to, by inni ito samo szczęście osiągnęli45, m oralne uspraw iedliw ienie
dzieła jest dokonane. Traktat o poprawie rozumu bierze tedy zadanie
m oralne za punkt wyjścia .i na tej podstaw ie usiłuje skonstruow ać
45 Intel!. Emend

(ed, G e b h a rd t II). s. 8 (§ 13 wg num eracji Bradera).
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naukę o m etodzie myślenia, która, konsekw entnie stosowana, posłużyć
ma do zbudow ania doktryny omt o logicznej. Tok logiczny Etyki jest
natom iast odw rotny: teoria poznania, m etodologia i etyka ukazują
się w niej jako konsekw encje ontologii. W skutek 'tego teoria poznania
w w ykładzie doktryny w inna być rozdzielona n a dwie części, z któ
rych pierw sza — n au k a o m etodzie — w yprzedza m etafizykę, a dru
ga — nauka o- procesie poznania, m ająca tę m etodę 'usprawiedliwić —
jest tej m etafizyki konsekw encją.
Uzdrowienie intelektu rozpoczyna się od analizy sposobów, które
w ogóle byw ają używ ane dla nabycia jakichkolw iek przekonań. Jest
ich cztery, a dw a pierw sze są już w Etyce połączone w jeden, zwany
mniem aniem albo „wiedzą pierw szego ro d z aju ''46. Pierw szy z nich
to nabyw anie wiadom ości ,,ze słyszenia”, lub „ze znaku" — ogólnie:
przyjm ow anie ich bezkrytycznie od kogoś innego, n a mocy kryterium
autorytetu. N a takim poziomie jest kupiec, który posługuje się re
gułą trzech ,na tej jedynie zasadzie, że pam ięta ja k nauczyciele mu
ją przekazali. Kupiec, który nie pam ięta tej zasady, może jednak w y
próbować ją na trzech prostych liczbach i tak uzyskaną m etodę sto
sować następnie w e w szystkich obliczeniach; czyniąc tak posługuje
się sposobem dochodzenia do wiedzy, zwanym przez Spinozę experientia vaga — dośw iadczenie chwiejne. Jest to poznanie osiągane ,,z rze
czy jed n o stk o w y c h przedstaw ianych nam przez z m y sły , w sposób ułom
ny, m ętny i pozbaw iony zgodnego z rozumem p o rząd k u "47. Jest to,
ja k widać z przykładów , charakterystyka wszelkiego w ogóle poznania
doświadczalnego, za którego w łaściw ą m etodę uw aża Spinoza zw y
kłą indukcję enum eracyjną: dzięki niej wiem, że jestem śm iertelny,
bowiem widzę, że w szyscy ludzie wokół mnie um ierają; że oliwa pod
syca ogień, a woda go gasi48. Podobnie jak poprzedni, ten sposób po
znania może prow adzić do wiedzy fałszywej — co więcej, oba te spo
soby razem — są ,,jed y n ą p r zy c zy n ą ia!szu"il', gdy dwa następne dają
wiedzę z konieczności prawdziwą.
Ten lekcew ażący stosunek do wiedzy dośw iadczalnej uzasadnia Spi
noza dwojako: teoretycznie i m oralnie. W yobraźnia, tj. poznanie zmy
słowe nie może zasługiwać na zaufanie, ponieważ źródłem jego są
„przypadikowe doznania... pow stające nie z m ocy samej duszy, ale
z zew nętrznych przyczyn, stosow nie do rozm aitych ruchów, jakie
ciało otrzym uje we śnie lub na ja w ie " 60. Umysł ludzki w takich w y
40
47
43
40
50

Ethica. II. 40 schol, 2.
Tamże.
Intel!. Emend. s. 10 (§ 20).
Ethica. II. 41.
Intell. E m end., s. 32 |§ 84).
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padkach podlega determ inacji przypadkow ych kontaktów człowieka ze
środowiskiem, k tó re zw racają jego uwagę na tę lub inną rzecz czy
cechę rzeczy51. Chodzi więc o to, że wiedza dośw iadczalna pozwala
nam rzeczy poznaw ać tylko w tym zakresie, w jakim zjaw iają się postrzeżeniom, nie dociera do ich istoty; otóż fałsz nie jest „niczym po
zytywnym ", jest czystą privatio, brakiem w iedzy52, skoro więc w ie
dza o rzeczy dochodzi do nas drogą przypadkow ych zetknięć ze św ia
tem, możemy poznać rzecz tylko pod pew nym względem, ale nie w jej
istocie, a zatem poznać ją fałszywie; doświadczenie jest wyłącznie
wiedzą o przypadłościach53, o istocie rzeczy nie uczy54.
Trzeci ,sposób poznania (drugi w wykładzie Etyki) nazyw a się po
prostu rozumem — ratio. N iejasna charakterystyka tej metody, zaw ar
ta w Traktacie i Etyce mówi, że punktem w yjścia są w niej „pojęcia
powszechne oraz idee adekw atne własności rzeczy", że polega ona na
wywodzeniu przyczyny ze skutku lub w nioskowaniu" z czegoś ogól
n eg o "55. W szystkie przykłady wskazują, że chodzi tu o dedukcyjny
sposób rozumowania, polegający n a stosowaniu m etody, której najdo
skonalszym archetypem dla filozofów 17 w ieku były E lem enty Eukli
desa.
Ostatni i najdoskonalszy rodzaj poznania jest to „wiedza intuicyj
na", w której „rzecz zostaje poznana przez samą swoją Istotę lub przez
znajomość swej przyczyny najbliższej56.
Problem intuicji jako najdoskonalszej m etody poznania rzeczy był
przedm iotem niezliczonych kom entarzy, którym łatw e skojarzenia te r
minologiczne kazały zaliczać spinozjańską gnoseologię do swoistego
typu m istyki intelektualdstycznej; w każdym razie racjonalizm Spinozy,
w który, ja k zapew nia Dunin-Borkowski „nie wierzy dziś żaden znaw 
c a " 57 byw ał łatw o i pochopnie n a tej zasadzie kwestionowany. Analiza
pojęcia „intuicji" jest. dlatego w arunkiem przezw yciężenia irracjonalistycznej interpretacji spinozyzmu, która od lat kilkudziesięciu stała się
nieustającą modą historiografii.
Pojęcie intuicji w takim sensie, do jakiego przyw ykliśm y dziś w w y
niku obcow ania z. dziełami Bergsona, odznacza się_ następującym i
właściwościami: po pierwsze, j e s t . to poznanie niezm ysłowe, lecz in51 Ethica. II, 29 schol.
52 Ethica. II. 35; 1? schol.
53 Intel!. Emend. s. 13.
54 Epist. X ed. Gebhardit IV, s. 47.
55 Ethica. II, 40 schol. In tel1. Emend., s. 10 (§ 19).
56 In te l! Emend.,, s. 10 (§ 19).
57 Staniislaus1 w n Duniin-BorkiowisB Spinoza nach d ie ih u n d e it Jahren s, 186. Poir.
H alpara. Przedm ow a do poilskiego p rz ek ład u Intell. Emend. s. LVI, gdzie czytam y,
że teorii poznania Spinozy niie m o ż n a ... mazwać ra cjo n alisty czn ą ze w zglądu na w y
niesienie w n iej in tuicji".
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telektualne; po wtóre jest ono ndeatostrakcyjne, ale dotyczy tylko kon
kretów, przy czym, coi jest istotne, takich, które Innym sposobem
nie dają się poznać; po trzecie dociera do ,,istoty" rzeczy w jej nie
pow tarzalnym życiu w ew nętrznym i ruchu; po czw arte — d to jest
właściwe piętno irracjonalizm u, zaw arte w tej kategorii — jest ono
niew yrażalne w słowach, nie dające się przekazać drugim, poddać kon
troli publicznej ani zwerbalizować. Istotą wiedzy irracjonalnej jest jej
charakter niedyskursyw ny, absolutna odporność na próbę słownej eks
presji; intuicja jest przeżyciem, do którego można, co praw da, drugie
go człow ieka uzdolnić drogą intelektualną, ale którego treści nie moż
na zartykułow ać w języku. W prow adzając tę charakterystykę rozsze
rzam y znacznie pojęcie irracjonalizm u, używ ane w poprzednich rozwa
żaniach, pośw ięconych kw estii stosunku nauki do objawienia. Przez
irracjonalizm (teoriopoznawczy) rozumieć będziem y odtąd doktrynę,
wedle której istnieją, a naw et posiadają szczególnie w y s o k ą w artość
poznawczą, takie sp osoby poznania świata, że treść w ie d zy , p rz y ich
p o m o c y zdob y te j, nie m oże zasadniczo zostać skontrolowana ani sp raw 
dzona środkami publicznie dostępnymi. C harakterystyka taka obejmuje

zarówno wiarę w objawienie, jak też wiarę we wszelką wiedzę z istoty
swojej niedyskursyw ną. Odpowiednio przez racjonalizm rozumieć bę
dziemy postaw ę intelektualną, która w artość poznawczą przypisuje
tylko wiedzy, spełniającej w arunki odwrotne, a więc podległej zasad
niczo, tj. przy pom inięciu w szystkich technicznych trudności, spo
łecznej kontroli. Możliwość sform ułowania tej wiedzy w słowach jest,
oczywiście, w arunkiem koniecznym takiej kontroli (choć niew ystar
czającym, skoro np. w yznaw cy objaw ienia uw ażają je za podległe
werbalizacji; odpowiednio niedyskursyw ność jest warunkiem w y
starczającym , ale nie koniecznym wiedzy irracjonalnej w tym rozu
mieniu).
Z nazwą „intuicja" w sensie wolnym od wszelkiej irracjonalności
zetknął się Spinoza w doktrynie Descantes'a, który sam podkreślając
odmienność znaczenia, w jakim tego słowa używa, od jego pospolite
go użytku, określa „Intuicję" w Regułach jako „tak proste i w yraźne
pojęcie umysłu czystego d uważnego, że o tym, co.poznajemy, zgoła już
wątpić nie pozostaje"58. Intuicja jest ted y aktem intelektualnym , w któ
rym stwierdza się oczywistość jakiejś myśli (oczywiście nie wrażenia
zmysłowego), przy czym oczywistość jest najpierw cechą sądu, dzięki
której dopiero poczucie o czy w isto ści przeżywa ten, co sąd ów pojął.
Łatwo zauważyć, że wiedza intuicyjna w sensie kartezjańskim jest
wolna od jakiegokolw iek irracjonalizm u; nie tylko nie zawiera ona.
58 Regulae. III. Przekł poi. L. Chm aja. 1937, s. 29.
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treści niedyskursyw nych, ale sądy, których dotyczy, muszą być uprzed
nio sformułowane, aby podlegały rozumieniu intuicyjnem u. Jest to
zresztą jasne i stąd, że D escartes ogranicza zakres stosowalności w ie
dzy intuicyjnej do „pierw szych zasad" nauk i ew entualnie wniosków
bezpośrednio z nich wywodzonych. Z punktu widzenia postulowanego
modelu „geom etrycznej", tj. zaksjom atyzow anej nauki, intuicja miała
być sposobem upew nienia się co do prawdziwości tw ierdzeń naczel
nych system u dedukcyjnego, które już same nie są dedukow ane z in
nych.
Z drugiej strony Spinoza zetknąć siię musiał, jeśli nie z terminem, to
z kategorią intuicji o w yraźnie irracjonalnej aurze znaczeniowej w te
orii „wewnętrznego św iatła" proklam ow anej przez m istyków holen
derskich, a m. in. przez Piotra Ballinga, który pisał o poznaniu rzeczy
nieprzem ijających przy pom ocy szczególnej ilum inacji, emanującej
z boga, a dostępnej człowiekowi w drodze refleksji w ew nętrznej; bóg,
którego irradiację człow iek m oże sobie przyswoić w ten sposób, jest
niew yrażalny w słowach, a dostępny jedynie bezpośredniem u od
czuciu59.
Jeśli teraz zechcem y za pom ocą przedstaw ionej charakterystyki
określić stosunek intuicji spinozjańskiej do kartezjanizm u z jednej,
a do mistycyzm u z drugiej strony, dostrzeżemy, że pisany zapewne
w środowisku kolegiantów rynsburskich Traktat krótki zawiera
w przedstaw ieniu wiedzy intuicyjnej elem enty kartezjańskie obok pe
wnego sentym entalizm u irracjonalistycznego. Przykład „jasnego i w y
raźnego poznania", jaki stanow i ta sama reguła trzech, -mówi tylko
o tym, że dysponujący taką m etodą chw yta proporcje liczb jednym
aktem intuicyjnym , bez logicznego rozumowania; jest to pojęćie intu
icji k artezjańskiej60; późniejsza charakterystyka natom iast mówi o tym
poznaniu jako zachodzącym przez „uczucie i radow anie się rzeczą"81.
Ten elem ent irracjonalizm u zaciera się jednak w Etyce i w Traktacie
0 popraw ie rozumu, gdzie zw iązek poznania intuicyjnego z przeżycia
mi uczuciowymi zostaje zachowany, ale tylko w formie racjonalizacji
1 — rzec m ożna — intelektualizacji emocji jako pochodzących z po
znania; samo to poznanie jednak zostaje uwolnione od zabarwień sen
tym entalnych62.
59 G ebhardt Die Religion Sp in o za s. s. 347—3.48.
60 K or/e Verhand. Opera. Ed. G ebhardt, Bd I, II, 1. s. 55.
6:1 Tamże. II. 2, s. 55.
62
M arksistow ska lite ra tu ra splinozystyczna zw raca uw agę na ten racjonalistyczny
ch a ra k te r „intuicji" w ujęciu haskiego filozofa p o d k reślając fałszyw ość m istycyzujących litnterpretacji; por. np. T ym iański W stę p do rosyjskiego w ydania Intel!.
Emend. (Traktat ob usaw ierszenstw ow anii rozuma. M oskw a .1034, s. 68).
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Poznanie intuicyjne, ja k była o tym mowa, to poznanie rzeczy przez
jej istotę. Isto ta z kolei to to, eo, gdy jest dane, ustanaw ia rzecz,
a gdy jest zniesione, rzecz sama zo,staje zniesiona albo co bez rzeczy
i bez czego rzecz nie może być p o ję ta 63. To, co jest cechami istotnym i
rzeczy w porządku bytowym , jest jego definicją w porządku poznaw 
czym. To też Spinoza mówi, że natura rzeczy albo jej istota to tyle,
co jej definicja64. Poznanie intuicyjne nde jest dlatego m istycznym
wczuwaniem się w istotę przedm iotu, ale jego poznaniem racjonalnym
przez definicję. Ulubionym przykładem w ielokrotnie pow tarzanym
w różnym pism ach Spinozy (a również D escartes'a) — jest w yprow a
dzenie sumy kątów w ew nętrznych tró jk ą ta z jego definicji. Poznanie
przez definicję nie jest niczym linnym jak wiedzą analityczną, to zna
czy wiedzą, której praw dziw ość ustalam y na podstaw ie naszej znajo
mości treści pojęć w niej zaangażowanych.
Jednakże, ja k widać z rozróżnień przeprow adzonych w Etyce, nie
każda wiedza analityczna należy do zakresu intuicji, chociaż każda —
i tylko ona — daje pew ność niezachw ianą; jest słabością Wiedzy tw ier
dzić .cokolwiek o rzeczy, co nie jest zaw arte w jej pojęciu65, w ięk
szość błędów p o lega na wadliw ym stosow aniu nazw do rzeczy: ten, kto
przeczy temu, iż w szystkie prom ienie koła są równe, musi coś innego
rozumieć przez koło niż m atem atycy66. Jest w yraźna sprzeczność
w różnych uw agach Spinozy, które dotyczą pośrednio lub bezpośred
nio kw estii zakresu rzeczy, dostępnych w iedzy intuicyjnej oraz pozna
w alnych trzecim (wedle klasyfikacji Traktatu) sposobem poznania.
Z jednej strony dow iadujem y się, że rzeczy mogą być poznaw ane
adekw atnie bądź przez sw oją istotę, bądź przez przyczynę najbliższą
przy czym przez swoją istotę może być pojęta w yłącznie rzecz b ę 
dąca przyczyną samej siebie, te zaś, które m ają przyczynę różną od
nich samych, w inny być przez tę przyczynę poznane67. W ynika stąd,
jeśli pam iętam y o tożsam ości essentia s iv e delinitio, że poznanie przez
definicję, a w ięc poznanie analityczne dotyczy tylko rzeczy niestw o
rzonej68. Skądindąd dow iadujem y się, że definicja rzeczy stworzonej
w inna zaw ierać jej przyczynę najbliższą69, skąd należy wnioskować,
że poznanie ,,przez definicję" może również obejm ować rzeczy poszcze63 Ethica. II, def. 2.
64 Np. Tract. Theol. P o l IV„ (§ 2), (Opera, cyt. w yd. voł. III, s.57); Ethica I, 16
dem.; Intell. Emend. s. 34 (§ 93).
63
Inteli. E m end s. 28 (§ 73) j „N am cum aliiquid de a lq u a re affirmatnuis,, quod
in conceptu, quam de e a form am us, n o n ooratinetur iłd defectum n o stra e perceptiionis
indicat".
60 Ethica. II, 47 sc h o l.
67 Intell. Emend. s. 34 (§ 92).
68 Za ty m rozum ieniem przem aw ia tak że Epist. XXXIV, s. 179— 180.
69 Tamże, p^r. tak że Epist. LX, s. 270—271.
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góLne stworzone. Potw ierdza to także przykład proporcji w regule
trzech jako wzór poznania intuicyjnego, podany również w Traktacie
0 poprawie rozumu i w Etyce. Za trzecim jeszcze rozumieniem prze
mawia ch arakterystyka wiedzy intuicyjnej jako takiej, gdzie poznaje
się istotę rzeczy poszczególnej przez jej odniesienie do jednego z atry 
butów bo g a70; w tym ,s ensie przedmiotem tej wiedzy może być rzecz
zarówno stworzona, jak i będąca przyczyną samej siebie, ale ta pierw 
sza tylko wtedy, gdy poznana jest — już nie przez najbliższą przyczy
nę, ale przez przyczynę boską. W idać stąd chw iejność myśli Spinozy;
niezgodność wspom niana zachodzi bowiem nie tylko m iędzy Traktatem
1 II księgą Etyki a księgą piątą, ale tkw i w samym tekście Traktatu
(między rozumieniem pierw szym ,i drugim) oraz w samej drugiej księ
dze Etyki (miiędzy rozumieniem drugim i trzecim). N otujem y tę sprzecz
ność nie siląc się n a razie n a jej usunięcie. N ajbardziej prawdopodobny
jest, w moim przekonaniu domysł, iż odróżnienie trzeciego i czwartego
sposobu poznania m iało przede wszystkim służyć odróżnieniu pod
staw, na jakich przyjm ow ane są aksjom ty system u dedukcyjnego oraz
w szystkie jego pozostałe tw ierdzenia. Z punktu widzenia niniejszych
rozważań isto tn y jest problem wiedzy intuicyjnej, czyli analitycznej
w odniesieniu do rzeczy niestw orzonej.
Natom iast odróżnienie zakresow e przedm iotu wiedzy doświadczalnej
od wiedzy dedukcyjnej i intuicyjnej jest w m yśli Spinozy w yraźniej
sze. Intuicja i dedukcja nie mogą zastąpić dośw iadczenia — istnieje
zakres wiedzy, którą tylko przy jego pomocy można uzyskać; doświad
czenie nie uczy o istocie rzeczy poszczególnych, uczy natom iast o ich
istnieniu, k tó re z kolei nie może być uzasadnione drogą analitycz
ną — choćby dlatego, że żadna definicja nie ogranicza w żaden spo
sób ilości indyw idualnych przedmiotów, które mogą pod nią podpa
d ać71. Doświadczenie jest też konieczne i nie jest p raw d ą27, żeby
Spinoza miał je odrzucać jako całkowicie nieprzydatne dla nauki.
Dzięki doświadczeniu zdobyliśm y wiedzę „o wszystkim niemal, oo
jest dla życia p rz y d atn e"73, a dyscypliny doświadczalne, ja k m edycyna
lub pedagogika, są niezbędne dla osiągnięcia szczęścia przez człowie
k a 74. Saima zaw artość biblioteki Spinozy, pełnej dzieł przyrodniczych,
przem awia za tym, że filozof nie żywił bynajm niej do nich pogardy.
Jego nieufność do doświadczenia ma przyczyny łatw o dostrzegalne;
nie jest to bynajm niej nieufność do św iadectw a zmysłów jako takiego,
70
71
72
73
74

Ethica. II. 40, schol. 2; poir. łam że V. 25 id em .
Epist. X,, s. 47; Epist. XXXIV. s. 180.
J a k sądzi' np. MMner Spinoza. 1040, s. 139.
Intell. Emend. s. lii (§ 20).
Tamże,, s. 9 (§ 14— 15).
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ale nieufność do uogólnień empirycznych, pow stałych z obserwacji
pew nej ilości poszczególnych wydarzeń, których własności rozciąga
się następnie na w szystkie inne, nieobserw ow ane; n a tym w łaśnie po
lega —- w edle Spinozy — zawodność indukcji75. Nie jest to więc po
garda dla doświadczenia jako wiedzy opartej na zmysłach, ale uka
zyw anie nikłej wartość! rozumowania przez indukcję enum eracyjną —
takie bowiem prym ityw ne wnioskow anie uważał on za właściwą m e
todę empirycznej generalizacji. Ten stosunek do dośw iadczenia um oty
w ow any był tedy dążnością do poszukiw ania wiedzy absolutnie p e 
wnej, wiedzy logicznie koniecznej, a więc takiej, której prawdziwość
może być odkryta w niej samej, a więc analitycznej wiedzy, opartej na
sam ych definicjach. W gruncie rzeczy kieruje Spinozą ta sama idea,
którą później znacznie jaśniej wyraził Leibniz: jeśli chcem y osiągnąć
wiedzę, której przysługuje konieczność, 'm ogą to być jedynie takie
sądy, których prawdziwość daje się ustalić na podstaw ie samej treści
podm iotu i orzecznika, gdzie zatem, mówiąc językiem tradycyjnej me
tafizyki, Własności rzeczy w yprow adza się z samej znajom ości jej istoty,
a mówiąc językiem tradycyjnej logiki — gdzie praedicatum inest subiecto; doświadczalnie uzyskane uogólnienia nigdy nie zdołają takiego
stopnia pewności osiągnąć i piętno niepew ności nie może być im o d 
jęte, albowiem z tego, że jakieś zdarzenia w pew ien określony sposób
przebiegały w naszych dotychczasow ych doświadczeniach nie wynika,
że zawsze tak w łaśnie będą przebiegać, że muszą przebiegać w ten
w łaśnie sposób. N ie obciąża natom iast ta słabość sądów, w których
konieczność jest samą w łasnością sądu, polegającą na stosunku inherencji logicznej orzecznika i podmiotu. A zatem wypowiedzieć
o jakiejś rzeczy praw dę (konieczną, to znaleźć w samej jej idei, czyli
definicji to, co z koniecznością jej przysługuje, czyli w samym sądzie
znaleźć „rację dostateczną" jego prawdziwości. Dlatego Spinoza żąda
poszukiw ania takiej idei, z której dadzą się wyprow adzić w szy stk ie
własności jej przedm iotu78. Pow staje pytanie, w jaki sposób można
uzyskać znajom ość idei rzeczy inaczej, niż przez badanie rzeczy sa
mej; w jaki sposób, nie odw ołując się do doświadczenia, skonstruo
wać definicję rzeczy, której rzeczywistość będzie odpow iadała i która
nie będzie polegać na zupełnie arbitralnym budow aniu nazw, ograni
czonym tylko formalnymi warunkam i. Spinoza zdaje sobie spraw ę z te 
go problemu; ostrzega przed kultem słów 77 i czyni w yraźne odróżnie
nie między definicjami słownym i i rzeczo-wymi., przy czym za w arunek
73 K orte Verhand. 11, li, s, 50; II, 3‘, s. 56—57.
7« Epist. LX, s. 270.
77 Intell. Emend. s. 33 (§ 88).
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koniecznej praw dziw ości definicji uważa istnienie przedm iotu definio
w anego78. Słusznie też zauw ażono79, że konstruow ane przez Spinozę
definicje m ają charakter rzeczowy, nie słowny. Skąd jednak pochodzi
ta odpowiedniość, sikoro doświadczalny kontakt z rzeczami nie jest
dla jej ustanow ienia potrzebny? Odpowiedź kartezjańska m ogłaby
brzmieć; z idei wrodzonych; odpowiedź Leibniza: taki sposób rozu
m ienia rzeczywistości tylko inteligencja doskonała może rozciągnąć
n a w szystkie przedm ioty; człow iek jest zdolny dostrzegać konieczny
i analityczny charakter w iedzy tylko w stosunku do części swojego
poznania, m ianowicie w zakresie nau k m atem atycznych, gdzie zdolny
jest tworzyć w yczerpujące idee istoty przedmiotu. Odpowiedź Spinozy
nie może zostać sform ułowana na gruncie samej m etodologii i przy
w yłącznej pom ocy jej kategorii; wym aga uprzedniego przyjęcia n a 
czelnych założeń m etafizyki: sikoro rzecz i idea rzeczy są identyczne,
zatem to, co jest „form aliter" istotą rzeczy jest ,,obiective" identyczne
7. jej ideą albo definicją. To, co jest początkiem wszystkich rzeczy
w porządku bytu, jest ich początkiem w porządku idei, a stosunek ten
jest identyczny — nie taki sam, ale ten sam — w obu porządkach.
Jeśli tedy zdołamy dotrzeć do w ytw orzenia w sobie idei rzeczy, sta
nowiącej początek w szystkich innych, będziemy uzdolnieni do w ypro
w adzenia z niej (idei innych rzeczy bez odw oływania się do empirii.
Oto jest model idealny poznania:"... dusza nasza, by była odbiciem
przyrody, winna w szystkie swoje idee wyprow adzać z idei odpowia
dającej początkow i i źródłu całej przyrody, aby ta idea stała się także
źródłem wszystkich innych id ei"80. U rzeczywistnienie tego chim erycz
nego przedsięw zięcia w ym agałoby jednak wykazania, jakim sposobem
ideę owego ,.początku" można bez doświadczenia w sobie ukształto
wać i dzięki czemu jest to możliwe. Odpowiedź na drugie pytanie od
kładam y jako związaną z problem atyką samego procesu poznawczego
i w ym agającą dlatego szczegółowszej analizy niektórych kwestii m e
tafizyki spinozjańskiej. Odpowiedzi na pytanie — jak poznanie tego
rodzaju winno się rozpoczynać, udziela Spinoza w pierw szych defi
nicjach i tw ierdzeniach Etyki: w ontologicznym dowodzie istnienia boga.
Przed rozważeniem tej m etody poznawczej w jej najbardziej auten
tycznym zastosow aniu — w dowodzie konieczności istnienia boga —
niezbędne jest uprzytom nienie sobie innych istotnych właściwości w ie
dzy -intuicyjnej, której zakres stosowalności przyjm ujem y ostatecz
nie — po przedstaw ionych w yjaśnieniach — jako obejm ujący żarów 78 Epist IX, s.42—43.
79 Couchoud B enoit de Spinoza, e. 169; Raciboirsiki E ty ka Spin o zy... s. 121.
80 Intell. Emend. s. 17 (§ 42); por. is. 3I41 (§ 91) („om nes id ea e a d unam u t redigantur")
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no boga, jak rów nież rzeczy stworzone, ale rozw ażane nie same w so
bie i nie z p unktu widzenia swojej „najbliższej przyczyny" stworzonej,
ale z punktu w idzenia ich stosunku do przyczyny boskiej.
M ając na uwadze tautologiczny charakter prawd, odkryw anych n a j
wyższym gatunkiem poznania, dostrzegam y jasno, iż ich kryterium
prawdziwości n ie może być znalezione przez porów nyw anie sądu
z rzeczywistością, ale w samym sądzie; kryterium praw dziw ości jest
to bowiem sposób przekonania się o tym, czy jakaś wiedza jest prawdą.
W stosunku do w iedzy analitycznej kryterium takim jest sam a analiza
pojęć w niej zaangażow anych; a zatem „praw da jest probierzem samej
siebie i fałszu"81'; ideom przysługuje praw dziw ość nie jako ich sto
sunek do rzeczywistości, ale jako cecha im m anentna. Przyczyną p raw 
dziwości idei nie jest jej ideatum, ale ona sama, stąd w niej samej n a
leży odnaleźć „formę m yśli praw dziw ej"82; fałsz z kolei polega na
tym, iż tw ierdzi się o jakiejś rzeczy coś, co nie jest w jej pojęciu
zaw arte83.
Im m anentny charakter kryterium praw dziw ości nie oznacza, że k ry 
terium to jest su biek tyw n e; kartezjańskie kryterium oczywistości,-spro
w adzające się ostatecznie do poczucia oczyw istości84 było n ie
zawodnie próbą laicyzacji teorii poznania przez podporządkow a
nie
w iedzy
rozumowi
indyw idualnem u — n ie bez słuszności
też w ytykała jem u zgorszona reakcja jezuicka i protestancka
to „zaktyw izow anie" indyw idualnego rozumu jako najpew niejszą dro
gę do ateizm u85. W szakże laicyzacja i hum anizacja kryteriów praw dy
była zarazem ich subiektyw izacją; a w yzw olenie się od sceptycyzm u
i niepewności, k tóre chciał D escartes osiągnąć swoją m etodą w ątpie
n ia 86 i którego rzeczyw isty sens antysceptyoki Spinoza tak doskonale
zrozumiał w swoich Principiach 87 — tkw ić miało ostatecznie w p e
wności m yślenia osobniczego, którą każdy sam niezależnie musi co
do siebie samego posiąść. Idea im m anentnych kryteriów praw dy jest
próbą laicyzacji teorii poznania przy jednoczesnym przezw yciężeniu
81 Ethica. iJI 43; schol. K orte V erhand. II, 15, s. 79; Intell. Emend. s. 15' (§ 36—37)
(„Cum ita ą u e v e ritas nullo egeait signo..."),- Epist. LXXVI, s, 320 („est enim verum
index sui, e t falsd").
82 Intel!. Emend. s. 26 (§ 71).
83 Tamże, s. 2? (§ 72).
84 Wildoczne je s t to zarów no w M edytacjach, ja k Rozpraw ie„ jaSc w Prawidłach
i in n y ch dziełach, gdzie c h ara k te ry zu je się n o torycznie oczyw istość przez p o jm o 
w anie w yraźne i jasme, a przeciw staw ia zwątpienitu.
85 Por. V erni'ere Spinoza ... c y t wyd., passim (na s. 50 cytow ane znam ienne zdanie
7. k ry ty k i PoSIretla, k tó ry pow iadą, że „ y e iita tis in v en ien d ae ąuietem me-nitis plus
prodesse quam eiiuis acti'viltatem".) A nalogiczne w ą tk i u p olskich jezuitów , por. W.
W ąsik K artę?jusz w Polsce, „Przegląd F ilozoficzny'’, 1937, s 222 i passim .
86 Zaznaczone w yraźnie w znanych fragm entach R ozpraw y ri in n y ch pism.
87 R enati Des C artes Princ. Philos. I, Proleg., ,Opera, cyt. wyd. vol. I, s. 142— 147).
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kartezjańskiego subiektywizm u: niie od czyjegokolw iek poczucia pe
wności zależy, czy trzeba uznać jakąś myśl za prawdziwą, ale od sa
mej treści tej myśli., od poznającego niezależnej; jeśli Descartes postu
lował również kategorię oczywistości przedm iotowej jako własności
sądu, a nie podm iotu, który sobie ten sąd przysw aja, to uczynił z tego
żądania czczą deklarację, nie podając żadnej m etody w yróżniania są
dów w tym sensie oczyw istych — nie bez powodu też Leibniz demas
kow ał jałowość kartezjańsikiej metody. Dążeniem Spinozy natom iast
jest skonstruow anie kryterium praw dy, które spełniałoby zarazem co
najm niej cztery warunki: 1) było zhum anizowane — to znaczy nie żą
dało żadnych ikmych sposobów ustalania w iedzy oprócz tych, których
stosow anie i kontrolow anie jest w mocy ludzkiego rozumu; 2) było
niezaw odne — to znaczy prowadziło do prawd o najwyższym stopniu
pewności, znieczulonych na chw iejność zm ieniającej się ciągle empirii:
„w życiu codziennym musimy iść za tym, co najbardziej praw dopodob
ne, ale w rozw ażaniach teoretycznych m usimy iść za p raw d ą"88;
3) było obiektyw ne — to znaczy w w ynikach swojego zastosowania
niezależne od przejściow ych odczuć lub nastrojów intelektualnych
m yślącej jednostki; ,,...żadna prawda, żadna istota albo byt rzeczy jak iej
kolw iek nie zależy ode mnie, albowiem... beze mnie są one tym, czym
są: albo, z istoty sw ojej tylko albo z obojga — istoty i istn ien ia"89;
4) pozwalało odkryw ać praw dy nie bylejakie, ale docierać do „istoty"
rzeczy. K ryterium absolutne, jeśli miało być odkryte poza objawieniem
i poza indyw idualnym podmiotem poznającym nie mogło być znalezio
ne gdzie indziej, ja k w obiektyw nych w łaściw ościach samego sądu
prawdziwego — skoro doświadczenie, pojęte przy tym w jego formie
najbardziej pospolitej i prym ityw nej, nie potrafi z bezbłędną doskona
łością rozstrzygać nieodw ołalnie o prawdzie. Ostateczna, zbyt łatw o
dająca się dem askow ać iluzoryczność spinozjańskiego rozstrzygnięcia
może dziś być jedynie przykładem beznadziejności, jaka towarzyszy
w teorii poznania wszelkiej pogoni za chim erą absolutu. Okoliczność
ta nie w pływa zresztą na historyczną ocenę spinozjańskiej utopii epistemologicznej, której przewodnim zamierzeniem było przecież nie po
prostu zdobycie różdżki czarodziejskiej dla nieom ylnego w ykazyw ania
praw dy, ale przeciw staw ienie upokarzającej człowieka pseudopew ności
objawień — poznania racjonalnego, a zarazem niezawodnego, takiego,
co w yzw alając z przym usu wiary, wyzwala zarazem ze sceptycyzmu,
»8 Epist. LVI,. s. 260.
80 Korte V erhand. I, cap. 1, s. 17.
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zw ątpienia i niepew ności90. Temu celowi służy też głównie, jak się
później okaże, nieziszczalny program w yprow adzenia całej wiedzy
o świecie z jednej praw dy naczelnej.
Skoro prawdziwość zostaje odkryta jako własność myśli, niezależ
na od znajomości ich stosunku do rzeczywistości, nasuw a się nieu
chronnie sugestia, że obiektywność praw dy — pojęta jako jej zgodność
z rzeczami — nie da się w doktrynie utrzymać. Tak jednak n/ie jest.
Każda idea praw dziw a zgadza się ze swoim przedm iotem 91, prawda
to tw ierdzenie lub negacja zgodna z rzeczą92. Z drugiej strony praw dzi
wości ani pewności nie należy szukać w rzeczach, ale w ich ideach,
które jako prawdziwe muszą być w yraźne i jasne; tylko .ciemny tłum
posługiwał się wyraizami „praw da" i ,,fałsz" dla oznaczenia opowieści,
które faktycznie m iały lub nie m iały m iejsca93. O stateczny obraz myśli
Spinozy przedstaw ia się następująco: idea praw dziw a lub adekw atna94
jest zawsze zgodna ze swoim przedmiotem, tj. zawsze ta k jest faktycz
nie w rzeczach, ja k ona orzeka. Jednakże nie dlatego jest prawdziwa,
że jest z nim zgodna, albowiem prawdziwość jej nie tylko może być
ustalona, ale faktycznie jej przysługuje jako jej własna, obiektywna,
im m anentna właściwość. Ale również nie dlatego, ja k m ylnie sądzi
K oyre95, żeby odw rotna zależność zachodziła, tj. idea była zgodna
z przedmiotem z tej racji, że jest prawdziwa, ani tym bardziej dlatego,
jak utrzym uje Brunschwicg90, żeby myśl istniała przed swoim przed00 Fontenelle, k a rtezjań czy k zw raca uw agą na o w ą funkcję raczej m oralną niż
p raktyczną kartezjań sk ieg o kultu m atem atyki, tłum acząc, dlaczego wairto te nauki
studiow ać, choćby nie d a w ały koirzyśoi natychm iastow ych albo żadnych zgoła:: „II
est toujours utile de p en ser juste, m em e sur des sujefc imutiles. Q uand les nom bres
et les liignes ne ra n d u ira ie n t absolum ent a rien, ce iseraient toujours les seules
connaiissamces certaines qui aient ete aocoidees a nos lum ieres n atu relles, et elles
iservira'ient & donner plus surem ent a n o tre raison la prem iere habitu.de et le p re 
m ier ptli du v r a i ... eliles nous rendraiem t le v ra i si famiilier, que n ous pourrions en
d a u tre s re n co n tres le 'reconnaitre au prem ier coup d'oeil et presque p a r instinct"
(Histoire de 1'A cadem ie des Sciences depuis 1666 ju sq u ‘en 3699, cyt. wg. antologii
pism F onten elle'a sporządzonej przez Emila Faguet, Paris 1912, s. 316).
91 Ethica. I,,. ax. 6.
1,2 K orte V erhand. II, cap XV, s. 78.
93 Cogit. M etaph. I, 6. Ed. Gebhardt., t. I, s. 246.
9* Spinoza rozróżnia r.tiekiedy te dw a pojęcia — co do treści, choć nie co do
zakresu —• p ow iadając, że id ea adekw atna, czyli jasn a i w yraźna {Ethica. II, 36) to
taka, (która, „© ile rozw aża się ją siamą w sobie bez o dniesienia do (przedmiotu,
posiada wszysllkiie w łasności albo cechy w ew n ętrzn e ndei p raw dziw ej" i zaznacza
jąc, że chodzi ,o cechy wewnętrzne,,' a nie io zgodność idei z je j przedm iotem
(Ethica. II, def. 4); ilnnymi słow y, że n azw a „prarwdziwy ma n a uw adze tylko
zgodność id ei z przedm iotem , a nazw a „ adekw atny " n a tu rę idei sam ej w sobie
(Epist. IX, ». 270). W y n ik a stąd, że obie te nazw y oznaczają zaw sze te sam e ideei,
ale z różnych pun k tó w w idzenia rozw ażane — jaiko praw dziw e ze w zględu n a dmm anentną inherencję pojęć w nich z aw arty ch oraz ze w zględu na .„formalny” m ówiąc
językiem Spinozy — zw iązek rzeczow y, do k tó ry c h s'ię odnoszą.
96 W kom entarzach do łacińsko-francuskiego w y d an ia Intell. Emend. (Traite
de la Reiorm e de l‘entendem ent), s. .107.
96 Brunschvi.cg Spirioza. Paris l'S®4, s. 3il-.
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miotem i tw orzyła go przez pojm owanie. Istnieje paralelność doskonała,
ale niezależna każdego przedm iotu lub stanu rzeczy oraz idei tego
przedm iotu lub stanu rzeczy; idea nie jest tu jednak pojęta jako myśl
o rzeczy przez kogoś aktualnie przeżyta, ale jako obiektyw nie, bez
względu na czyjekolwrek m yślenie istniejąca. N atura i charakter tej
paralelności mogą zoistać poddane analizie dopiero n a podstaw ie spinozjańskiej nauki o atrybutach substancji, co pozwoli ujawnić oba
człony równoległości — rzeczowy i idealny — jako identyczne, a nie
tylko paralelne ze sobą, dw a aspekty jednego przedmiotu. M etodo
logia Spinozy pozw ala jed n ak antycypow ać i pod tym względem jego
m etafizykę. C okolwiek w rzeczywistości zachodzi mietylko m a odpo
w iadającą sobie ideę, która jest praw dziw a ze w zględu na zgodność
z tym, ale jest samo prawdziwe. Prawdziwość idei może zoistać stw ier
dzona bez badania stosunku jej do przedmiotu, ponieważ idea praw 
dziwa jest samym przedm iotem, rozważanym z punktu Widzenia jego
intelligibilności. O dkryw am y w ten sposób u Spinozy swego rodzaju
teorię praw dy ontologicznej; kw alifikacja taka nie może być zresztą
przyjęta bez zastrzeżeń, o ile tradycja historiografii wiąże ją nade
w szystko ze scholastyką perypatetyzującą, która bezzasadnie pow ołu
jąc się na A ry sto telesa97 pojm ow ała prawdziwość rzeczy już to jako
ich zgodność z zamiarami boskiego umysłu twórczego, już to jako
zdolność do bycia przedm iotem poznania; zdolność ta przysługuje rze
czy m aterialnej dzięki jej formie, która z kolei stanowi sposób par
tycypacji rzeczy w duchu, rozlanym niejako w świecie mocą dyfuzji
duchowości bosk iej98. Teoria idei jako obiektywnego korelatu przed
miotu nie ma jednak, w doktrynie Spiimozy, żadnych zw iązków ze scholastyczną teorią materii' i formy ani, tym bardziej, z w iarą w transdendentnego boga, który dopuszcza rzeczy stw orzone do uczestnictwa
w duchowym sposobie istnienia lub też pow ołuje do bytu mocą swo
bodnego dekretu woli. Spinozjańska teoria praw dy ontologicznej za
kłada natom iast, że cokolw iek zachodzi w przyrodzie, jest zarazem
praw dą ,,w porządku idei" — bez przyczynowego ani logicznego zw iąz
ku obojga, ale na mocy ich tożsamości. N auka o im manentnych kry
teriach praw dy doprowadza nas tym sposobem do jednej z central
nych myśli doktryny: teorii powszechnej intelligibilności świata.
Jak teoria immanentności praw dy staw ia nas u progu spinozjańskiej
koncepcji dw óch atrybutów, ta k dzięki teorii konieczności praw dy
97 Zc wie m ożna przypisyw ać A rystotelesow i teorii p raw d y ontologicznej, pisze
o tym Jo sep h v a n de W iele Le problem e de la V erite ontologique dans la philosophie de saint Thom as, ,,Revue philosoph>ique de L ouvain”, t. 52, XI, 1964, s.
523—527.
98 Por. Tomasz z A kw inu Cont. Geni. I, 36; II. 75; por. w tej sprawnie równiteż
Gilson Le thom ism e, cyt. wyd., s. 160—>1611, .283'—284, 31i5—318.
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w stępujem y w przedsionek spinozjańskiego deteiminizm u. Chodzi mia
nowicie o to, jak ie własności muszą przysługiw ać przedmiotom, które
poddają się percepcji intuicyjnej, tj. o charakterystykę tych przedm io
tów, dającą się dokonać w yłącznie przy pom ocy kategorii służących
do opisu m etod poznaw ania świata. K ategorią taką jest m. in koniecz
ność, pojęta jak o konieczność logiczna, tj. taki stosunek między ideą
rzeczy a ideą jej pew nych własności, iż własności te przysługują rze
czy na mocy jej sam ej definicji i n ie podobna odmówić ich tej rzeczy
bez, pogw ałcenia jiaikichś p raw logiki. Poznanie rozumowe jest pozna
niem, którego niesposób zakw estionow ać ze w zględu n a jego anali
tyczny charakter, a więc koniecznym; przeciw nie — przypadkow ość
jest cechą poznania doświadczalnego, które nie mówi o istocie rzeczy,
a tylko o ich istnieniu, niie dającym się w yprow adzić z d efin ic ji".
Pojęcie konieczności jest w spinozjańskiej doktrynie dosyć mgliste,
co mu zresztą trudno wym aw iać zważywszy, iż m glistość jego prze
trw ała do naszych czasów, opierając się zw ycięsko przez następne
trzy stulecia próbom interpretacji analitycznej. W jaśniejszym nieco
ujęciu Leibniza konieczność sądów polega na tym , że ich negacje p o 
padają w konflikt z logiczną zasadą sprzeczności, tożsam ości lub w y
łącznego środka. N egacja żadnej praw dy uzyskanej z doświadczenia
nie jest w ew nętrznie sprzeczna, natom iast negacji praw d rozumowych
niesposób bez sprzeczności pomyśleć. Stąd, jak pow iada Spinoza,
,,w naturze rozumu leży, iż rozważa rzeczy nie jako przypadkowe,
lecz jako konieczne"100, traktow anie zaś rzeczy jako przypadkow ych
jest w yłącznie dziełem w yobraźni101. Otóż konieczność logiczna idei
musi koincydow ać z ich wiecznością, albowiem to co koniecznie praw 
dziwe pozostaje takim bez względu na czas i nie ulega przemianom.
Dlatego „w naturze rozumu leży, że poznaje rzeczy niejako pod p o 
stacią w ieczności"102. Jakikolwiek tw ierdzenie to uzasadnione jest
w Etyce odwołaniem się do n atu ry boga, abstrahujem y od jego bazy
ontologicznej, rozw ażając je tylko o tyle, o ile może być okazane sa
mym charakterem poznania rozumowego. W ieczność to „samo istnie
nie, o ile się je pojm uje jak o w ynikające w sposób konieczny z samej
definicji rzeczy w iecznej", a ta k ie istnienie może być pojęte zarówno
jako wieczna prawda, ja k też jako istota rzeczy103, stąd wieczność
i konieczność mogą być Właściwie utożsam ione104. W ieczność przysłu
99 Epist. X, s. 417; poT. Feuerbach G eschichte
s. 374.
100 Ethica. III, 4)4.
101 Tamże, c o t. 1.
102 Tamże, cot. 2.
103 Ethica.
def. 8.
104 Par. Ethica. I, 10 sc h li; por. IV, 62 dem.
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guje rzeczom koniecznym, to znaczy rzeczom, których istnienie daje
się wywieść z ich definicji, które zatem istnieją ze swojej istoty. Isto
ty rzeczy są wieczne i jako przedm ioty poznania zbiegają się co do
swego zakresu z poznaniem koniecznym. W ieczność zaś nie jest trw a
niem nie m ającym początku ani końca; wieczność nie je st w ogóle
trwaniem , ale istnieniem bezczasowym, w którym rzeczy nie są w ogóle
uporządkow ane wedle relacji czasowego następstw a; nie m a w niej
„przed" „po" ani „kiedy"105, rzecz wieczna nie jest nigdy późniejsza lub
wcześniejsza od siebie. To odróżnienie wieczności od trw ania nieskoń
czonego, w ielokrotnie w pism ach Spinozy spotykane i niezm iernie dla
całej doktryny charakterystyczne — nie jest zresztą wynalazkiem filo
zofa; znano je dobrze od wieków, a Hobbesowi posłużyło ono naw et
za tem at kpin ze scholastycznej w erbalistyki i wzór pustej nazwy
nunc-stans, która ani w rzeczywistości ani w um yśle nie może mieć
k o relató w 108. Cokolwiek jesteśm y w stanie poznać niezależnie od
doświadczenia, wszystko to poznajem y również niezależnie od czasu,
a ted y i rzecz sam a jest od czasu niezależna. W ieczne isto ty rzeczy,
oporne na wszelką zmienność w ydarzeń pojaw iają się w analizie dok
try n y wcześniej, niż ich bytow y charakter może być zrozum iany —
w świetle, które spinozjańska nauka o m etodzie rzuca na jego naukę
o bycie.
Jakim jednak sposobem owo poznanie sub specie aeteinitatis może
w ogóle dojść do skutku, skoro dotyczyć może tylko przedmiotów,
których istnienie zaw arte jest w ich definicji, czyli istocie i skoro za
razem dziedzina istnienia jest właściw ym przedm iotem wiedzy do
świadczalnej, a w iedza analityczna dotyczy istoty?
W istocie, sądy analityczne, którym Kant tylko imię nadał, ale któ 
rych idea zaw arta była już w A nalitykach A rystotelesa i które logikom
średniow iecznym jako propositiones per se notissimae dobrze były
znane — sądy te, jakkolw iek nie byw ały przedm iotem osobnych ana
liz logicznych, uchodziły w praktyce filozofowania za typow e sądy
o istocie, tj. sądy, z których niesposób dowiedzieć się, czy rzeicz,
o której mówią, istn ieje napraw dę, można natom iast przy ich pomocy
ustalić, że jeżeli tak a to rzecz istnieje, to takie to cechy muszą jej
przysługiwać. Jeden był tylko p-rzykład sądu zarazem egzystencjalne
go i analitycznego, tj. sądu, w którym stwierdzało się istnienie rzeczy
na m ocy samego tej rzeczy pojęcia lub definicji: ontologiiiczny dowód
istnienia boga. Dowód ontologiczny nie jest bowiem niczym innym,
ja k stwierdzeniem , że zdanie „bóg istnieje" jest zdaniem analitycznym,
105 Ethica. I, 33 schol. 2; por. Cogit. M etaph. II, 1, s. 250.
106 Hoiblbes Lewiatan, cyt. wyd. s. 604
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prawdziwym na mocy samego znaczenia użytego w nim słowa „bóg".
N ależy zaznaczyć, że z punktu widzenia .całej logiki scholastycznej do
skonstruow ania dowodu ornitologicznego nie w ystarczało samo uznanie,
że istota boga zaw iera istnienie konieczne; potrzebne było nadto prze
konanie, że istota boga m oże być przed ustaleniem jego istnienia
zbadana na tyle, iż owa inkluzja konieczna stanie się jasna; pierw sze
założenie było bowiem wspólne niem al całej scholastyce — również
tym, którzy, jak Tomasz z Akwinu, ontologiczny dowód istnienia boga
odrzucaili.
Istotą dowodu o litologicznego w tej wersji, w jakiej skonstruował
go Anzelm K antuareński, jest założenie, że istnienie jest pew ną dosko
nałością, wobec czego rzeczy najdoskonalszej na mocy samej jej defi
nicji musi przysługiw ać istnienie. Pow tarzany potem w ielokrotnie przez
scholastyków, głównie ze szkół franciszkańskich, dowód ontologiczny,
nie znalazł jednak ostatecznie uznania jako narzędzie oficjalnej teologii
kościelnej, a Tomasz z Akw inu zdecydow anie go odrzucał. Powodem
tej niechęci, a zarazem racją, dla której tomi styczne „pięć dróg"
w szystkie bez w yjątku m ają charakter kosmologiczny, tj. uzasadniają
istnienie boga w oparciu o pew ne zjaw iska św iata m aterialnego —
ruch, przyczynowość, różnice doskonałości, przypadkowość rzeczy, ce
lowość — otóż racją taką był po pierw sze sam charakter twierdzenia,
którego się dowodziło we w szystkich argum entach naturalnej teologii.
Dowody Tomasza z Akwinu nie są w ścisłym sensie dowodami istnienia
boga, ale dowodami absolutnej zależności św iata od stwórcy; we
w szystkich istota, boska jaw i się tylko jako źródło istnienia i zmian
w świecie; cały wysiłek argum entacyjny koncentruje się wokół jedne
go zadania: wykazać bezwzględną źależność i uległość św iata stworzo
nego wobec boskiego autokraty, wydobyć na jaw niesamodzielność,
niesam ow ystarczalność bytow ą św iata i życia ludzkiego i na tej pod
stawie uspraw iedliw ić żądanie doskonałego posłuszeństw a wiernych
wobec kościoła. Dowody Tomasza, w przeciw ieństw ie do dowodu ontologicznego, są więc twierdzeniam i o świecie, nie o bogu: a przecież
w tej właśnie postaci mogą one pełnić skutecznie swoje św iatopoglą
dowe zadanie, do którego niezdolny jest dowód ontologiczny, poucza
jący w yłącznie o samym istnieniu boga, a nie angażujący zupełnie
jego stosunku do stworzeń. Ponadto założeniem Tomasza było, iż isto
ta boga jest sama w sobie niedostępna słabości naturalnych narzędzi
ludzkiego rozumu, że zatem bóg w takim tylko zakresie jest przedm io
tem przyrodzonego poznania, w jakim jego tw orząca i porządkująca
moc m anifestuje się w św ięcie i skłania przez to człowieka do odda
w ania jej hołdu i czci; przeciw ny pogląd, który tkwił w dowodzie on-
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tologicznym im plicite, a który zakładał, że istota boska per se, a nie
tylko relatyw nie objaw ia się inteligencji ludzkiej, uchodził w tom,izmie
za świadectwo bezw stydnej pychy poznawczej i w ygórow anego m nie
mania, jakie żywi o w łasnych m ożliwościach człowiek, zapom inający
o swojej podłej kondycji intelektualnej. Były to racje w ystarczające,
by ontologicznego dowodu nie zamieszczać w zbrojowni urzędowej
teologii kościelnej.
Dowód ontologiczny, ja k wiadomo, zaw arty był w filozofii kartezjańsk iej107 obok tzw. dowodu psychologicznego, który bardziej wsławił
doktrynę, a k tó ry z obecności idei bytu doskonałego w um yśle ludz
kim w nioskował o istnieniu koniecznym przyczyny owej idei w postaci
realnego b y tu doskonałego — a to na tej zasadzie, iż skutek nie może
być doskonalszy od przyczyny, co zachodziłoby w przypadku, gdyby
umysł ludzki sam był tak ą ideę sfabrykował. D escartes stał się n ie
jako n a nowo tw órcą owego dowodu ontologicznego, który też prze
jęli od niego chrześcijańscy filozofowie racjonalizujący, jak M alebranche i Fenelon.
Traktat krótki Spinozy zaw iera jeszcze obie w ersje kartezjańskie—
zarówno ointologiczną, jak psychologiczną108, ze szczególnym nacis
kiem położonym na możliwość dowiedzenia istnienia boga a priori —
w czym sprzeciwia się Spinoza Tomaszowi z Akwinu, którego nazwisko
pojaw ia się tutaj jedyny raz we w szystkich pism ach Spinozy. Dowód
psychologiczny jest tu potraktow any jako dowód a posteriori. Siad
jego odnajdujem y również w Traktacie o poprawie rozum u109. W Etyce
natom iast rozumowanie to znika, a ostatni wśród trzech argum entów
podanych, zw any przez Spinozę dowodem a posteriori, opiera się na
następujących założeniach: 1) istnienie jest pew ną mocą; 2) rzeczy
skończone istnieją; stąd 3) jeśli rzecz nieskończona nie istnieje, to
jest m niejszej mocy niż rzeczy skończone, co jest jednak niedorzecz
nością110. A posterioryczny charakter dowodu ma najwidoczniej w y
nikać stąd, że jedną z przesłanek dowodu stanow i założenie istnienia
rzeczy skończonych: „W szakże m y istniejem y..." Dowód ma służyć
tylko celom dydaktycznym i uprzystępnić zrozum ienie rzeczy umysłom
107
por M edytacje. V„ cyt. wyd., s. 56; „(tak samo nie można oddzielić dlstniiema
od istoty Boga, jak nie można od istoty trójkąta oddzielić tego, że wielikość
trzech jegio kątów Tówna się dwum prostym, albo od idei góry ideę do,liny"; jok
stwierdza Descartes wyraźnie, wywód ten opiera się na 'zasadzie, że „istnienie
jest doskonałością" (tamże, s. 57); £o samo Princ. Phil. I, 1,4. Por. Stanisław Czaj
kowski D owód o ntologiczny K artezjusza i jego now a idea Boga, „Przegląd Filo
zoficzny" II, 1(937, s. 1313 nn.
los K orte V erhand. I, 1,, s. 15 i 16; por. Renaiti Descairtes Princ. Phil. I, ax, 6.
Intell. Emend.
29 („Si enim tale ens non exfeteret, nunquam posset produci
(tj. oczywiście, jeg,o, idea); adeocpue mens plus posset intelligere, quam Naituira
praestare...") (§ 76).
110 Ethica. 1, 11 aliiter (2).
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mniej pojętnym , a dowody właściwie, a priori, opierają się w pierw szym
wypadku — na definicji substancji jako tego co „jest w sobie i przez
siebie zostaje pojęte", a dlatego m usi być samego siebie przyczyną,
a więc istnieć z koniecznością — oraz — w drugim w ypadku — na
pojęciu istnienia koniecznego jako takiego, względem którego jest nie
możliwa logiczna przyczyna, znosząca jego istnienie. Przewodnia idea
dowodu, p rzejęta w sposób widoczny od D escartes'a, nie zaś, jak sądzą
n iektórzy111— od M ajm onidesa, opiera się tedy n a uznaniu, że z defi
nicji rzeczy można w pew nym w ypadku w yprow adzić znajom ość jej
istnienia obiektyw nego. A nalityczny charakter tw ierdzenia o istnieniu
boga podkreśla dobitnie Spinoza uwagą, iż w rozum ow aniu tym nie
zakłada niczego, „prócz isamego znaczenia słów "112. Zachodzi jednak
niebłaha różnica pom iędzy kartezijańskim dowodem ontologicznym
a głównym tokiem m yśli Sp;iino<zy; polega ona na tym, że w obu Wiariantach spinozjańskiego argum entu a priori zaangażow ana jest kategoria
rzeczy, którą pojm uje się samą przez się, tj. „której pojęcie, aby zo
stało utworzone, nie w ym aga pojęcia żadnej innej rzeczy"113. (Ta
właśnie kategoria jest, być może, odległym echem teorii M ajm onidesa,
wedle której boga nie można zdefiniować, skoro nie posiada on przy
czy n y "114. Doniosłość tej różnicy polega n a tym, że, ja k łatwo się
przekonać studiując uważnie tok myśli .Etyki" aż do 14 tw ierdzenia
I księgi, pojęcie rzeczy, która może być tylko sama przez się pojęta,
służy bezpośrednio' do uzasadnienia ontologicznego monizmu Spinozy,
do stwierdzenia, że poza bogiem żadna substancja ani istnieć, ani dać
się pojąć nie m o że11®. Być pojętym przez siebie i istnieć przez siebie
111 Roith Spinoza..., cyt. wyd. s. 78—79, przyznaje racją uwadze Leibniza, wedle
której Kartiezjusz wywodzi boga z jego idei, on natom iast — oraz Spinoza — prze
chodzi w rozumowaniu od dsitnienila jednego rodzaju do istnienia drugiego rodzaju,
mianowicie od boga jako bytu, którego istota włącza istnienie. W ywód ten jest
fałszywy, ponieważ, jak b yła o 'tym morwa poprzednio, uznanie tożsamości tetoty
i istmieniila w bogu nile w ystarcza do uznania praiwomooności dowodu onltolog.ieznego, którego też u Majmonidesa nie ma ta k samo,, jalk. go nie ma u Tomasza
z Akwinu: przeciwnie!, Majmonides stwtaerdza, że bóg może być poznany tylko z jego
dzieł (poir. Morę N ebuchim . I, 71, t. iii, ®. 3ó3i); I, 57, t. 1, s. 230—23/2); po wtóre
dowód orutoiogiczny w ściśle anzelmiańskiej wersji' znajduje się -u Desicartes'a
również, niezależnie od dowodu psychologicznego, czego Spinoza, jak pokazują
Principia. I, ax. 6 — był najzupełniej świadom.
112 Epist. XXXII1, s. 183' („... nibiil aimpUms no.tum nisi simplicem verborum
sensu, pTaesupponendo...").
113 Ethica. I, def. 3.
114 Le guide des egares, cyt. wyd., I, 52, t. 1, s. 197. S. M unk wywodzi itę kon
cepcją Majmonidesa z twierdzenia A rystotelesa, iż najdoskonalszą definicją tw o T z y
się przez podanie przyczyny rzeczy (BI A nal. 2. x. 10).
115 Wywód — pod wzglądem logicznym wielce niefortunny — przebiega tu na
stępująco: sikoro o ibtogu, na macy jego definicji!, nie można wypowiedzieć żadnego
twierdzenia, które by odmawiało mu posiadania jakiegoś atrybutu substancji, to
gdyby inna jeszcze substancja istniała, wówczas należałoby ją „wyjaśniać", tj.
definiować przy pomocy jakiegoś atrybutu boga. Byłyby zatem dwie substancje
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jest bowiem dla Spinozy — zgodnie z omówioną poprzednio koncepcją
bytowego i pojęciowego aspektu św iata — tym samym i tym samym
jest również możność istnieniita i możność bycia pojętym . Ale tylko je d 
n a rzecz istnieje, k tó ra może być sama przez siebie pojęta, tj. którą
można pojąć jako istniejącą niezależnie od istnienia czegokolwiek in
nego poza nią. N asuw a się myśl — .skoro silę zważy, że „być przez
siebie pojętym " to tyle, co „nie dać się przy pom ocy innych pojęć
zdefiniować ' — liż Spinoza pow inien by w łaściw ie uznać, że jedynej
substancji — boga zdefiniować w ogóle nie można; byłaby to w tedy
antynom ia analogiczna do znanej pow szechnie antynom ii najm niejszej
liczby, której nie m ożna określić za pom ocą m niej niż stu w yrazów da
nego języka; bóg byłby zdefiniow any jako to, czego zdefiniować nie
można. Okoliczność, że coś można poznać bez uciekania się do pojęć
innych rzeczy św iadczy o tym, że rzecz, ta nie w ym aga zewnętrznej
przyczyny istnienia, że jest sama w ystarczającą racją swego bytu.
Dlatego wtedy, kiedy okazuje siię, że bóg, którego egzystencja tym
właśnie sposobem zostaje w poznaniu ustanow iona, jest identyczny
z przyrodą — okazuje się jednocześnie, że przyroda nie może mieć
przyczyny zewnętrznej istniejącej poza nią, że istnieje mocą sw'ojej
własnej istoty. O ntologiczny dowód istnienia boga w ykazuje w ten spo
sób, że przyroda niie może mieć stwórcy, że stw orzenie św iata jest logicz
ną niemożliwością, której przyjęcie byłoby sprzeczne z sam ą ideą przy
rody. W ten sposób dowód obraca się w sw oje w łasne przeciw ieńst
wo-— w ontologiczny dowód nieistnienia boga, w dowód logicznej
konieczności ateizmu. A ntycypując charakterystykę późniejszą p o ję
cia boga w spinozjańskiej doktrynie, która doprowadza do wniosku,
że bóg jest tożsam y z m aterią w pew ien szczególny sposób pojętą,
możemy stwierdzać, że pom ysł ontoilogicznego dowodu jest u Spinozy
deklaracją ateizmu, ale ateizmu pozytyw nego1, który nie zadow ala się
obaleniem konstruow anych dotąd argum entów n a rzecz istnienia boga-stwórcy, lecz sim pliciter dowodzi jego nieistnienia jako sprzeczne
go logicznie z samym pojęciem przyrody. Rzadki zaiste przykład w dzie
jach filozofii posłużenia się identycznym dowodem dla ugruntow ania
dwóch twierdzeń w prost kontradyktorycznych.
Pojęcie causa sui, przyczyny samej siebie, można uw ażać za k ate
gorię ostatnią spinozjańskiej nauki o m etodzie — konstytuuje się ono
o tym samym atrybucie, co jest jednak niemożliwe, bo jako posiadające tą samą
istotą, musiałyby one być ifdentyczne. Główna intencja wywodu jest taka oto:
atrybut jest identyczny z substancją, jeśli więc ten sam atrybut przysługuje dwurn
substancjom, to i one muszą być identyczne. Bóg — ex definitione — pos&ada nie
skończoną ilość atrybutlów, bóg jest — mówiąc językiem, scholastycznym — m axim e ens — więc żaden atrybut, skoro każdy jest pew ną doskonałością w rzeczy, nie
może mu nie przysługiwać. A wilęc prócz 'boga nie może 1‘stnieć żadna substancja.
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bowiem jako identyczne z pojęciem tego, co może być pojęte samo
przez się, a więc tego, względem czego można przeprowadzić dowód
ontologiczny, czyli rzeczy, o której istnieniu daje się sformułować
sąd analityczny. Jednocześnie, o ile mamy n a uwadze przyjęty po
rządek w ykładu — od m etodologii do ontologii, pojęcie to jest zarazem
pierw szą kategorią onitologiczną, która ustanaw ia przejście od esencji
do egzystencji. Pojęcie causa sui nie miało, oczywiście, oznaczać, że
pew na rzecz dokonała aktu stworzenia, mocą którego sama siebie po
wołała do życia, ale że pew na rzecz nie posiada przyczyny; nie jest
to wszakże tylko stw ierdzenie poszczególnego faktu, ale stwierdzenie
pew nej konieczności lo giczn ej; istotne w pojęciu causa sui jest uzna
nie, iż tein, kto by o rzeczy takiej twierdził, iż posiada przyczynę, w y
pow iadałby myśl nie tylko fałszywą, ale w ew nętrznie sprzeczną,
a więc fałszyw ą analitycznie. Stosunek przyczyny i skutku oraz racji
logicznej i następstw a są tu utożsamione, ale ten ostatni utożsam iony
jest jednocześnie ze stosunkiem deiiniendum i definiens w określe
niach. Bezustanne m ieszanie stosunku definiowania i stosunku w y
nikania logicznego jest jednym z głównych źródeł tego poczucia drę
czącego chaosu myślowego, jakiego doznaje się przy studiowaniu
pierw szej księgi Etyki. Brak przyczyny w porządku rzeczy jest zarazem
„niedefiiniowalnością" w porządku logicznym; nieograniczoność prze
strzenna ma analogiczny korelat w zakresie pojęciowym: jest to cecha
bycia term inem pierw otnym system u aksjom atycznego. Ogólnie: istnie
nie jest ukonstytuow ane — w stosunku do tego, co jest samego siebie
przyczyną — jako w łasność logiczna. Tak konstruuje je spinozjańska
teoria intuicji, ale dzięki niej w łaśnie wiemy, że tak samo, jak istota
rzeczyw ista przedm iotu jest identyczna, z jego definicją, tak jego ist
nienie faktyczne jest tożsame z istnieniem „logicznym''.
Przeczuwam y w tej koncepcji spinozjańską wizję świata, jako sy
stem u dedukcyjnego. Już obecnie dają się ustalić następujące toż
samości:
przyczyna = racja logiczna lub definiens
konieczność = w ynikanie logiczne lub inkluzja zakresow a
istota = definicja
istnienie = niesprzeczność logiczna sądu o istnieniu
istnienie konieczne = sprzeczność logiczna negacji sądu o istnieniu
nieskończoność = niedefiniow alność term inu lub analityczność sądu
egzystencjalnego.
Analogiczna, choć przejrzyściej sform ułowana koncepcja istnienia
w ystąpi później w logice Leibniza, gdzie istnienie utożsam ione jest
z zawieraniem się w najliczniejszej klasie rzeczy współ-możliwych.
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Dowód ontologiczny opiera się tam na zasadzie racji dostatecznej: sąd
analityczny to sąd taki, którego racja dostateczna prawdziwości za
w iera się w nim samym: każdy sąd jest napraw dę analityczny, ale
analityczność nie .każdego z nich może ustalić inteligencja ludzka —
w stosunku do istnienia boga daje się to jednak uczynić. Każda rzecz
poza bogiem sama z siebiie posiada swoją istotę — ale istnienie musi
jej być nadane, istnienie — w yraźna koncepcja aw icennizująca —
„przytrafia się" istocie. Analogiiczność obu doktryn obejm uje wszakże
tylko fragm ent logiki i nie sięga rdzenia filozofii: przeciw nie, filozofia
Leibniza dem askuje zaw artą w teorii wiedzy analitycznej możliwość
jej przeobrażenia w narzędzie teologii. Leibniz bowiem wykazuje, że
tautologiczny charakter przysługuje wszystkim sądom prawdziwym,
bo prawdziwość w każdym w ypadku polega na stosunku inherencji
orzecznika i podm iotu (zakłada się tu możliwość sprowadzenia w szyst
kich sądów do postaci predykatyw nej). Skoro, jednak w poznaniu ludz
kim tylko n iek tó re sądy objaw iają swój analityczny charakter, zatem
zasada analityczności uniw ersalnej, jeśli m a zachować ważność, w y
m aga pojęcia doskonałego um ysłu boskiego, z punktu widzenia
którego podział w iedzy n a przypadkow e „sądy o faktach" i „sądy ko
nieczne" traci swą moc, każdy sąd jest równie konieczny, bo w każdym
do treści pojęcia użytego w podmiocie należy treść pojęcia, w ystępu
jącego jako orzecznik. Przyjęcie boskiej m ądrości staje się tym spo
sobem postulatem logiki. Teoria wiedzy analitycznej, która dla Spino
zy stanowiła środek ukazania niestworzoności świata, w yzyskana jest
znów przez Leibniza dla dokładnie odwrotnego celu: dowodu bytowej
niesamo w ystarczalności istot skończonych, k tó ry wym aga przyjęcia
poizaświaitowego boga-stw órcy. Spinoza wychodzi wprawdzie również
z przeciw staw ienia bytu skończonego i nieskończonego, ale ostatecz
na konkluzja m onistyczna jego teorii pochodzi stąd, że byt najdosko
nalszy musi zaw ierać w szystkie doskonałości, a więc wszystkie atry
buty pozytyw ne, jakie mogą w ogóle istnieć; stąd — skono atrybut
jest identyczny z substancją — w szystkie atrybuty pozytyw ne muszą
przysługiwać tylko jednej substancji.
Tak to spinozjańskie pojęcie causa sui, którego określenie stanowi
przecież pierw sze zdanie głównego dzieła filozofa, ustanaw ia od po
czątku rozważań ontologiczny eh konieczność istnienia św iata oraz nie
możliwość jego stworzenia. W pojęciu tym zaw iera siię również naj
ostrzej sform ułowany rozbrat m etodologiczny z kartezjanizmem: punk
tem w yjścia doktryny nie jest zakw estionow anie istnienia świata i szu
kanie źródła pew ności w fakcie własnego m yślenia, ale ustanowienie
istnienia substancji — jedynej substancji — jako konieczności logiez-
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nej, razem z program em w yprow adzenia z jej definicji wszystkiego,
czego znajomość jest ważna dla człow ieka i o czym wiedzieć warto.
Jednocześnie, o ile przedtem okazało się, że wiedza analityczna bądź
dotyczy tylko boga, bądź przynajm niej zakłada uprzednią wiedzę
analityczną o bogu — tak obecnie wychodzi na jaw , że o bogu nie
można posiąść wiedzy innym sposobem, ja k intuicją. Bóg może być
poznany a priori w łaśnie dlatego, że jest samego siebie przyczyną116,
to znaczy, istnienie zaw arte jest w jego defitnicji; ale też tylko przez
niego samego możemy go poznać, a nie przez rzecz Lniną117 — dowo
dy istnienia boga ze skutków są niem ożliwe; idea boga jest najjaśniej
sza z wszystkich, jakie posiadam y; „...nic ta k m ocno nie może być
związane z rozumem, jak w łaśnie sam bóg." N atom iast zasięg poznaw 
czy wiedzy zm ysłowej, który ogranicza się do poszczególnych przed
miotów, skończonych i podległych czasow o-przestrzennej determ inacji,
nie obejm uje rzeczyw istości niestw orzonej. Skoro wszystko, co oglą
dam y zmysłami przem ija i ginie i w szystko ma przyczynę pow ołującą
je do istnienia, a także przyczynę, która kiedyś istnienie to znosi —
tedy to, oo jest samego siebie przyczyną nie może być osiągalne dla
zmysłów, a poddaje się jedynie czysto intelektualnej percepcji. Skoro
żadna generałfeacja, ustanow iona w drodze obserw acji em pirycznych
konkretów nie może się oprzeć poczuciu niepew ności, żadna sama
w sobie nie zaw iera konieczności im m anentnej swej prawdziwości
i każda wobec tego bez sprzeczności w ew nętrznej może być zakw estio
nowana — zatem to, co je st konieczne bezwzględnie n a mocy samej
swej natury, to, co jest samego siebie przyczyną z punktu widzenia
bytu — musi być samego siebie przyczyną z punktu w idzenia poznania,
tj. musi być uchw ytne tylko samo przez siebie i tylko sposobem pozna
nia docierającym do zrozumienia konieczności, a więc niezależnym od
zm ysłowych spostrzeżeń.
Takie są przew odnie myśli spinozjańskiej nauki o metodzie pozna
n ia — z pew nością niełatw e do asym ilacji um ysłowej. Ich historyczna
ocena wym aga uprzedniej analizy ich zastosow ań na gruncie samej
doktryny Spinozy. W łaściw y sens m etodologii daje się odkryć dopie
ro, gdy się ją ogląda in actu jako czynną w konstrukcji doktryny.
Pierwsze, rzucające się w oczy zastosow anie spinozjańskiej teorii
wiedzy a priori, odczytujem y w Traktacie teologiczno-politycznym
jako k ry ty k ę wiedzy objawionej. „G eom etryczny" ideał nauki i teoria
wiedzy analitycznej, przeciw staw ionej niepew ności poznania zm ysło
wego, objaw iają św iatopoglądow ą żyw otność jako program radykalnej
116 Korte Verhand. I„, c. VII,, s. 47.
117 Tamże, II, c. XIX,
93; tam ie, c. XXIV, ®. 106.
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laicyzacji m yślenia — em ancypacja człow ieka od objawienia. Kiedy
w liście do A lberta Burgha dem askuje Spinoza prym ityw ny fanatyzm
katolickiego konw ertyty, p yta go, skąd nabrał takiego przekonania
o pew ności sw ojej w łasnej wiary: „Powiesz mi pewno, że polegasz
n a w ew nętrznym św iadectw ie ducha bożego; inni natom iast zostali
w błąd wprowadzeni' i om am ieni przez Księcia zbrodniczych duchów.
Ale ii w szyscy immJi, co nie należą do rzymskiego kościoła, mówią o sw o
im kościele to samo, co ty o łwodm i w oparciu o to samo prawo".
„Czy nie dlatego o pychę mnie pomawiasz i o wyniosłość, że posługu
ję się rozumem i polegam na tym praw dziw ym słowie bożym, które
znajduje się w duszy i którego nigdy nie można skazić ani znie
kształcić?".
„...nie twierdzę, że odnalazłem najlepszą filozofię, Wiem atoli, że
rozumiem prawdziwą. Jeśli spytasz, jakim sposobem wiem o tym, od
powiem: tak samo, ja k ty wiesz, że trzy k ąty trójkąta są równe dwum
prostym "118.
Poczucie niew zruszonej pew ności, uzyskane w w yniku odkrycia
niezawodnej m etody m atem atycznej obraca się tym sposobem prze
ciwko wszelkiem u autorytetow i i wszelkiemu objawieniu. Ten, kto
posiadł kryterium niezaw odne wszelkiej wiedzy, kryterium zaw arte
w ludzkim rozumie, ten widzi, jak się ośm iesza i poniża człowiek, któ
ry szuka pew ności gdzie indziej, niż w swoim własnym myśleniu
i własnym w ysiłku intelektualnym — w księgach objawionych, w po
wagach starożytnych. Przez swoją aibsolutność kryterium praw dy jest
wyłączne — nie w ym aga innych źródeł poznania niż sam rozum.
Ale sam fakt, że owo kryterium praw dy jest w łaśnie niezmysłowe,
a właśnie czysto intelektualne — obraca się bezpośrednio przeciwko
całej w artości poznawczej objaw ienia biblijnego. Pierwsza w historii
tak radykalna i bezkom prom isowa krytyka Pisma — wspólnego źródła
w iary dla całego św iata zarów no chrześcijańskiego, jak żydow skie
go — ustanaw ia jako punkt w yjścia w łaśnie rodzaj poznania, którym
prorocy dochodzili do swej praw dy. Spinoza nie kw estionuje sam ych
faktów podanych w Piśmie — ale unicestw ia ich jakąkolw iek wartość
poznawczą,
Albowiem — dowodzi Spinoza — w szyscy prorocy, poza C hrystu
sem 119 przejm ow ali objaw ienie za pośrednictw em władzy wyobraźni,
przez obrazy i słow a120. Kształty, w jakich mieli oglądać boga odpo
w iadają w skutek tego wyobrażeniom , jakie czynią sobie o bogu umyEpist. LXXVI s. 330—321, 323.
119 Sens tego zastrzeżenia i ogóLnhe — kwestą initerp:retacj/i osoby Chrystusa
w spinozjańskiej egzegezie odkładam na później jako element doktryny społecznej.
120 Tract. Theol. Pol. I, s. 19—20 (Wig numeracji Brudera § 25).
9 A r c h iw u m H is to r ii F ilo z o fii
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sły prostackie. Dlatego w łaśnie mówią oni o bogu w sposób m ętny
i niewłaściwy, ja k np. M icheasz, który oglądał boga siedzącego, Da
niel, który go widział jako starca w 'białej odzieży, Ezechiel jako ogień,
apostołowie, którzy ducha świętego widzieli w postaci ognistych ję 
zyków lub Paweł — jako w ielkie św iatło121. Jest to naturalne — pro
rocy byli ludźmi prostymi, bez w ykształcenia, stąd we wszelkim ich
poznaniu władza wyobraźni m usiała dominować, tym samym przytłu
m iona była zdolność poznania rozumowego; nie m ając bynajm niej
umysłów doskonalszych od innych ludzi, ale tylko żywszą wyobraźnię,
prorocy nie byli uzdolnieni do rozumowej, tj. właściw ej wiedzy o rze
czywistości. ,,Na fałszywej przeto są drodze, którzy chcą w księgach
proroków szukać mądrości oraz wiedzy o rzeczach naturalnych i du
chow ych"122. Proroctw a zatem, jak każda wiedza, pow stała ze zmysło
w ych obrazów, nie zaw ierają pew ności i stoją znacznie niżej od przy
rodzonego poznania, dokonującego się wedle kryterów immanentnych
i „m atem atycznych." N atom iast „owa pewność prorocza nie była ma
tem atyczna, ale tylko m oralna"123. Rodzaj objawienia, otrzym ywanego
przez poszczególnych proroków, jest uzależniony od jego indyw idual
nego usposobienia, poglądów i charakteru, każdy z nich też głosił je
na swój sposób i wedle w łasnych przyzw yczajeń, zgodnie z charakte
rem swego zawodu i trybu życia: kto był rolnikiem, widywał woły
i krowy, kto wojownikiem — oddziały żołnierskie, kto dworakiem —
tron królewski. Dar proroczy nikogo nie uzdolniał do lepszej wiedzy
0 rzeczach i nie ma powodów, aby w spraw ach teoretycznych, a nie
czysto moralnych, dawać im wiarę. Jest widoczne, że Jozue uważał
ziemię za nieruchom ą, a słońcu przypisyw ał ruch okrężny wokół niej
1 śmieszne są w ysiłki tych wyznaw ców heliocentryzm u, którzy usiłują
poprzeć swój pogląd tekstem Pisma. Ale „czyż jesteśm y zobowiązani
wierzyć, że w ojow nik Joziue znał się na astronomii? i że gdyby nie
pojm ow ał przyczyny cudu, to cud nie byłby mógł mu się objawić,
a światło słoneczne nie m ogłoby było dłużej, niż zw ykle pozostawać
nad horyzontem ?"124 Kiedy zaś Jozue powiedział Faryzeuszom: ,,a jeśliż szatan szatana wygania, sam przeciwko sobie rozdzielony jest;
jakoż się ted y ostoi królestwo jego?", to' chciał tylko Faryzeuszy prze
konać na podstaw ie ich własnych zasad, a nie nauczać, że istnieją
dem ony albo jakieś królestwo dem onów "125. Liczne1 m iejsca przytacza
Spinoza z Pisma dla wykazania, że poglądy proroków, uchodzące za
121
122
123
134
126
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dogm aty są i między sobą sprzeczne i sprzeczne z nauką. W ruic zatem,
oprócz wskazań m oralnych, nie można Wierzyć, co zaw iera treść pism
objawionych, albowiem przystosow ana jest ona do niskiego poziomu
um ysłowego proroków, którym „m atem atyczny'' sposób poznania był
niedostępny. Poza tym, CO' jest celem I przedmiotem objaw ienia —
a celem tym jest tylko posłuszeństw o126 — każdem u wolno wierzyć,
w co zechce. W opowieści o Kainie zaw iera się niedw uznacznie idea
wolności woli — ale Pismo nie m a na celu w ypow iadanie się co do
wolności woli, lecz tylko co do moralności, a odnośne zw roty sformuło
w ane były w sposób, odpow iadający wyobrażeniom K aina127. Pismo
jest nieskażone tylko, o ile chodzi o przepisy m oralne128 — nie ma
natom iast wartości z punktu w idzenia nauki.
O statecznie 15 rozdział Traktatu teologiczno-politycznego, który
ustala stosunek teologii i rozumu, oddziela je w sposób następujący:
rozum i teologia są co do treści całkowicie heterogeniczne i żadne
z dwojga nie może być drugiem u podporządkowane; rozum obejm uje
całą dziedzinę „prawdy i m ądrości", treść Pisma — dziedzinę zbożności
i posłuszeństwa. Ci, co chcą rozum poddać kierow nictw u teologii, zniep raw iają go i zmuszają do służby przesądom, ci co chcą Pismo tłum a
czyć w duchu zgodności z wymogami rozumu — w m aw iają prorokom
m niemania, o których ci „naw et we śnie nie pom yśleli". Teologia
i Pismo nie zaw ierają żadnych praw d o świecie — przyrodzonym ani
nadprzyrodzonym — a jedynie w skazania cnotliwego życia.
W ten sposób rozdział obu dziedzin nie dokonuje się u Spinozy w e
dle zakresu przedm iotów rozw ażanych i nie zm ierza po prostu do ob
rony autonom ii nauki w zakreślonych jej granicach św iata naturalnego,
przy zastrzeżeniu osobnej dziedziny poznania jako królestw a speku
lacji teologicznej; dla teologii nic nie je s t przedm iotem poznania, ode
brano jej kom petencje w ypow iadania się co do p ra w d y lub fałszu w ja 
kim kolw iek zakresie, ocalone zostało natom iast, na pozór przynajm niej,
jej upraw nienie do w yrokow ania o tym, co słuszne lub niesłuszne m o 
ralnie. Racjonalizm Spinozy w sensie, w jakim posługiw aliśm y się tym
słowem na początku niniejszych rozważań, tj. jako oznaczenie stano
w iska w sporze „rozumu" i „Wiary" — nie postuluje tedy zasady roz
działu w żadnej z jej wspom nianych scholastycznych kształtów, nie
rozdziela bowiem dziedziny poznania, którą bez reszty poddaje k ry 
teriom racjonalnego m yślenia, ale ustanaw ia obok niej dziedzinę mo128 Tract. Theol. Pol. Rraef., s. 10 (§ 27) (,,abiecitum CTgnitionfe xeveLatae n ih il eisse
p ia e te r o b oedientiatn") ; XIII, s. 168 .(„saripturae in te n h im n o n fuiisse scienłias doceTe"); XIV, s. 1(M
]27 Tamże, II s. 42—43 (§ 53).
128 Tamże, XII, s. 164— 163 (§ 32).
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ralnego obowiązku, której w iara irracjonalna'— w każdym razie
z punktu w idzenia Traktatu — ma zapewnić społeczną żywotność.
Racjonalizm ten nie stawia sobie tedy chim erycznego zdania przysto
sow ania treści objaw ień do m yślenia niezależnego przez odpowiednio
wyćwiczoną kazuistykę, ani naw et nie żąda kontroli rozumu nad ob
jaw ieniem w celu ujaw nienia już to jego „głębszej" treści ezoterycz
nej, już to choćby zakresu wierzeń, które św iatło rozumu naturalnego
pozw ala nam bez sprzeciwu zaakceptow ać, ale nie pozostaw ia mu
nic, o czego treści można w ogóle orzekać, że jest praw dą lub fałszem.
N iedw uznacznie sform ułowane w Traktacie, stanow isko to potw ier
dzają liczne uwagi, zaw arte w korespondencji filozofa129.
Również intencja Spinozy co do w artości Pisma jak o źródła m oral
ności w ystępuje przejrzyście — przede w szystkim w św ietle konfron
tacji Traktatu z Etyką, ale rów nież w tekście samego Traktatu. N asu
wa się bowiem pytanie, czy ow e m oralne zalecenia, zaw arte w piśm ie
objawionym dadzą się niezależnie od niego uzyskać przez samo „św iat
ło naturalne rozumu". Spinoza odpowiada, że nikt nie dał dowodu, nie
zależnego od objaw ienia, ow ego „podstaw owego dogm atu teologii"130
i że światło n atu raln e nie pozw ala pojąć, iż zw ykłe posłuszeństwo jest
drogą do zbawienia, to znaczy, iż tylko objawienie, ale nie rozum
może nas nauczyć, że nie jest konieczne pojm ow anie zaw artych
w objaw ieniu nakazów jako praw d wiecznych, lecz tylko jako przepi
sów 131. M istyfikatorski charakter obu tych zastrzeżeń jest ta k ew i
dentny, że zdum iewać musi niefrasobliwość w ielu historyków , którzy
na takich podstaw ach przypisują Spinozie w iarę w św iętość i boskość
biblijnych objaw ień oraz uznanie ich za niezbędne narzędzia m oralnej
doskonałości. W ystarczy zwrócić uw agę n a następujące okoliczności:
Po pierw sze stwierdzenie, iż nikt nie dał dowodu zasad m oralnych
zaw artych w katechizm ie biblijnym , nie oznacza, że dowód taki jest
niem ożliwy i że sam Spinoza rnie uważał się za pow ołanego do jego
skonstruow ania. Przeciwnie, Etyka, z nie budzącą zastrzeżeń jasnością
uważa za dowiedzione, iż rozum może zdeterm inow ać człowieka do
w szystkich działań, które przedsiębierze pow odow any afektami bie
rn y m i132. N atom iast pojęcie m oralności czy pobożności (pietas), której
129
p0I inp Epist, XXI, s. 126; XXIII, ®. 146 (filozof uznaje za kryterium prawdy
wyłącznile irozuim naituralny); XLIII, s. 226 („zbawienie" jest niezależne od wyznania
religijnego); LXXII„ s. 322—324. W liśaie do O stensa b do Burgha podkreślone
-szczególnie rola religii jako ograniczanej •wyłącznie do moralności oraz zupełny
brak wpływu wierzeń i dogmatów n a moralność; poT. Epist. XIX do Blyenbergha
i list do Burgha, gdzie „uniw ersalna relligia" utożsamia się z moralnością, a Biblia
jest przedstawiona jako katechizm m oralny dla niieoswieconych.
>3° Tract. The'ol. Pol. XV, s. 185 (§ 27).
1S1 Tamże, XV, (§ 45)1, Adnot. XXXI, s. 263.
132 Ethica. IV , 59.
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nauczenie wszakże przedstaw ia Traktat jako cel objawienia, w ystępuje
w Etyce w w ersji nie tylko doszczętnie zlaicyzowanej, ale właśnie ja 
ko afekt, polegający na pożądaniu czynienia dobrze innym na podsta
wie rozum u133. W szystkie reguły m oralne zresztą, jak wiadomo, uw a
żał Spinoza nie tylko za w ywód liw e „ordine geom etrico", ale za pełnocenne dopiero w rezultacie takich dowodów; m oralność człowieka
wolnego płynie wszakże z jego wiedzy — cała piąta księga Etyki jest
głównie wykładem tej prawdy. Liczne znane teksty, których cytow a
nie byłoby już zbędną pedanterią, dowodzą zresztą — w co nikt zna
jący pism a Spinozy w ątpić nie może, że filozof uważał rozum ludzki
za bezwzględnie w ystarczający dla zbudow ania m oralności racjonalnej.
Po wtóre, zastrzeżenie przytoczone, wedle którego rozum nie może
dowieść, iż rozum, tj. intelektualne pojm ow anie zasad m oralnych nie
jest konieczne do szczęścia, zastrzeżenie to jest, jak łatw o zauważyć,
najzupełniej zgodne z doktryną: rozum takiej tezy dowieść nie może,
bo też jest ona fałszyw a. Albowiem rozum jest nietylko w ystarczają
cym, ale i niezbędnym w arunkiem zbawienia, tj. szczęścia (salus), któ
re też z tej w łaśnie racji tylko bardzo nielicznym jest dostępne —
ja k to czytam y w zakończeniu Etyki.
Po trzecie, ta ostatnia w łaśnie okoliczność ujaw nia właściw y sens
spinozjańskiej oceny w artości Pisma, sform ułowany zresztą w yraźnie
w zakończeniu XV rozdziału Traktatu : tylko nieliczni są zdolni do
osiągnięcia życia cnotliwego pod wyłącznym kierow nictwem rozumu;
stąd Biblia jest pożyteczna dla ludzi nieośw ieconych jako katechizm
m oralny, zastępujący im nieosiągalną dla niich moralność racjo n aln ą134.
Klasowo zdeterm inow any elitaryzm spinozjańskiego racjonalizm u uka
zuje w takim program ie swoje oblicze — ale jest to elitaryzm innego
typu niż wspom niane już teori hierarchii praw d i hierarchii inicjacji,
znane z filozofii Ibn Roszda, M ajm onidesa i Rogera Bacona:
w zakresie praw d o świecie nie ma dwóch czy trzech różnych prawd,
stosow nie do poziomu umysłowego nauczanych; w zakresie reguł mo
ralnych nie ma także dw óch prawd, są natom iast dwa sposoby ich
uzasadnienia. Klasow y rodowód spinozjańskiej teorii, tkw iący w pro
gramie politycznym oświeiconej burżuazji ujaw nia się nie w tym, iż
postuluje on odrębną co do treści m oralność dla gminu, a inną dla
wykształconych, na taki podział nie ma bowiem m iejsca w doktrynie;
dochodzi on do głosu natom iast zarówno w pew nej pogardzie dla cie
mnego tłumu, którego chuciom tylko w iara w objaw ienie może narzu
133 Ethica. IV, 37 schioil, 1; poir. V, 4, schol.; por. II, Appenid., gdzie nsowa
o moralności jako wyniku poznania boga.
134 Por. Epist. X)IX, s. 82. („... ScrópituTam, quia płetw praeoipue convenit et S<n'se(rvit...'') j XXI„ r 132— 133; LXXVIII„ is. 328.
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cić wędzidło, oraz— o czym p ó ź n ie j— w istotnej roli jaką wśiód m oty
wacji jego programu moralnego co do treści odgryw a dążność do za
chowania pokoju i porządku społecznego ii obaw a przed barbarzyń
stwem moitłochu. Ta ostatnia spraw a opisać się daje dopiero na grun
cie interpretacji merytorycznej zawartości jego reguł moralnych, co
również pozwoli ukazać niejednoznaczną klasow ą treść spinozjańskiego lęku przed „motłochem".
Ostatecznie tedy rozdział objaw ienia :i rozum u nie jest dla Spinozy
naw et rozdziałem moralności i prawdy. Jest rozdziałem na całą p ra w 
dę oraz moralność ludzi oświeconych z jednej strony i moralność nie
wykształconego gminu z drugiej. O bjaw ienie zawdzięcza .całą swą w ar

tość nie treściom teoretycznym ii nie moralnym, ale walorom dydak
tycznym, które pozwalają, aby polityk i m oralista w ykorzystyw ał je
w celu przyzwyczajania ludzi do cnoty przy pomocy środków m ają
cych dostęp do prymitywnych umysłów.
Radykalizm tego rozstrzygnięcia, które jest przecież faktycznie kom
pletną likwidacją wszelkiego objawienia, rzuca dopiero światło na
funkcję i doniosłość spinozjańskiego racjonalizm u w drugim, używ a
nym .tu sensie, tj. racjonalizmu jako przeciw ieństw a empiryzmu. Jak
wynika z poprzednich rozważań, spiinozjański atak na objawienie
i ustanowienie rozumu niezależnego je d y n y m sędzią w e w szy stk ic h spra
wach poznania, ugruntowane jest jego wiarą w w artość w i e d z y niedoświadczalnej jako jedynie dającej poznanie p e w n e i niepodległe
zwątpieniu. Spinoza wyraźnie łączy sceptycyzm i niew iarę w możli

wości poznawcze rozumu z odrażającą dla niego uległością wobec ob
jaw ien ia135, zakładając, że ci, którzy dom agają się ślepej wiary
w Pismo i w autorytety uznane muszą uprzednio bądź generalnie rozum
ludzki uniezdolnie do osiągnięcia praw d o św iecie koniecznych! pew 
nych, bądź przynajmniej wydrzeć jego operacjom jakąś dziedzinę
wiedzy; pojmował doskonale, że każda słabość rozumu jest siłą obja
wienia i że również odwrotnie, w szelka w iara w w artość objaw ień mo
że się w spierać jedynie na niew ierze w w artość rozumu. C ały wysiłek
jego metodologii koncentruje się też wokół prób wykazania, że w ie
dza ludzka może osiągnąć pewność niezachw ianą i że ta m etoda, która
pew ność taką dostarcza, daje się rozciągnąć na całą niem al dziedzinę
rzeczywistości, którą warto poznawać. To ostatnie stanowi, m. to. w łaś
ciwy sens jego fantastycznego program u, k tó ry żąda wyprow adzenia
całej w iedzy o świecie z jednej praw dy naczelnej. Odzywa -się tu jak
gdyby odległe echo kartezjańskiego boga, który nie może być oszus
135
,,h-oc (zasadę pizystoso-wania rozum u do Pisma) a Sceptrois,
certitudinem negant... defeniitur", Traci. Theol. Pol. XV, s. 180 ■(§ 1).
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tem i którego intelektualne uznanie jest gw arancją w iarygodności za
równo naszych zm ysłowych spostrzeżeń jak też oczywiści rozumo
wej. Ten rzeczyw isty sens kartezjańskiego boga, który nie jest granicą
poznania ludzkiego, ale oparciem jego siły — zrozumiał zresztą Spino
za dokonale w Principiach, kiedy prezentuje to bóstwo D escartes'a
nade wszystko jako środek usunięcia zw ątpienia i sceptycyzm u oraz
podstaw ę do niewzruszonej trw ałości prawd, które człowiek własnym
rozumem zdobyw a136. I u Spinozy — choć idea boga w kartezjańskich
kształtach całkowicie z jego doktryny znika, idea boga— przyrody,
którego trzeb a najpierw , czysto intelektualnym wysiłkiem uchwycić,
ma być afirm acją rozumu ludzkiego, jego praw samodzielnych, zdol
ności i nieograniczoności poznawczej. „W szystkie idee są prawdziwe,
o ile się odnoszą do B oga"137. W ten sposób bezwzględna sekulary
zacja wiedzy dokonuje się u Spinozy na podstaw ie radykalnego aprioryzmu teorio-poznawczego. Epistemologiczna utopia wiedzy a priori,
urojona em ancypacja od niepewności jest r ze c zy w istą emancypacją od
objawienia.

Innym efektem teorii była laicyzacja samego objaw ienia w tym za
kresie, w jakim Spinoza uznaw ał jego użyteczność, tj. w zakresie ele
m entarnego .katechizm u m oralnego dla maluczkich. Teoria ta była
m ianowicie całkow itym uniezależnieniem m oralności od jakichkolw iek
dogmatów religijnych: człow iek może żyć cnotliw ie lub w ystępnie bez
względu na religię jaką wyznaje. O dbierała ta idea wszelką siłę ar
gum entacjom teologów, zwłaszcza chrześcijańskich, czerpiącym z rze
komej użyteczności m oralnej swojej doktryny racje na rzecz podtrzy
m ania je j autorytetu jako niezbędnego w arunku społecznego porząd
ku . Cała krytyka ortodoksalna spinozjańskiej doktryny dowodzi, jak
bolesny był ten cios dla teologów zarówno katolickich, jak kalwińskich,
którzy wszakże na tej podstaw ie opierali swoje pretensje do spraw o
w ania um ysłowej dyktatury nad społeczeństwem i prześladow a
nia heretyków . To uniezależnienie m oralności od dogmatów sitało
się też, n a gruncie doktryny politycznej Spinozy, podstaw ą program u
tolerancji w y zn a n io w e j i wolności słowa. Powoływali się też na Spi
nozę długo jeszcze szerm ierze swobody intelektualnej w walce z orto
doksją; V oltaire w swoim słowniku pod hasłem A teu sz pow ołuje się
136 Renaiti Des Cairtes Princ. Philos. I .Prolog.. ,„Uit deniąuo de lili-s, quae in dubóum
ievocaveraiti, ceitus redderetutr„, om neąue dubium tolleret,, pergit inquirere in naturam
Entis periectissim i, et am tale existat. Nam, ubi Ens perfectissimus existeie deprehendet, cuiius vi omnia pTOducunta, et conservantuir, cudusąue naturae reąugnat, ut
sit deceptoir: tum illa ratfio dubatandi toUetur, quam ex eo-, quod suam caiusam igjiolabat;, habudt... Adeoque M ałhematicae veritates, seu omnia, quae ipalsi evidenti.ssima esse videntuir, minime suspeeta esse poterunt'" (s. 145).
137 Ethica. II, 32.
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na ateistę — Spinozę jako przykład, świadczący o niezależności życia
m oralnego od religijnych przekonań i o potrzebie swobody św iatopo
glądow ej138. A nalogiczne oddziaływ anie miała ta doktryna w Niem 
czech139. Polem ika Spinozy z Ostensem i V elthuysenem 140 jest 'ilu
stracją tej strony jego doktryny, której bliższa charakterystyka jest
już fragm entem polityki filozofa. Tak zatem — tolerancja religijna jest
następnym z p ra k tyc zn y c h zastosow ań spinozjańskiej logiki.

Logika ta ujaw nia nadto swoje bezpośrednie następstw a moralne,
skonfrontow ana z racjonalizm em etycznym Spinozy, zgodnie z którym
w artość m oralna naszych czynów jest zdeterm inow ana w artością w ie
dzy o świecie, ina których są one oparte. To jest jeden z istotnych
motywów, w ysuw anych przez Spinozę zarówno w Traktacie krótkim,
ja k w Etyce jako uzasadnienie jego nieufności do indukcji i wiedzy
doświadczalnej: tak zdobyta wiedza jest łatw ą przyczyną złych afek
tów oraz m oralności irracjonalnej i fałszywej. Indukcja, prowadząc
łatwo do pochopnych i fałszyw ych generalizacji, jest źródłem zdu
mienia wobec faktów, okazujących się w niezgodzie z jej wynikami.
Stąd zaś filozof, który n a takiej m etodzie poznawczej opiera swoją
wiiedzę, jest niczym wieśniak, co w yjść z podziwu nie może, kiedy
się dowie, że poza jego posiadłością jest jeszcze mnóstwo innych ob
szarów; nie potrafi np. ogarnąć umysłem, ograniczonym do zasięgu
jego wzroku, wielości św iatów istniejących poza jego polem w idzenia141.
Indukcja staje się tym sposobem źródłem płaskiej ograniczoności po
znawczej, nieum iejętności przezw yciężenia granic czystych danych
empirii. To ukazuje w artość poznaw czą m etody a priori. A wartość
bezpośrednio m oralną ujaw nia fakt, że błędy indukcji rodzą usposo
bienia m oralne występne: z niej pow staje nienaw iść wyznaniow a
i trujące p ożądania142 — wszelkie w ogóle afekty szodliwe, opisane
szczegółowo w Etyce jako rezultaty odruchów w arunkow ych, a więc
tej właśnie czynności, na której indukcja się opiera. „W szystkie te
afekty, co sprzeciw iają się zdrowem u rozsądkow i ...powstają z m nie
m ania"143; „miłość, nienaw iść, sm utek i inne afekty pow odow ane są
w duszy stosow anie do charakteru poznania, które ma o n a każdorazowo
o rzeczach"; analogicznie też dopiero gdy dusza pozna to, co najdosko
nalsze i najdoskonalszym sposobem poznania, uzyskuje wolność od
138 Voltaire D ictionnaire philosophiąue. Panis, b. d„ Flammarion
AthśiSrae, s. 43.
139 ,par m Grunwald Spinoza in D eutschland. 1897, s. 19—21.
140 Epist. XLII i XLIII.
141 K orte V erhand. II „c. 3. s. 57.
143 Tamże.
149 Tamże. II, c. XIX, s. 89.
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m iotających nią afektów 144. Dedukcja, „poznanie przez wnioskowanie
nie jest tym, co w nas najprzedniejsze, ale tylko jakgdyby stopniem,
po którym w stępujem y do upragnionego m iejsca albo ja k gdyby dobrym
duchem, który bez oszustw a i fałszu przynosi nam posłanie od n aj
wyższego dobra, aby przez to dodać nam bodźca do tego, byśm y szu
kali go i zjednoczyli się z nim, a zjednoczenie to jest naszym szczęś
ciem i szczęśliwością najw yższą"145. Poznanie najdoskonalsze, intuicyj
ne, opisane jest w końcu jako identyczne ze szczęściem największym
i m oralnością najw znioślejszą, jako owa „miłość boga in te le k tu a ln a ',
która stanowi ukoronow anie d oktryny i której rzeczyw isty sens staje
się uchw ytny dopiero n a gruncie analizy spinozjańsfciej metafizyki.
Jedno jest niewątpliwe: zasadnicze i najbardziej autentyczne zastoso
w anie spinozjańskiej m etodologii dokonuje się na terenie moralności
i polityki. D oktryna etyczna i polityczna Spinozy to jego metodologia,
m etafizyka i teoria poznania in actu.
Przedstaw iona ch arakterystyka pozw ala łatw o dostrzec symplifikacje tych historyków , którzy, jak Joel, Wolfson, Roth — starają siię całą
doktrynę Spinozy w yprow adzić z tradycji racjonalizm u żydowskiego,
nade wszystko M ajm onidesa. W szczególności Leon Roth traktuje rac
jonalizm egzegetyczny Spinozy jako bezpośrednią kontynuację idei
M ajm onidesa146. N ie kw estionując historycznej doniosłości tego m yś
liciela w postępie myśli racjonalistycznej, należy jednak przeciw sta
wić się tej opinii, stępiającej ostrze filozoficznego radykalizm u Spino
zy, sprowadzonego w ten sposób do program u kazuistycznej w ykładni
Pisma, które ma je przyw ieść do zgodności z rezultatam i niezależnych
rozumowych dociekań. W dziele M ajm onidesa, jak wspomniano, interferują trzy stanow iska w kwesitii stosunku rozumu i objawienia: 1) idea
rozdzriału przedmiotowego-, która pozostaw ia objaw ieniu tylko nieliczne
praw dy elem entarne, oddając >całą resztę pod kontrolę m yślenia racjo
nalnego147; 2) idea rozdziału na. reguły polityki i moralności, zawarte
w Piśmie oraz dziedzinę praw dy, w której .rozum jest sędzią jedynym
i całkow itym 148; 3) idea podwójnego sensu Pisma, które w swej treści
„zew nętrznej" i literalnej przystosow ane jest do umysłowego poziomu
prostaczków, a w treści ukrytej i głębszej, tylko mędrcom dostępnej,
może być zrozum iana dopiero po rozległych studiach nauk świeckich;
nauki te są dlatego niezbędne dla pojęcia rzeczywistego znaczenia
144 Korte Verhand. II, c. 3u s. '95.

145 Tamże. II, c. XXVI, s. 109—110.
148 L. Roth Spinoza..., cyt. wyd., passim|, zwt. str. 65—73.
147 Por. wyżej, noit. 12.
148 Por. wyżej, not. 20.
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objawień, a znaczenie to musi być przystosow ane do ich w yników 149.
Nie ulega jednakże wątpliwości, że ta ostatnia koncepcja jest prze
wodnim nurtem More Nebuchim, którego cała treść zmierza wszakże
ku temu, aby wydobyć n a jaw wieloznaczności, m etafory i alegorie
mozaistycznego kanonu i tak go zinterpretow ać, aby się dał uzgodnić
z m yśleniem filozoficznym niezależnym . Tę intencję M ajmonidesa
rozumiał doskonale Spinoza, który też niejednokrotnie, a zdecydowa
nie odgradza się od jego poglądów, nie szczędząc im różnych przym iot
ników wielce lekcew ażących150. W istocie bowiem Spinoza odrzucał
bezwzględnie program przystosow ania treści Pisma do żądań rozumu,
albowiem przeczył tem u, iżby Pismo zaw ierało w ogóle jakąkolw iek
treść intelektualną. Również naturalilstyczna i racjonalistyczna niew ąt
pliwie in terpretacja proroctw a, którą znajdujem y u M ajm onidesa jest
spinozjańskiej teorii zupełnie obca. M ajm onides zakładał bowiem, że
dar proroczy jest pew ną doskonałością przyrodzoną, którą człowiek
nabyw a przez długotrw ałe studia i ćwiczenia; nieuk nie może zostać
prorokiem, chociaż nie w szyscy uzdolnieni do proroctw a są do niego
dopuszczani przez boga: bóg niektórym przygotow anym należycie
przeszkadza w uzyskaniu tej um iejętności; rola jego polega przeto nie
na tym, że rozdziela dar profetyczny, ale że go ham uje; intelekt na
turalny, odpowiednio ukształtow any jest niezbędnym w arunkiem pro
roctwa, ale nie w ystarczającym : konieczny jest prócz tego brak prze
szkód ze strony boga151. Spinoza — przeciw nie — uważa proroków
za ludzi intelektualnie niżej stojących od zw ykłych mędrców, za m o
ralistów posługujących się tylko poznaniem w yobrażeniowym ; jest to
zresztą naturalna konsekw encja odrzucenia przezeń teorii podwójnego
sensu Pisma. Ogólnie: o ile M ajm onides starał się korygow ać objaw ie
nie rozumem, Spinoza rugow ał zeń wszelką zaw artość, która m ogłaby
w ogóle podlegać rozumowym kryteriom ; tam ten był racjonalistycznym
149 Pot. wyżej, not. 18 a 19. W sprawie konieczności n auk świeckich — Logiki, m a
tematyki, fizyki, astronomii — dla zrozumienia sensu Pisma por. zwłaszcza Le
guide des egares. I, 34, t. 1, s. 120—'123.
150 polr ,np Traci. Theol. Pol.
s. 19 (§ 19); „.Same garriunt"; X, Adnot. XXV,
s. 291 (§ 43) („nidiculum figmentum"), XV, is. 1.80—101 (§ 4) i >184 (§ 21) (,Maimoniidis sententiam explod‘imans"); V, s. 7©—80 .(§ 47—48) (statuunt enim veras opioiones, veramque vivendi rafcilonem nihil prodesse ad beatitudinem,, ąuamdiu homines
eas ex solo lumine naitaralii' amplectuntuT, et non u t •documenta Mos-i prophetice
revelata: hoc enim Maimonides... aperte... audeit affirmare"... „haec omnia mera
esse figmenta... ąuaire ad eandem arem refutandamj, ipsam ;recensiui<sse sufficit"); VII,
s. 113'—’11(6 (§ 75—88) obalenie majmonildesowskiej metody interpretacji Pisma
i wykazanie, że gdyby rozwinąć konsekwentnie myśl Majmonidesa, to uznać by
należało, iż filoizofowie m ają być nieomylnymi tłumaczami Pisma dla ludu — jako
że oni tylko je .Tozumiieją aiależycie; tak by powstał niejaiko nowy kościół czy ród
kapłański, który byłby wszakże raczej pośmiewiskiem ludu niż przedmiotem czci);
por._ Epist. XLIH s. 225.
151 Le guide des egares. III, 32, cyt. wyd., t. Z, s. 25©—265.
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tłumaczem objawienia, ten — jego niszczycielem. Poszukiwanie tedy
u M ajm onidesa źródeł spinozjańskiego racjonalizm u jest przedsięw zię
ciem chybionym.
Te same racje każą również odrzucić przypuszczenie, iżby inspirację
spinozj ańskiego racjonalizm u stanowił socynianizm, którego najbardziej
radykalny program polegał w łaśnie n a przystosow aniu i ograniczeniu
treści objaw ień do w skazań naturalnego św iatła rozumu, co właśnie
Spinoza odrzucał. Jest zresztą mało prawdopodobne, aby zetknął się
on z tą właśnie w ersją racjonalizm u socyniańskiego, ponieważ w liście
do Blyenbergha mówi o soicynianizmie, jako doktrynie literalnie tłu
m aczącej tekst Biblii152, która to postaw a była mu, rzecz jasna, bez
porów nania bardziej odległa niż Wspomniany pogląd M ajmonidesa.
Podobnie inne współczesne poglądy, np. Komensky'ego, który uważał
nauczenie zasady spraw iedliw ości za ostateczny cel Pisma, ale jako
funkcję podrzędną przypisyw ał mu także pew ną zaw artość teoretyczną,
którą trzeba racjonalnie interpretow ać153 — z trudnością dadzą się
przedstaw ić jako bezpośrednie źródła racjonalizm u Spinozy. A fortiori
bezzasadne są próby przeprow adzania analogii między tą filozofią
a irracjonalizm em Pascala n a tej podstawie, że obaj rzekomo pojm ują
religię nie jako przekonanie intelektualne, ale przeżycia w ew nętrz
n e 134; paskalow ska koncepcja religii b y ła próbą obrany objawienia
wobec naporu krytyki racjonalistycznej, spinozjańska — jednym z n aj
ostrzejszych tej krytyki produktów.
Z poprzedników Spinozy — jeśli mamy n a uwadze w yłącznie pro
blem stosunku rozumu i objaw ienia i abstrahujem y od wszystkich szcze
gółów egzegezy — rzecznikiem najbardziej zbliżonej do niego koncep
cji był Hobbes. Kwestie religii nie są dla niego w ogóle składnikiem
problem atyki filozoficznej, ale wyłącznie politycznej. Religia praw 
dziwa — to religia uznana przez państwo, herezja — to pogląd sprzecz
ny z zarządzeniam i w ładzy państw ow ej; w łaściw a interpretacja
Pisma — to in terp retacja podana przez suwerena. W szystkie dogmaty
religii nie mają, rzecz jasna, dla tego konsekw entnego m aterialisty
żadnego semsu filozoficznego; są to tezy polityczne, które należy
przyjm ow ać lub odrzucać stosownie do państw ow ych postanowień.
Suweren ustala, co jest objaw ieniem naprawdę, kto jest prorokiem, co
jest cudem; cel Pisma nie polega na nauczeniu ludzi czegokolwiek, ale
w yłącznie na skłonieniu ich do posłuszeństwa wobec władzy państw o
152 Epist. XXI, s. 182. Piisimo itlo pochodzi wpTawdzie z 1665 t., ale w późniejszych
dziełach Spinozy brak wyraźnego powoływania się lub wzmianek o socynrańsfciej
egzegezae.
153 Buddeus Introduciio...., cyt. wyd. s. 309—-310.
154 Tak twierdzi' np. Couchoud B enoit de Spinoza cyt. wyd., s. 135.
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w e j15a, Ten m akiaw eliczny program , z cyniczną otw artością formuło
w any w niezliczonych m iejscach Lewiatana, jest, ja k wspomniano,
najbardziej pokrew ny myśli spinozjańskiej i zbieżność ta przypuszczal
nie nie jest przypadkow a. Ale ta zależność ma też w yraźne granice: po
pierwsze, ogłaszając dogm aty religijne za przedm iot polityki, Hobbes w y
łącza z problem atyki filozoficznej szereg kwestii, jako zastrzeżonych dla
rozstrzygnięć państw ow ych; oznacza to, że problem y, o których rozstrzy
gają ustalane przez państw o dogm aty jako tw ierdzenia polityczne, nie
pojaw iają się niezależnie od tego jako kw estie filozoficzne, rozstrzygalne filozoficzną, racjonalną metodą. Polityka ogranicza przedm iot fi
lozoficznych dociekań przez swoje dekrety, jakkolw iek n a zastrzeżone
sobie zagadnienia daje odpowiedzi nie w formie praw d, ale w formie
politycznych nakazów. Otóż taka idea jest Spinozie zupełnie obca;
nie mógł też on nigdy, jak Hobbes, powiedzieć, że dogm aty religii n a 
leży, niczym pigułki, połykać bez rozgryzania. U H obbesa dziedzina
rozumu jest ograniczona — nie na rzecz objawienia, ale na rzecz poli
tyki; u Spinozy żadne granice nie są zakreślone dociekliwości intelek
tualnej. Racjonalizm Spinozy jest tedy w stosunku do H obbesa dalej
zaaw ansow any, w ynika to wszakże z różnic ich politycznych progra
mów. Albowiem — i to druga rozbieżność m iędzy tym i filozofami —
w szystkie kw estie nie rozstrzygane osądem racjonalnym pozostaw ia
Hobbes swobodnem u uznaniu absolutnego władcy, gdy dla Spinozy
religijne w ierzenia nie podlegały adm inistracyjnym przepisom. Stosu
n ek Hobbesa do objaw ienia jest częścią jego abstolutyzm u, racjona
lizm Spinozy jest podbudow ą jego zasady powszechnej tolerancji.
Można również przypuszczać, że spinozjański racjonalizm narodził
się nie bez oddziaływ ania środow isk kolegianckich, w których Spino
za przebyw ał szereg lat; kolegiamci, jak zresztą w ogóle lew ica ruchu
ireniicznego, często mieli tendencję do redukow ania całej zawartości
Pisma do w skazań m oralnych. Nie była to jednak doktryna sprecyzo
w ana system atycznie. Przedmowa Jellesa do holenderskiej edycji Spi
nozy jest w każdym razie ilustracją typowo racjonalistycznej egzegezy Biblii, której treść usiłuje się zinterpretow ać zgodnie z naturalnym
rozumem. Dlatego też — o tle abstrahujem y od jej asekuracyjnej ro
li —- nie w yrasta ona, zgodnie z poprzednim i wywodam i, z ducha spinozjańskiego; filozof nie starał się bynajm niej o uzgodnienie swojej
doktryny z tak lub inaczej tłum aczonym Pismem. O ile można, jak
G ebhardt156, wiązać spinozjańską koncepję boga jako pierw szego
przedm iotu poznania z analogicznie sform ułowaną, panit eis tyczną w ia
wyżej, not. 30
158 G ebbardt Die Religion Spinoza‘s cyt. wyd., s. 3(48.
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rą Ballinga — trudno orzec bez znajomości 'bezpośredniej dzieła holen
derskiego mistyka. Jednakże koncepcja Ballinga, która stwierdza, iż
bóg jako bezgraniczny, nie może być w słowach ujęty, nie w ykazuje
analogii z racjonalizm em autora Etyki. W obec spraw y stosunku religiii
do rozumu poglądy kolegiantów , podobnie zresztą ja k działających
w Holandii Braci P olskich157, były niejednolite. Pewne jest, że cały
współczesny sobie racjonalizm europejski Spinoza prześcignął zarów 
n o radykalnośćią, z jaką odrzucał w artość poznawczą wszelkich obja
wień, jak też konsekw encją, z jaką swoje stanowisko utrzym ał zarówno
w ogólno-teoretycznyęh formułach, ja k w zastosow aniach egzegetycznych Traktatu. Spinoza nie żąda kontroli rozumu nad objawieniem, p o 
niew aż objawienie jest tylko ludową nam iastką przepisów obyczajo
wych. Nie ogranicza rów nież możliwości rozumu ani przez objawienie,
ani przez politykę. Dla .chrześcijańskiego hasła pokory intelektualnej
żaden niemal z filozofów w cześniejszych nie mógł stanowić boleśniej
szego kam ienia obrazy i żaden nie dał tak. gorszącego widow iska „w y
uzdanej pychy rozumu", niż ten holenderski szlifierz.
Ta właśnie „pycha", ta odbudowa bezgranicznego zaufania do możli
wości autonom icznego rozum u człowieka, do człowieka jako istoty m y
ślącej, żądza ogarnięcia wysiłkiem intelektualnym całej rzeczywistości
nieskończonej — to było najcenniejsze dziedzictwo ocalone przez spinozjańską filozofię po Kartezjuszu. Spadek kartezjański stanow ił także
sposób okazania tych możliwości rozumu ludzkiego przez uniw ersalną
m atem atyzację i aksjom atyzację w iedzy oraz uznanie geom etrii za m o
del pow szechny m yślenia; taki, gdzie afirm acja (intelektu świeckiego
i autonomia m yślenia ujaw niają się z siłą najbardziej stanowczą. Po
szukiwanie praw d koniecznych, kontrastujących swoją rygorystyczną
pew nością z chw iejnym stanem obserw acyjnych uogólnień, zawsze w y
staw ionych na ryzyko obalenia — należy do- płodów kartezjańskiej
inspiracji spinozyzmu. Do takiej recepcji kartezjanizm u, razem z jego
nieufnością do doświadczenia, Spinoza był z pew nością przygotow any
szczególnie dobrze przez tradycje postępowej myśli żydowskiej, głów
nie Majmoniidesa; trad y c ja ta, być może w skutek w arunków życia
ludu żydowskiego, który przez wieki w znacznej części trudnił się
handlem , a więc dziedziną, gdzie fetyszyzacja stosunków społecznych
jest szczególnie daleko posunięta — otóż tradycja ta nosiła piętno w y
b itnie abstrakcyjne i spakulatyw ne i kształtow ała typy um ysłowe na
ogół mało skłonne do m yślenia obrazowo— zmysłowego, a w ybitnie
157
ipor l chcmaj Spinoza a Bracia Polscy, cyt. wyd. Błędne —• moim zdaniem —
opinie zawarte w tej pracy, a dotyczące relftgiijnej inspiracji twórczości filozoficznej
Spinozy odkładam do omówienia w związku ze stosunkiem Spinozy do ruchu iirenicznego.
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podatne n a siłę przyciągającą system otw órczych abstrakcji i w ysubtelnione intelektualnie. Ale jakże bardzo T Ó żniły się obie doktryny —
D escartes'a i Spinozy — w sposobie realizacji tej tendencji przew od
niej ich 1ogniki — punktem wyjścia, postulow anym kryterium praw dzi
wości, m etodą metafizycznego uzasadnienia wiedzy a priori, radykaliz
mem zastosow ań wobec wiedzy objawionej, m otyw acją społeczną....
Punkt w yjścia. W przeciw ieństw ie do D escartes’a, który pew ność
wszelką każe opierać na pew ności własnego doznania i nic nie może
uznać za niew ątpliw ie prawdziwe, co nie jest poprzedzone rozum ow a
niem opartym , w bliższych lub dalszych przesłankach, na cogito, Spi
noza ustanaw ia, jako punkt w yjścia doktryny i źródło wszelkiej p e
wności, istnienie poza umysłem rzeczywistości nieskończonej przyrody
jako konieczności logicznej.
K ryterium prawdziwości. O ile subiektywizm D escartes’a rozciąga
się konsekw entnie n a m etody w eryfikow ania naszej wiedzy o świecie, z których najspraw niejszą okazuje się w końcu poczucie oczywis
tości intelektualnej — Spinoza konstruuje kryterium praw dy immanentne w stosunku do samej praw dy —- mianowicie jej analityczny cha
rakter, jak o niezawodne znamię pewności, sprawdzalne publicznie
przez dyskursyw ny wysiłek budow ania definicji i analizy pojęciowej.
M etoda uzasadnienia. O ile możliwość wiedzy a priorli pojaw ia się
na gruncie kartezjanizm u przede wszystkim jako teoria praw d wrodzo
nych, Spinoza uzasadnia tę sanną możliwość inaczej — przez pojm o
wanie człowieka jako części przyrody, zdolnej właśnie na mocy po
wszechnego związku zjaw isk do odkrycia w sobie samym pew nych
właściw ości wspólnych m u z całym wszechświatem (o czym później).
Zastosowanie w ob ec objawienia. Jeśli racjonalizm D escartes'a w y
m ierzony jest jednoznacznie przeciw wszelkiej wiedzy objawionej
i wszelkiem u kultowi autorytetów , czego też nigdy nie w ybaczyła mu
katolicka ortodoksja,to jed n ak osłania swoje oblicze m aską fconform istycznych deklaracji, nie w ypróbow ując bezpośrednio swojej m eto
dy na tekstach pism objawionych. W przeciw ieństw ie do niego, racjo
nalizm Spinozy posuwa swoją zuchwałość do otw arego ataku n a rdzeń
całej chrześcijańskiej tradycji, zdem askow any w swoim ludzkim i n a 
turalnym rodowodzie ostrzem filologicznej, historycznej i logicznej
krytyki.
Last not least — m o ty w a c ja społeczna. C harakterystycznym , rysem
kartezjanizm u jest podporządkow anie filozofii, w szczególności m eto
dologii -—- zadaniu reform y nauk przyrodniczych w celu ich autonom i
zacji kom pletnej wobec dogm atu oraz w celu nadania im pew ności,
użyteczności i jednolitości.
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R adykalnie odmienna z punktu -widzenia założeń teoriopoznawczych
metodologia D escartes'a była też, w swoim dążeniu do oczyszczenia
rozumu bliższa metodologii baconow skiej niż spinozjańskiej co do prze
wodniej inspiracji. Program poznaw czy R ozpraw y o m etodzie jest
wszakże niezm iernie podobny do założeń N ow e go Organon: „...ażeby
umysł ludzki mógł korzystać ze swego praw a do natury rzeczy..."158;
Gaissendi trafnie uchwycił to podobieństw o tendencji głównej w antagonistycznych doktrynach159. Spinoza natom iast rozbudowuje swoją
metodologię m ając na uw adze nade wszystko jej konsekw encje mo
ralne — uwolnienie ludzi od szkodliwych afektów, od pokory i skru
chy, od zabobonu i ignorancji przez uzdrowienie ich sposobów rozu
mowania. Kartezjusz podejm uje w .imię interesów burżuazji reformę
laicką m yślenia naukowego; Spinoza jest głównie reform atorem życia
m oralnego; „emeindatio intellectus" jest składnikiem napraw y m oral
nej, której domagał się Spinoza w (imieniu burżuazji holenderskiej, ale
której program em przerastał z pew nością aspiracje w spółczesnych mu
radykalnych środowisk mieszczańskich. Nie można uważać m etodologii
Spinozy po prostu za narzędzie w alki o wolność nauk przyrodniczych,
których zagrożenie ze strony ortodoksji kalwińskiej istniało niew ąt
pliwie, ale w stopniu stosunkowo mało intensywnym . Nie m ożna w ogó
le w dziejach filozofii sprowadzać w alki o laicyzację m yślenia tylko
do w alki o wolność nauki.. Racjonalizm filozoficzny pow staje prze
ciwko dogmatom nie tylko jako odpowiedź filozofii na potrzeby przy
rodoznawstwa, ale również jako odpowiedź m oralna na postęp in te 
lektualny ludzkości. Racjonalizm Spinozy jest programem intelektual
nej dezaliencji człowieka, p rzyw rócen ia jego lojalności w o b e c w ła sn e
go rozumu. Jest rzeczą bezsporną, że taki program miał swoje deter

m inacje klasowe,że jego prom otorem ostatecznym nie była utopijna
w yobraźnia poszczególnej jednostki, ale interes społeczny klasy, któ
rej potrzeby są w pew nym m omencie identyczne z interesem ogólnodziejowego postępu, dokonującego się także w dziedzinie m oralnej ja 
ko relatyw nie samodzielnej. .Interes klasowy, w którym zaangażow a
ny był racjonalizm Spinozy to była z pew nością w zakresie postulatów
158 Bacon N o v u m organum. Przedmowa cyt. w yd, s. 11.
159 ,,Is vddełicet — powiada Ga.ssendi o Kairtezjuszu — Ve;rulaimium ea in re
im itatas est, quod novam quoque Phliltosiophiam a fundamenti® excita<turus, omne
omnino praeiuditahnn exueTe dmpTimiis voluit; ac i:avento siibinde
Principio solidissimo, ipsiil uit fundamento suiperexłlrue;re toitam molem. 'Non eandem tamen viam
est, quam Verulaimius ingiessus; sed cum Verulamius auxilHa a rebus ad perfici:endam łntelle,ctus oogitationem petSenlt, Spse omni rerum cogiitatio.ne oblegata censuit
'5n ipsa oogiiltatiwie satis esse piraesidii, u t Intellectus possit vi sua in omnium re;num
etiam abstrasissimarum, hoc est non modo corporum, sed Dei etiam, ac Animae
notitiam perfectom venłre" (Syntagm a p h ilo s , Pars. I, liiber 1„ cap. XI; Gassendi
Opera omnia. Lugduni 1658, t. I, s. 65).
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bezpośrednio politycznych — w alka o tolerancję w yznaniow ą i wol
ność myślenia przeciwko fanatyzm owi chrześcijańskiej ortodoksji; by
ła to również w alka o wolność i autonom ię m yślenia jako postulat mo
ralny, m ający służyć ogólnie dem okratyzacji życia zbiorow eao; roz
w ażana z punktu w idzenia swojej klasowej genezy, spinozjańska re
forma m yślenia ukaże być może n a dnie również zasadę wolności han
dlu i zasadę niezaw isłości nauk przyrodniczych od teologii; nie da
się jednak do nich zredukow ać bez reszty, rozw ażana jako- składnik
intelektualnego i m oralnego postępu na swoiście filozoficznym terenie.
T radycje filozoficzne w ażne dla dziejów doktryn m oralnych muszą być
rozważane nie tylko jako tradycje określonych narzędzi w rozwoju
stosunków produkcyjnych, lecz również jako tradycje pew nych ujęć
problem atyki m oralnej, w jej autonom icznym zakresie zachow ujące
swoją żyw otność i ważność. Świadomość tej sytuacji jest istotna rów 
nież dla historycznej oceny spinozjańskiej nauki o metodzie, oceny jej
zdobyczy realnych i jej naukow ej utopijnoścd.
Historia recepcji i refutacji spinozjańskiego racjonalizm u stała slię
najlepszym probierzem zarówno jego rzeczyw istych wartości, jak i tych
jego wątków, które szybko m usiały się stać anachronizm ami. Intencja
przew odnia — zasada autonom iczności rozumu, tak doskonale pod
chw ycona u Spińozy w zgorszonych i oburzonych reakcjach Burgha,
V elthuysena czy B lyenberga — n a wieki uczyniła filozofa w oczach
chrześcijańskiej teologii symbolem szatańskiej zarozumiałości; w id
mem zbrodni i grzechu. W nikliw e .badania V e rn iere 'a160 okazały roz
ległość wpływ u racjonalizm u egzegetycznego Spinozy we Francji li za
sięg jego destrukcyjnych oddziaływań w tej dziedzinie, obfitość gw ał
tow nych refutacji już to bezwzględnie potępiających w yw rotow e po- .
m ysły w limie nieom ylności Pisma (Bossuet, H uet i in.), już to cofają
cych się pod napo.rem siły argum entacyjnej krytyka, w irracjonalizm
rezygnujący z dowodów i uzasadnień (Yvon, Poiret i. in.). W ydobyły
one również na jaw długotrw ały wigor inspiracyjny tego racjonalizm u
w późniejszym rozw oju myśli 'racjonalistycznej — od nieśm iałych prób
o ratorianina Richarda Simona aż do nam iętnego aiteizmu M esliera
i Holbacha. Jest bezsprzeczne, że antyreliigijna żarliwość Ś w ię te j zara
z y i Teologii k ie szo n k o w e j jest inną fazą racjonalistycznej krytyki
objaw ienia niż Traktat teologiczno-polityczny, że nie dorów nując mu
w nikliw ością analizy i skrupulatnością historyczno-filologicznych do
ciekań prześciga go w ielokrotnie zarówno jaw nością szyderczych n a 
paści, ja k przystępnością formy, ja k wreszcie samym stosunkiem do
pism objawionych, które dla rew olucjonistów filozoficznych Oświece160

VeTixiere Spinoza—, cyt. wyd., por. zwł., roz. II (s. 39—90) il IV Ls. 121*—219).
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nia .nie tylko nie są, w przeciw ieństw ie do Spinozy, źródłem jakichkol
wiek wiadomości historycznych w iarygodnych, ale również jako kate
chizm m oralny nie m ają żadnej wartości, a przeciwnie— są tylko rozsadnikiem zarazy obyczaj ow ej,głupoty i zabobonu. Atoli jest rów 
nie widoczne, że w przygotow aniu tej niszczycielskiej i pełnej pasji k ry 
tyki oświeceniowej zdobycze Spinozy stanow iły stadium niezbędne
ii chyba najbardziej ze w szystkich źródeł w ykorzystyw ane przez k ry 
tykę. Recepcje te sięgały nie tylko do samej postaw y intelektualnej
Spinozy i jego ogólnej oceny w artości objawienia, jego zasady bada
nia pisma ta k samo, jak przedm iotów przyrody181, ale czerpały pełną
garścią z jego konkretnych w yników egzegetycznych, przede w szyst
kim tych, które slię odnosiły do autorstw a ksiąg świętych. Zwłaszcza
obalenie w ósmym i dziew iątym rozdziale Traktatu legendy o Mojżeszu
jako autorze pięcioksięgu (znawcy problem atyki egzegetycznej w ska
zują na Ibn Ezrę, Bento Pereirę i Izaaka de la Peyrere jako głównych
prekursorów Spinozy pod tym względem) skoncentrow ało wokół sie
bie najgw ałtow niejsze polem iki, dzięki którym Spinoza stał się ojcem
now ożytnej, św ieckiej krytyki bilijnej. Zredukow anie religii do mo
ralności prowadziło nieuchronnie, co V elthuysen162 zaiuważył, a inni
w ielokrotnie pow tarzali, do zrów nania ze sobą wszystkich religii, jako
rów nie w artościow ych, a raczej równie pozbaw ionych w artości z p u n k 
tu widzenia w iedzy o świecie oraz tak samo przydatnych dla politycz
nego w ychow ania mas (analogicznie zresztą staw iał sprawę Hobbes).
I ta myśl Spinozy znalazła swoje echa późniejsze; spinozysta niem iec
ki Fryderyk W ilhelm Stosch tak sam o163 sprowadzał całą wartość
Biblii do elem entarnych m oralnych przepisów.
Stosunek Spinozy do objaw ienia był jednak tylko zastosowaniem
ogólniejszej zasady autonom ii rozumu, sformułowanej w jego doktrynie
jako postulat „geom etryzacji" wiedzy i nadania jej piętna koniecznoś
ci przez w ykrycie analitycznego charakteru podstaw ow ych praw d
o świecie.
Rzeczywista, racjonalistyczna zaw artość tego program u stała się ry 
chło jasna dla w szystkich i wielu krytyków w samej metodzie „m a
tem atycznej" filozofowania dopatryw ało się najprostszej drogi do ateizmu; znany kartezjańczyk— okazjonalista Ruardus Andala pisał, że
nadużycie m etody m atem atycznej obraca się w czysty ateizm 164; M oj
żesz M endelssohn na przykładzie Spinozy dem askował niebezpieczeń161
„Methodum inteTipretandi Scópturam h aud difeiie a methodo interpsretamdi
naturain, sed cum ea prdrsus comyemiine" (Tract. The'ol. Pol. VII, s. 98 (§ 7).
>62i Epist. LXII, s. 214.
163 Baek, cylt. wyd., is. 56.
164 Tamże, s. 29.
10 A r c h iw u m H is to r ii F ilo z o f ii
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stw a konsekw encji w m yśleniu185; wcześniej znacznie Izaak Papin
wszystkie grzechy spinozyzmu wywodził z jego geom etrycznej me
to d y 166, odsłaniając, nie bez racji, jej związki z determ inizm em i mechanicyzmem filozofa. Przez długi czas Spinoza uchodził za wzór nie
skażonej ścisłości m atem atycznej i konsekw encji w m yśleniu; tak trak
tow ał go Goethe, którem u dom niem any rygoryzm logiczny Etyki jawił
się jako- im ponująca, niew zruszona w precyzji budow la, trudna do asy 
m ilacji dla jego obrazowo-symbolicznej wyobraźni a rty sty 167. Nie do
strzegano, jak dalece nieudana — z punktu w idzenia reguł poprawnej
dedukcji -— była jego próba aksjom atyzacji m yślenia filozoficznego, jak
dalece logiczna struktura Etyki roiła się od wieloznaczności, mętów
słownych i tylko pozornego wnioskowania. W szakże nie sama ta chy
biona próba przedstaw ienia doktryny jako dedukcyjnego system u była
zasługą Spinozy,ale intencja racjonalistyczna, z której pow stała, za
m iar opracow ania m etody pracy umysłowej bezbłędnej, która prow a
dzi do w yników niezaw odnych i praw d koniecznych. Odróżnienie
„przypadkowych" praw d doświadczenia od praw d „koniecznych" było
pom ysłem filozoficznie płodnym, jakkolw iek w realizacji również wiel
ce niedoskonałym ; albowiem konieczność charakteryzującą pewne
składniki wiedzy pojm ował on w yłącznie jako konieczność logiczną,
którą przeciw staw iał wszelkim rezultatom empinii. N iezależnie od fak
tu, że teoria uniw ersalnej analityczności wiedzy już niebawem , w in
terpretacji Leibniza m iała się stać narzędziem uzasadnienia opatrzności
boskiej, prow adziła ona do lekcew ażenia w artości doświadczenia, eks
perym entu i p rak ty k i w procesie poznawczym, do całkowitego uniezależniienia od empirii wszystkiego, co w nauce cenne i godne pozna
nia. Przez to przyczynił się Spinoza do fałszywego kultu rozumu jako
wolnego od doświadczalnej kontroli, ściągając tym sposobem na sie
bie oskarżenia ośw ieceniow ych em pirystów o dogmatyzm, spekulatywność i nieliczenie się z rzeczywistością. W dalszym rozwoju filozofii
w iara w w artość wiedzy a priori m iała przeżyć jeszcze rozm aite wcie
lenia, służyła na ogół bądź idealistycznym próbom w yprow adzania praw
przyrodzonych św iata nie ze św iata samego, ale z poznającego rozumu,
bądź też, o ile chodziło o teorie analityczności wiedzy — pozytyw istycz
nej deformacji gnoseologicznych podsitaw dyscyplin dedukcyjnych
jako rzekomo utw orów konw encjonalnych i wolnych od wszelkiej
1G5 M orgenstunden cyit. wyd., s. 51.
106 Vemdere, Spinoza..,, cyt. wyd., s. 232—233.
167 ,,... seine maithemaitische Methode w ar das Widerspilel meinor poetischen
Siiimes—und D arstelhm gw eise, wid eben jene .geregelte Behandlunigsari, die man
sittlichen Geigenstanden nichit angemessen fimden wollte, machte mich zu seinem
leidenschaftliichen Schiller, zu seinem ent'scheidenste® V arehrer" (Goethe: A u s
m einem Leben. D ichtung und W ahrheit, Reclam b. d.„ Bd. 2, is. 142).
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więzi — m etodologicznej i genetycznej — z doświadczeniem i prak 
tyką. U w steczniająca ew olucja aprioryzm u epiistemo 1ogicznego, w szcze
gólności ■w jego epigonalnych, po-leibnizjańskich kształtach, zdeza
w uowała program poznaw czy Spinozy jako nierealną m rzonkę m isty
fikującą proces poznania i -odgradzającą jego najcenniejsze wyniki od
ich rzeczywistego źródła w zm ysłowym i praktycznym kontakcie czło
w ieka społecznego ze światem . Jednakże aprioryzm ten zawierał po
nadto pew ien element, explicdte przez Spinozę nie sformułowany, ale
tkw iący w sposób widoczny w doktrynie: wiarę w identyczność lub
co najm niej izomorficzność stosunków logicznych w m yśleniu oraz
stosunków rzeczowych w świecie. To utożsam ienie logiki pojęć z lo
giką rzeczy, przekonanie, iż obiektyw ne związki rzeczywistości muszą
być takie, ja k odkryw ane w m yśleniu związki m iędzy pojęciami, ode
grało niem ałą rolę historyczną; m. in. znalazło swoją płodną kontynu
ację w doktrynie Hegla, którego idea obiektyw nej logiki świata, bez
względu n a swój idealistyczny charakter, umożliiwiła dostrzeżenie
związku, jak i zachodzi m iędzy regułami m yślenia a prawam i rzeczy
wistości. Nie można ignorow ać doniosłości tego pom ysłu dla kształto
w ania się m aterialistycznej recepcji heglizmu w m yśli M arksa; materialistyczna metodologia, marksizmu, oparta n a zasadzie, iż skutecz
ne reguły badania rzeczywistości muszą być skonstruow ane n a podsta
wie pew nych stosunków w tej rzeczywistości zachodzących, że dialety k a jako m etoda poznania może być tylko odbiciem dialektykj obiek
tyw nej św iata —• ta w łaśnie idea, oparta bezpośrednio n a przezwycię
żeniu logiki heglow skiej, sięga przez H egla korzeniam i do logiki Spi
nozy, tej logiki, która nie jest pojęta jako zbiór konw encjonalnych
praw ideł techniki um ysłowej, ale jako logika św iata p araleln ad o lo
giki myślenia. W ten sposób ew olucja pośm iertna spinozjańskiego
racjonalizm u ujaw niła zarów no ograniczoność jego m etodologicznej
świadomości, jak filozoficzną płodność jego — fałszyw ych naw et —
pomysłów.
W szakże esencja tej metodologii, jej kierow nicza tendencja zacho
w ała na zawsze trw ałą żywotność: bezwzględna w alka z wszelkim dogmatyzmem i wszelkim kultem autorytetów , z pow agą objaw ienia
i świętością tradycji; w iara w w artość autonom icznego myślenia; pro
gram przyw rócenia szacunku dla umysłu, zniepraw nionego i poniżone
go przez teologów i apostołów objawień; restytucja godności czło
w ieka jako istoty m yślącej; postaw ienie problem u autonom ii intelektu
alnej człowieka jako problem u nie tylko ważnego dla nauki, ale jako
problemu moralnego. Dobitniej i .konsekwentniej niż którykolwiek
10*
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z jego poprzedników, racjonalistów i humanistów, ugruntow ał Spinoza
zasadę, że życie intelektualne człow ieka jest również częścią jego ży
cia moralnego: że postaw ą, w której człowiek najtrw alej i najw yżej
afirm uje swoją w artość i godność ludzką, jest jego w ierność dla w łas
nego rozumu.

