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O OCZYWISTOSCI W METAFIZYCE 

Od Parmenidesa klasyczna metafizyka przedstawia siç jako wiedza 
absolutna, niezalezna od wszelkiej przypadkowosci, wszelkiej subiek-
tywnosci i historii, przeciwstawiona nietrwalym i zmieniajqcym siç-
mniemaniom. Kierunek sceptyczny, ktôry w ci^gu calej swojej historii 
zwalczal pretensje metafizyki, nie kwestionowal tego absolutystycznego 
idealu, lecz jedynie pow^tpiewal w mozliwosc jego zrealizowania. Tak 
jest jeszcze dzisiaj, kiedy rôzne pozytywizmy skianiajq siç do przyjmo-
wania post^pujqcego charakteru, a wiçc nie dokonczonego, kazdej nauki,. 
aie bez zastrzezen zaprzeczajq mozliwosci rozsqdnej filozofii, ktôra by 
dostarczyla nam innych wiadomosci niz tautologiczne. Dlatego, p r z y j -
mujqc za cel swojej krytyki tezç Kantowskq o istnieniu sqdôw synte-
tycznych a priori, nie zakwestionowaly bardziej podstawowej tezy^ 
Kanta, wedlug ktôrej twierdzenia metafizyczne powinny byc apodyk-
tyczne; lecz ten charakter apodyktycznosci przyznajq tylko zdaniom 
analitycznym. Metod^ filozoficznq zgodn^ z t^ koncepcjq jest metoda 
analizy lingwistycznej, k tôre j celem jest sprowadzenie wszystkich tez 
filozoficznych do tautologii albo do twierdzen pozbawionych sensu po-
znawczego; to jednak odbieraîoby im wszelkie ludzkie znaczenie 
i wszelk^ prawdziwq donioslosc. 

Osobiscie wierzQ w znaczenie i waznosc filozofii, aie nie wierze ani 
w koniecznosc, ani w oczywistosc je j tez. Nie s^dzç, aby przyslowiowe 
spory i nie konczqce siç dyskusje, ktôre charakteryzuj^ historié mysli 
filozoficznej, byiy skutkiem braku czy bl^dôw filozofôw, lecz zdaje 
mi siç, ze wynikaj^ one z samej natury ich przedsiçwziçcia. Celem 
filozofii jest wypracowanie zasad bytu, mysli i dziaîania, ktôre by byljr 
rozumne na sposôb ludzki, a nie odkrycie wiecznych i niezmiennych. 
zasad, poszukiwanych przez tradycyjnq metafizykç. 
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Te wymagajq absolutnej podstawy, ktôr^ by im zapewniaîo odwo-
lanie siç do o c z y w i s t o s c i. Dlatego krytyczne zbadanie roli oczy-
wistosci w metafizyce uwazam za metodologiczny wstçp do filozofii 
opartej na tym, co rozumne. 

Aby oczywistosc mogla odgrywac rolç, ktôrq si^ j e j przyznaje w me
tafizyce — rolç zakotwiczania systemu w prawdach niepow^tpiewal-
nych, jest rzecz^ koniecznq nie upatrywac w niej jakiejs danej czysto 
psychicznej. 

Nikt nie wqtpi i nigdy o tym nie wqtpil, ze istniejq oczywistosci, 
ktôrym nie myslimy na razie przeczyc. Lecz ze oczywistosc jest nieza-
wodn^ gwarancj^ niezbitej prawdy swego przedmiotu, oto, co wolno 
zakwestionowac, jesli siç oczywistosci przyznaje tylko charakter danej 
czysto psychicznej. Bowiem tak pojçte oczywistosci mog^ byc tylko 
relatywne, one takze mog^ wprowadzac w bi^d. 

W ar tykule zatytulowanym Kilka punktôw widzenia dotyczqcych 
problemu oczywistosci P. Bernays * zaznacza, ze oczywistosc odnosz^ca 
siç do pewnego etapu procesu rozumowego moze siç zatracic w dalszym 
jego etapie, i jako przykiad podaje utratç oczywistosci motywuj^oej 
stanowisko naiwnego realizmu. Kiedy indziej oczywistosc moze siç 
wzmagac, jak w wypadku nauk matematycznych, dziçki oswojeniu siç 
z jej przedmiotem. Jak oczywistosci mog^ nas mylic — na to historia 
nauk matematycznych dostarcza nam rôwniez niejednego przykiadu. 
Ze swej s trony chcialbym zaznaczyc, ze przez wieki typowym przykla-
dem oczywistego zdania byla teza, iz calosc jest wiçksza niz kazda z je j 
czçsci. Otôz to zdanie nie jest prawdziwe, gdy chodzi o zbiory nieskon-
czone. Istotnie, ciqg liczb parzystych tworzy tylko czçsc ci^gu liczb 
calkowitych, lecz mozliwosc ustalenia wzajemnie jednoznacznej odpo-
wiedniosci pomiçdzy kazdq liczbq calkowitq a liczbq parzyst^, ktôra 
jest podwojeniem pierwszej, dowodzi, ze ci^g liczb calkowitych nie jest 
wiçkszy niz ciqg liczb parzystych. 

Zatem oczywistosc czysto psychologiczna nie moze wystarczyc abso-
lutystycznej teorii poznania: je j rola niezawodnej gwarancji prawdy 
wymaga wyeliminowania z subiektywnej oczywistosci wszystkich ele-
men tôw zmiennych i przypadkowych, aby uprawomocnic przejscie do 
obiektywnej oczywistosci. Te j nie bçdzie mozna stopniowac; w t e j mie-
rze, w jakiej autentyczna oczywistosc zawiera gwarancjç prawdy swego 
przedmiotu, nie moze dopuszczac zmiany, wszelka bowiem wqtpliwosc 

"musi tu byc wykluczona. Otôz, brak wszelkiej w^tpliwosci i towarzy-

' P. Bernays, „Synthèse", Vol V, 1946, s. 321—326. 
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szqca je j pewnosc nie mogq zalezec od woli podmiotu. Zgodzenie siç 
z jakims zdaniem powinno istotnie byc odhiciem oczywistosci jego 
przedmiotu, tzn. jego obiektywnej oczywistosci. 

Côz gwarantu je nam to przejscie od subiektywnej oczywistosci, 
jedynie nam danej, do obiektywnej oczywistosci, niezbçdnego narzç-
dzia absolutystycznej metafizyki? Historia filozofii poucza nas o istnie
niu dwôch typôw gwarancji, ktôre uzupelniaj^ siQ wzajemnie; pierw-
szej — przez odwolanie siç do interwencji Boga, tzn. istoty doskonaiej; 
drugiej — opierajqcej siç na samej naturze przedmiotu oczywistosci. 

Gwarancjç boskq uzyskuje siç bqdz przez fakt, ze w oczywistosci 
Bôg oswieca nasz rozum (kierunek augustynski), bqdz dziçki istnieniu 
pewnej natura lnej wiadzy, k tôre j normalne funkcjonowanie pozwala 
nam osi^gn^c prawdç, poniewaz Bôg nie jest zwodzicielem (odpowiedz 
na ,,przesadne" wqtpienie u Kartezjusza). Po naturalnym w^tpieniu, 
pozwalaj^cym nam oczyscic umysl z wszystkich jego przekonan nie 
wystarczaj^co uzasadnionych, Kartezjusz wyna jdu je hipotezQ zlosliwego 
geniusza, ktôry kaze mu wqtpic nawet w to, co po jmuje z oczywistosci^. 
W nastçpstwie te j hipotezy Kartezjusz môwi nam bardzo jasno w trze-
ciej Medytacji, ze bez dowodu istnienia Boga nie-zwodziciela nie widzi, 
,,zeby môgî kiedykolwiek byc pewny jakiejs rzeczy"; powtarza to w Za-
sadach filozofii (I, 13), mianowicie, ze ,,swiadomosc nie moglaby miec 
zadnej wiedzy pewnej, zanimby nie poznaîa tego, ktôry jq stworzyl" -. 

Jezeli wychodzimy z koncepcji chrzescijanskiej, podlug ktôre j Bôg 
jest Prawd^, oczywistosc pozwala nam w pewien sposôb partycypowac 
w prawdach boskich. Gdy siç przyj^lo na wstçpie istnienie prawdy 
w Bogu — oczywistosc jest tylko przejawem Boga w nas; dziçki niej 
par tycypujemy w prawdzie obiektywnej i absolutnej. W ten wiasnie 
sposôb, jak zgrabnie môwi Thévenaz, „gwarancja boska zabliznia w bar
dzo klasyczny sposôb rany otwarte przez zlosliwego geniusza" ̂ . Ona 
w koncu pozwoli uksztaltowac subiektywn^ oczywistosc w ostateczne 
i niezbite kryter ium prawdy. 

Rozwazanie warunkôw, w ktôrych tworzy siç oczywistosc, wciqga 
nas w analizç je j przedmiotu. Istotnie, oczywistosc zalezy od przed
miotu danego bezposrednio: kazde poznanie pochodne, jakiekolwiek ono 
byloby, wynika z przeniesienia oczywistosci przeslanek na wniosek; 
trzeba zatem, dla unikniçcia nieskonczonego regresu, aby w ostatecz-

* Jeéli chodzi o ten problem, to zob. P. Thévenaz, L'homme et sa raison, Vol II, 
Neuchâtel 1956; a szczegôlnie rozdz.: L'évidence et le statut métaphysique de la Vé
rité, Vol I, s. 126—146. 

' Op. cit.. Vol II, s. 165. 
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nym obrachunku prawda wniosku byla zagwarantowana przez oczywi-
stosc jakiegos przedmiotu obecnego i jawnie widocznego, ktôry do-
starczy punktu wyjscia dla wszelkiej wiedzy. Przy braku pewnosci do-
tycz^cej podstaw, k tôre j mogiaby nam dostarczyc jedynie oczywistosc, 
zaden wniosek nie bçdzie calkowicie pewny. 

Kiedy oczywistosc powstaje w kazdym umysle zwrôconym na je j 
przedmiot? Tradycyjne analizy rozrôzniaj^ dwa rodzaje oczywistosci 
zaleznie od tego, czy wynika ona bezposrednio ze szczegôlnego stosunku 
j e j przedmiotu do poznaj^cego podmiotu — bçdzie ona przez sam ten 
fakt osobista i przypadkowa, czy tez jest ufundowana w stosunku 
pomiçdzy samymi elementami przedmiotu — w tym wypadku bçdzie 
uwazana za obiektywnq i koniecznq. 

Pierwszy rodzaj oczywistosci, ufundowany na wewnçt rzne j intuicji 
naszych wiasnych stanôw duszy, zostal juz mimochodem zaznaczony 
przez Arystotelesa (Metafizyka, B, 1011a), z wiçkszym naciskiem zas 
poddany analizie przez sw. Augustyna (De Trinitate, XV, Patrologia 
Latina, Vol 42, col. 1073), wedlug ktôrego nie mozemy mylic siç 
twierdz^c, ze jestesmy swiadomi lub ze zyjemy: stany wewnçtrzne, 
odczuwane bezposrednio, nie mog^ nas wprowadzac w bl^d i sq pod-
stawq kazdej innej pewnosci *. Ta teza, dlugo rozwijana przez Dunsa 
Szkota, stanowi punkt wyjscia Kartezjanskiego cogito. Cala t radycja 
fenomenologiczna, wywodzqca siç od Brentany, potwierdza j e j prymat . 
Ten ostatni napisze: ,,Die Sicherheit der Urteile innerer Wahrnehmung 
beruht darauf, dass der Urteilende zu seinem Gegenstand nicht im 
Verhàltnis blosser Kausalitât steht, sondern im Verhâltnis realer 
Identitàt. Die innere Wahrnehmung ist nichts anderes als die Konsta-
t ierung eines gegenwârtigen psychischen Phânomens, wir erleben sie 
for twàhrend an sich selbst" ̂ . 

Dla Brentany wszystkie nasze spostrzezenia wewnçtrzne s^ oczy-
wiste (ibid., s. 156). Jest to usprawiedliwienie rôznych filozofii tego, co 
bezposrednie, ktôre s taraj^ siq oprzec wiedzç bezsporn^ na oczywisto
sci jakiejs rzeczywistosci obecnej jako taka w naszej swiadomosci. 

Oczywistosc zdah koniecznych mialaby inny fundament , bçd^c 
tylko odbiciem obiektywnej oczywistosci wynikaj^cej z faktu, ze 
istniejq zdania oczywiste. Wlasnie to Duns Szkot okresla jako ,,evi-
dentia rei in se" albo j e j inteligibilnosc wychodzqc z tego, czym ona 

* Por. môj artykul: Evidence et Preuve, „Dialectica", Vol XI, nr 1—2, 1957, 
s. 22 i n. 

' F. Brentano, Die Lehre vom richtigen Urteil, Bern 1930, s. 154 i 155. 
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jest Jakies zdanie bçdzie nazwane oczywistym, gdy jest poznane jako 
prawdziwe dziçki terminom, jakie zawiera: ,,ex suis terminis ut sui 
sunt". Ono zatem nie dlatego jest oczywiste, ze aktualnie jest spostrze-
zone jako takie przez jakis umysi, lecz dlatego, ze moze byc uchwycone 
przez kazdy umysl, ktôry rozumie wiasciwy sens terminôw i ktôry 
zobaczy, ze istotnie orzeczenie jest zawarte w podmiocie. W tym sen-
sie oczywistosc pewnego zdania bylaby ufundowana w jego analitycz-
nosci, a wiçc — w ostatecznej instancji — w zasadzie identycznosci. 
To jest teza broniona przez Leibniza, ktôry — nie zadowalajqc siç 
in tuicyjnym poznaniem aksjomatôw ^ — chcial, zeby siç je zreduko-
walo do aksjomatôw pierwotnych, ktôre nazywal aksjomatami iden-
tycznosciowymi ®. Nieufny wobec intuicji terminôw prostych — chcial, 
aby kazde zdanie pierwotne zasadzalo siç na jakims z d a n i u i d e n -
t y c z n o s c i o w y m o charakterze analitycznym. Jesli ten charakter 
analityczny nie jest bezposredni, lecz wymaga odwoiania siç do defi-
nicji, to zdanie nie bçdzie propositio per se nota, lecz nota per aliud. 
To rozrôznienie zostalo podjçte przez wspôlczesnych teoretykôw logiki: 
rozrôzniaj^ oni zdania explicite analityczne, ktôre powstajq przez zastq-
pienie zmiennych w prawdach logicznych przez wartosci szczegôlowe, 
i zdania implicite analityczne, ktôre sprowadzaj^ siç do poprzednich 
po wyeliminowaniu terminôw wprowadzonych za pomocq definicji 
wyjasniaj^cych *. 

Koncepcja oczywistosci Kartezjusza, ufundowana na bezposredniej 
intuicji na tur prostych, nie da siç pogodzic z koncepcja Leibniza; ta 
ostatnia, stosuj^c s\q do zdan analitycznych wtedy, gdy orzeczenie jest 
zawarte w podmiocie, zaklada jego zlozony charakter. Zatem dale j 
posuniçta analiza tych dwôch koncepcji oczywistosci wydaje nam siç 
niezbQdna. 

Dla Kartezjusza bl^d wynika z pol^czenia elementôw dokonanego 
przez wyobraznie i nie moze naruszyc poznania natur prostych, ktôre — 
bedqc jasne i wyrazne — nie zawiera nigdy czegos faîszywego 

* Duns Szkot, Opus Oxoniense [w] Oeuvres Complètes, Paris 1891—1895, Vol 
IX, s. 836; por. Peter C. Vier, Evidence and its function according to John Duns 
Scotus, St. Bonaventura, 1951. 

' G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l'entendement humain [w] Die philoso-
phischen Schriften, wyd. Gerhardt, Vol. V, s. 67. 

8 Op. cit., s. 388. 
' Por. A. Pap, Semantics and Necessary Truth, N e w Haven 1958; szczeg. rozdz. 

V: Analytic Truth and a priori Knowledge. 
'° R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii [w] Oeuvres, wyd. de la Pléiade,, 

s. 50. 

11» 
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To poznanie nie jest ufundowane po prostu w oczywistosci, lecz 
takze w gwarancji dostarczonej przez wszechmoc bosk^, ktôra wy-
klucza wszelkie ludzenie i zapewnia naszym ideom jasnym i wyraznym 
obiektywnq wartosc. Wlasnie na to wskazuje wyraznie Gueroult w pod-
stawowym dziele, ktôre poswiçcil Kartezjuszowi: ..B^dzie chodzilo nie 
tylko o kwestiç, czy rzeczy odpowiadajq prawdom, ktôre spostrzegam 
w istotach, lecz czy same moje idée jasne i wyrazne s^ istotami, krôtko, 
czy to, co ja twierdzç w imiç mojego rozumu, jest naprawdç wyrazem 
jakiegos rozumu powszechnego i obiektywnego, a nie koniecznych po-
trzeb nieodl^cznych od moje j subiektywnej natury; czy powiî|zania, 
ktôre ustalam pomiçdzy tymi ideami, maj^ obiektywn^ wartosc, czy tez 
obowiqzujq tylko w ograniczonej sferze mojego ja" 

Dla Kartezjusza przejscie od oczywistosci do prawdy wymaga gwa
rancji boskiej prawdomôwnosci. Ta gwarancja nie wydaje siq Brenta-
nie konieczna, aie za jakq cenç? Za cenç rozwazania oczywistosci nie 
jako kryter ium prawdziwosci tego, co jest oczywiste, lecz jako czegos 
dostarczaj^cego samej definicji prawdy. 

Istotnie, môwi nam Brentano, jesli chcç zdefiniowac prawdç jako 
zgodnosc idei z j e j przedmiotem, to powinienem najpierw upewnic siç 
co do poznania tego, czego zgodnosc pragnç wykazac, a to by wciqgnçlo 
mnie w nieskonczony regres. Dla unikniQcia impasu prawda powinna 
byc zdefiniowana przez odniesienie do oczywistosci; ,,prawda jest przy-
znana s^dowi tego, kto s^dzi t rafnie (richtig), tzn. s^dowi tego, kto 
sqdzi jako ten, ktôry sqdzilby z oczywistosci^, tzn. tego, ktôry twier-
dzi to, co twierdzilby ten, ktôry s^dzilby z oczywistosci^" W te j 
koncepcji zasada niesprzecznosci staje siq oczywistosci^, ze ten, ktôry 
twierdzilby negacjç tego, co twierdzi ten, ktôry sqdzi z oczywistosci^, 
nie moze s^dzic z oczywistosci^. Innymi slowy, s^d i jego negacja nie 
mogq byc oczywiste zarazem. Kazdy aksjomat musi byc sqdem apodyk-
tycznym, poznanym na podstawie bezposredniego i oczywistego pozna
nia (op. cit., s. 168); wiasnie oczywistosc zapewni wiedzy zasady i zakot-
wiczenie. W ten sposôb perspektywa Brentany okazuje si^ zgodna 
z konkluzjami uzyskanymi przez Thévenaza w jego badaniu radykalnego 
punk tu wyjscia u Kartezjusza i u Husserla ,,Filozofia radykalnego 
punktu wyjscia jest takq filozofiq, ktôra u swych korzeni Wewnçtrz-
nie Iqczy pierwszy akt czasowy rozumu i pozaczasowq wartosc rozumu, 
d^z^cego do pojednania tego, co czasowe, z tym, co logiczne, inaczej 

M. Gueroult, Descartes selon l'ordre des raisons, Vol I, Paris 1953, s. 32. 
" F. Brentano, op. cit., s. 192. 
1» P. Thévenaz, op. cit., s. 149. 
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môwi^c, zdobywaj^cego punkt zahaczenia bezposrednio przez akt abso-
lutny, akt niosqcy absolut lub ktôry w pewien sposôb angazuje abso
lut, a przez to samo angazuje calego cziowieka w refleksjç, jaka stawia 
i odslania pierwsz^ i apodyktyczn^ zasadç." 

Teza Leibniza, ktôra kaze uzaleznic oczywistosc od analitycznosci, 
opiera siç na tym, ze negacja s^dôw analitycznych prowadzi do sprze-
cznosci. Lecz oczywistosc sqdôw analitycznych zaklada jednoznacznosc 
ich terminôw: jesli ten warunek nie jest przestrzegany — a jest tak 
w wypadku prawie wszystkich tautologii pozornych w naszym jçzyku — 
to takie wyrazenia, jak: ,,interesy sq interesami", ,,wojna jest wojn^", 
,,dzieci sq dziecmi", s ta j^ siç zarazem spornymi i znaczqcymi. Lecz 
co gwarantu je tç jednoznacznosc? Nie innego jak pewna konwencja 
dotycz^ca poslugiwania siç rôwnoksztaltnymi znakami, z k tôre j a priori 
el iminuje siç kazdy problem odnoszqcy siç do kryter ium pozwalaj^cego 
nam os^dzic, kiedy dwa znaki sq rôwnoksztaltne Zresztq, czy sama 
zasada identycznosci jest wyrazeniem pewnej prawdy obiektywnej, 
czy tez konwencji jçzykowych, przyjçtych regul operacyjnych? W te j 
mierze, w jakiej aksjomaty pewnego sformalizowanego systemu logicz-
nego mogq byc sprowadzone do regul operacyjnych — a polskiemu 
logikowi, Jaskowskiemu, udalo siç wykazac rôwnowaznosc pomiçdzy 
wieloma systemami dedukcyjnymi z aksjomatami a systemami bez 
aksjomatôw zawieraj^cymi tylko reguly operacyjne — jakie znacze-
nie trzeba przyznac oczywistosci tych aksjomatôw, gdy reguly opera
cyjne, zdolne je zast^pic, nie mogq jako takie pretendowac do prawdy? 
Albo te aksjomaty s^, jak same reguly operacyjne, czysto konwencjo-
nalne i stwierdzane dowolnie — jesli p rzy jmuje siç zasadç tolerancji 
Carnapa, ktôra pozwala konstruowac jçzyki sztuczne, jak siç chce — 
albo tez s^ wygodne i uzyteczne, poniewaz umozliwiajq jak^s koheren-
tn^ systematyzacjç naszych mysli i naszych aktôw: w kazdym wypadku 
nie juz konieczne. 

Jesli oczywistosc zdan analitycznych nie odpowiada niczemu innemu, 
jak tylko ich zgodnosci z pewnymi przyjçtymi regulami operacyjnymi, 
to czy na odwrôt mozna fundowac nieomyln^ w i e d z ç na oczywi
stosci pewnych intuicji, jak to sugerujq Kartezjusz i Brentano? 

Czy mozna w te j mierze, w jakiej oczywistosc pewnych intuicji 
wynika z identyczmosci tego, co jest spostrzezoaie, z podmiotem spostrze-
gaj^cym, przejsc od te j oczywistosci do tej, ktôra nadaje oczywistosc 

" Por. môj référât Logique, langage et communication [w] Relazioni Introduttive 
du XII^ Congrès International de Philosophie, Vol I, Firenze 1958, s. 125—137. 

1' S. Jaékowski, On the Rules oj Suppositions in Formai Logic, Warszawa 1934. 
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jakiemus s^dowi? Nie zapominajmy, ze faktycznie kazdy s^d domaga 
siç interwencji pewnego jçzyka, ktôry jako srodek porozumienia z za-
sady nie moze koincydowac z niekomunikowaln^ intuicjq. Jçzyk powi-
nien byc zroztimiany, a s^d powinien dac siq zidentyfikowac nawet 
przez tego, kto jest pozbawiony szczegôlnej intuicji, na ktôr^ siç liczy; 
bez tego wiedza straciîaby swôj intersubiektywny charakter i niczym 
nie rôzniîaby siç od jakiegos mistycyzmu. 

To nie ma znaczyc, ze jakas nauka moze obejsc siq bez wszelkiego 
odwolania do intuicji, jakqkolwiek by ona byla, i ze slepi w naj lep-
szym poiozeniu, aby s^dzic o kolorach; istotnie, nawet trzeba môc 
kontrolowac w ten czy inny sposôb to, co bylo przedmiotem intuicji 
drugiego. Otôz kazda kontrola, kazda intersubiektywnosc zakîada stwier-
dzenia, ktôre przekraczajq z rozmaitych wzglçdôw szczegôlnq intuicjç, 
k tôre j okreslony podmiot doswiadczyl w pewnym momencie przeszlo
sci. Komunikowainosc jakiegos stwierdzenia wymaga pewnej ekstra-
polacji w stosunku do intuicji, ktôra jest jego przedmiotem, a ktôra 
przez swojq naturç jest jedyna, calkowicie subiektywna i ograniczona 
w czasie. Nawet jesli pragnç zanotowac dla siebie to, czego doswiadczy-
ïem w pewnym momencie przeszlosci, to mogQ to uczynic tylko wtedy, 
gdy posluzç siq jakims jçzykiem, ktôry powinien pozostac dla mnie 
zrozumialy nawet wôwczas, kiedy przestalem doswiadczac tego, z czego 
zdaje on sprawç. Stqd wynika, ze stwierdzenia — jakiekolwiek by ono 
bylo — nie mozna identyfikowac z intuicjq, jakq mialoby ono opisywac. 

Konkluduj^c, oczywistosc ufundowana na identycznosci podmiotu 
i przedmiotu dotyczy intuicji, ktôra moze byc faktem przezytym, lecz 
nie dostarcza sqdu mogqcego pretendowac do prawdy. Kazde stwierdze-
nie, przed os^dzeniem go jako prawdziwe czy falszywe, wpierw musi 
byc znaczqce. Wypowiedzi jçzykowe sq zbudowane ze znakôw, ktôre 
wedlug définieji nie mog^ koincydowac z tym, co oznaczaj^. Jak w tym 
wypadku zidentyfikowac prawdziwosc s^du z oczywistosci^ intuicji? 

Dla Kartezjusza w intuicji natur prostych koincyduj^ ze soba idea 
i rzeczywistosc. To oznacza — biorqc przyklad, na ktôry zezwolilby 
Kartezjusz — ze idea jasna i wyrazna punktu, prostej albo kata koincy-
duje z obiektywnymi istotami punktu, prostej lub k^ta. Suponuje to 
istnienie jakiegos swiata obiektywnego istot, ktôre mozemy intuicyjnie 
uj^c i doskonale poznac je oddzielnie i niezaleznie od ich relacji z inn^ 
rzecz^, niezaleznie od wszelkiego kontekstu. Przyjqc, ze wl^czenie 
w nowy kontekst moze wymagac jakiegos sprostowania idei, ktôre odpo-
wiadajq naturom prostym, to znaczy przyznac, ze te idée nie s^ jasne 
i wyrazne, to znaczy podkopac podstawç Kartezjanskiej teorii oczywi-
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stosci. Otôz wiemy dzisiaj dziçki geometriom nieeuklidesowym, ze takie 
pojçcie jak pojçcie prostej nie moze byc caîkowicie zdefiniowane i zro-
zumiane w izolacji, niezaleznie od pojçc przestrzeni i plaszczyzny, z ktô-
rymi wchodzi ono w scisie zwi^zki. Tak samo jest a fortiori z pojçciami 
opisujqcymi sytuacjç, ktôrych kontekst moze siç zmieniac w nie daj^cy 
siç przewidziec sposôb. 

Niewiele pojçc uzywanych dzisiaj w prawie jest tak jasnych jak 
pojçcie , ,naturalnej smierci". A jednak mogq wyobrazic sobie sytuacjç, 
w ktôre j staloby siç ono przedmiotem nami^tnych kontrowersji . Artykul 
578 Kodeksu Napoleona okresla uzytkowanie jako prawo uzywania 
rzeczy, ktôrych wlascicielem jest ktos inny, tak jak by siç samemu bylo 
wiascicielem, lecz pod warunkiem zachowania ich substancji. Ar tykul 
617 môwi nam, ze uzytkowanie kohczy siç przez naturalnq smierc uzyt-
kownika. To ostatnie postanowienie nie pozwala na zadnq dwuznacznosc 
w aktualnych okolicznosciach. Lecz czy tak samo byloby, gdyby nowe 
techniki pozwolily zachowac nieograniczenie zycie ludzkie w stanie 
hibernacji? Czy wlasciciel musialby byc w nieskohczonosc pozbawiony 
uzytkowania swego dobra, jesli uzytkownikowi spodobaloby siç zapasc 
w stan hibernacji np. na okres tysi^ca lat? W te j sytuacji, o lie odpo-
wiednie prawodawstwo nie wyjasnia tego, jest niezaprzeczalne, ze takie 
pojçcie , ,naturalnej smierci", jakie wystçpowalo w ar tykule 617, prze-
staîoby byc tak jasne, jak bylo przedtem. 

Te przykiady, zapozyczone z dwôch rôznych dziedzin, zdajq siç 
nam dowodzic, ze pewne pojçcie jest jasne nie niezaleznie od swego kon-
tekstu, lecz poniewaz w znanych kontekstach nie spotkalismy siç z wy-
padkiem, w ktôrym jego zastosowanie mogloby dac rozs^dny powôd 
do kontrowersji . Przejscie od tego, co jest aktualnie znane, do absolut-
nego poznania moze dokonac siç dziçki interwencji mysli boskiej, dla 
k tôre j te wszystkie problemy nie stanowi^ zadnej trudnosci: oczywista 
intuicja jakiejs na tury prostej koincydowalaby z Boz^ wizjq, ktôrej 
jasnosc jest niew^tpliwa, z oczywistosci^, ktôra musi ludziom zagwaran-
towac poznanie o charakterze boskim. Lecz jesli odrzucamy to ulat-
wienie, jesli s taramy siç pozostac na poziomie czlowieka, to powinni-
smy uwazniej zbadac warunki, ktôre zapewniajq pojçciom jasnosc, 
a zdaniom oczywistosc wynikajqc^ z odniesienia do siebie pojçc jasnych. 

Mozna utrzymywac, ze pojQcie jasne w znanych kontekstach pozo-
stanie takim zawsze, jesli jest zapewnione poznanie nadbudowane na 
jego wszystkich mozliwych kontekstach. To roszczenie jest naj lepiej 
usprawiedhwione wtedy, gdy wypadki stosowania pojçcia zostaly sztucz-
nie ograniczone jak w kontekscie formalnym. Aie gdy to ograniczenie 
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nie da siç zrealizowac a p r i o r i , to jasnosc pojçcia pozostaje hipotezq 
wystawion^ na prôbç wszystkich nieprzewidzianych wypadkôw jego 
stosowania. Rozumie siç, ze w tych okolicznosciach twierdzenie o jakims 
pojçciu czy tekscie, iz jasme, najczçsciej nie bçdzie wyrazeniem 
obiektywnego stanu rzeczy, lecz dowodem n i e d o s t a t k u w y o b r a -
z n i lub b r a k u d o s w i a d c z e n i a . „Niejeden czlowiek — môwi 
nam Locke — ktôry przy pierwszej lekturze wierzyi, ze rozumie jakis 
ustçp z Pisma sw. albo ar tykui kodeksu, przestal je zupelnie rozumiec, 
kiedy poradzil siç komentatorôw, ktôrych wyjasnienia wzmogiy jego 
vvqtpliwosci albo zrodzily je, a tekst pogrqzyly w ciemnosci" i*. 

Jesli Kartezjusz musiaiby uzaleznic jasnosc pojQC od wszystkich 
mozliwych wypadkôw ich stosowania, to zrzeklby siç kry ter ium oczy-
wistosci. Jesli przyznal mu waznosc, nie ograniczon^ tylko do nauk 
matematycznych, lecz powszechnq, to dlatego, ze wierzyi, iz jest mozliwe 
peine poznanie natur prostych niezaleznie od ich relacji z innymi 
bytami (réalités), ze istnieje sposôb odnalezienia calosci przy wyjsciu 
od je j elementôw: jest to mechanistyczna wizja wszechswiata. Ta wizja 
w poi^czeniu z nieusuwalnym przeciwstawieniem miçdzy w i e d z q 
a m n i e m a n i e m usuwaia a priori probabilistyczn^ koncepcjç wie-
dzy. Istotnie, w wypadku wiedzy najmniejsza wqtpliwosc, interwencja 
jakiegos prawdopodobiehstwa, ktôre moze nam kazac zawahac siç, 
stanowiia oznakç blçdu. W ten sposôb pojçte poznanie moze postçpowac 
naprzôd tylko ilosciowo poprzez wzrost liczby idei jasnych i wyraznych, 
przy czym ten postçp nie moze ponownie zakwestionowac wczesniej-
szych wiadomosci. Historia wiedzy byiaby tylko historiq je j przyro-
stôw, j e j ekstensji, a nie j e j modyfikacyj, chociaz wedlug dzisiejszych 
teoretykôw, takich jak Bachelard tym, co przede wszystkim jest 
wazne w postçpie poznania i co pozwala naj lepiej go okreslic, jest eli-
minowanie blçdu. Natomiast Kartezjanska wiedza musi dia ukonstytuo-
wania siç caikowicie zerwac nie tylko z biçdem, lecz takze z mniema
niem i z prawdopodobienstwem. Ufundowana na oczywistosci, nie ma 
co pocz^c z tradycjami, ktôre s^ jedynie przes^dami... W rzeczywistosci 
jest ona solidarna z teori^ poznania nie ludzkq, lecz boskq, teori^ 
jedynego i doskonalego umyslu, ktôry obywa siç bez wszelkiego ksztai-
cenia w sensie wtajemniczania w uznane tradycje, a ktôra odrzuca 
wszelkie f o r m o w a n i e rozumu. Z tego wynika aspoleczny i ahi-
storyczny charakter wszelkiego poznania naukowego: kazdy élément, 

" J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ks. III, rozdz. 18, § 9, 
Oxford 1948, s. 389. 

" Por. G. Bachelard, La philosophie du non, Paris 1940. 
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ktôry nosi spoieczne czy historyczne znamiç swego pochodzenia, moze 
byc tylko przes^dem lub blçdem, z ktôrego uczony musi wpierw siç 
oczyscic: jedynym zalecanym ksztalceniem naukowym jest oczyszcza-
nie umyslu z tego wszystkiego, co zostalo w niego wpojone przed zetkniç-
ciem siç z filozofi-^ oczywistosci. 

Ta teoria zaklada — metodologiczne — zupelne oddzielenie teorii 
i praktyki, gdyz jesliby one obie byly powiqzane, jesliby teoria potrze-
bowala praktyki dla wypracowania i kontroli swoich tez, to nigdy nie 
moglaby byc calkowicie pewna. W koncepcji, ktôra kaze uzaleznic 
teoriç od praktyki, teorie sq tylko hipotezami, ktôrych wartosc jest 
podporzqdkowana weryfikacji i kontroli przez konsekwencje. Tymcza-
sem, jesli oddziela siç je jednq od drugiej, to teoria stajqc siç nieza-
lezna odnajduje swôj sens dawny i etymologiczny — intuicji, kontem-
placji Aie to b^dzie kontemplacja, w ktôre j na poznanie przedmiotu 
nie ma zadnego wplywu podmiot, ona pozostawi przedmiot, jak siq 
wyraza Heidegger, „jako to, czym on jest, i takim, jakim jest" 

Jezeli poznanie jest otwarciem sie na byt, jezeli da siç ono porôw-
nac do strumienia swiatla skierowanego z projektora, to jest istotne, 
ze swiatlo to w niczym nie deformuje tego, co oswietla, skoro i lumi-
nacja nie powinna ulegac zadnemu wpiywowi poznaj^cego podmiotu. 

W takiej perspektywie, w ktôrej oczywiste poznanie wynika z iden-
tycznosci lub doskonalego paralelizmu pomiçdzy przedmiotem a ide^ 
przedmiotu, kazda deformacja spowodowana przez jçzyk musi byc 
koniecznie wyeliminowana. J^zyk jest podobny do zaslony, a to uspra-
wiedliwia podejrzliwosc mistykôw w stosunku do wszelkiego poznania 
d y s k u r s y w n e g o . Racjonalisci ze swej strony, zaleznie od tego, 
czy s^ realistami, czy nominalistami, usiluj^ zrobic interwencjç jçzyka 
o ile moznosci nieszkodliwq tak, aby uczynic calkowicie przejrzyst^ 
zaslonç, ktôrq on tworzy — bqdz wymyslajqc doskonaly jçzyk, ktôrego 
terminy koincydowaiyby z obiektywnymi istotami, bqdz uwazai^c go 
za instrument czysto konwencjonalny, ktôry w niczym nie wplywa 
na nasze poznanie, gdyz rozmaite jçzyki, bçdqc doskonale przekladalne, 
mogq przekazywac bez dwuznacznosci tç sam^ tresc. Istotne jest, jakie-
kolwiek byloby rozwiqzanie brane pod uwagq, eliminowanie roli tego 
zaklôcajqcego elementu i moznosc ufundowania, w koncowym rozra-
chunku, na oczywistych intuicjach adekwatnego poznania. 

Podobna epistemologia odbiera wszelkie znaczenie przeciwienstwu 

" Por. moj odczyt Les rapports théoriques de la pensée et de l'action [w] Entre
tiens philosophiques de Varsovie, Warszawa 1958, s. 24—28. 

" M. Heidegger, De l'essence de la vérité, tl. f r a n c , Louvain 1949, s. 84 i 88, 
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pomiçdzy realizmem a idealizmem. Rzeczywiscie, gdy istnieje oczywi-
stosc, racjonalna czy zmyslowa, ze swym podwôjnym charakterem ele-
mentu poznawczego i prawdziwego przejawiania tego, co reaine, to 
nie ma miejsca na rozrôznienie podmiotu i przedmiotu Normalnie, 
w takiej koncepcji filozoficznej obiektywne istoty, czy s^, czy nie sq 
umieszczone w mysli boskiej, sluzq za modèle temu, co zmyslowe, 
i powinny byc odnajdowane za pomocq oczywistych intuicji. Wôw-
czas rozumie siç, ze — przeciwstawiajqc siç wszelkiemu pluralizmowi 
metodologicznemu — metoda dobrego kierowania naszym rozumem jest 
jedynie oczyszczaj^ca: trzeba wyeliminowac z naszej swiadomosci to 
wszystko, co jest wkiadem indywidualnym, subiektywnym, spolecznym 
lub historycznym, jednym slowem przypadkowym, aby odnalezc po-
wszechnie obowiqzujqcy, wspôlny wszystkim ludziom, uzytek tego 
rozumu, ktôry jest tylko cz^stkowym odbiciem rozumu boskiego. Czlo-
wiek nauki bçdzie siç staral znalezc prawdziw^ wiedzç, solidn^ jak 
skala, po usuniçciu ruchomych piaskôw mnieman. Epistemologia bçdzie 
siç zajmowac jedynie przeszkodami w doskonaiym poznaniu, ktôre 
pojawi siç wôwczas, gdy zwodnicze zaslony bçdq mogly byc usuniçte. 
Rolq filozofa jest bezlitosne sciganie wszystkich przyczyn blçdu: gdy 
wyzwoli on swôj umysl od mnieman i przes^dôw, prawda zablysnie 
jak slonce wychodzqce zza chmur przepçdzonych przez wiatr . 

Obowiqzuj^ce poznanie nie jest produktem wysilku ludzkiego, dlu-
giej tradycji , ktôra zbiera w jedn^ calosc, tak koherentnq jak to 
tylko mozliwe, to, co geniusz twôrcôw wytworzyl podczas wiekôw i co 
wpaja siç mlodym umyslom za pomoc^ cierpliwego wtajemniczania; 
jest ono dane, trzeba je zobaczyc, a ta wizja jest dostçpna wszystkim. 
Zreszt^ wynika z tego jakas pedagogika aktywnych metod, zachwala-
nych przez Jean-Jacques Rousseau: ,,Niech on (wasz uczen) nie wie nie 
dlatego, ze powiedzieliscie mu to, lecz dlatego, ze sam to zrozumial; 
niech nie uczy siç nauki, niech j^ odkrywa" Epistemologii tego, co 
bezpcsrednie, odpowiada pedagogika tego, co bezposrednie, cala wiedza 
jest dokonczona, trzeba tylko j^ odnalezc. 

Ta perspektywa, ktôrq chcialbym nazwac teologiczn^, moze tylko 
prowadzic do pogardy tego wszystkiego, co jest produktem historii, 
kul tury, wszelkiej twôrczosci specyficznie ludzkiej. Rozmaitosc jest 
t u t a j zawsze oznakq blçdu, niezgody, o ile nie jest wyrazem zlej woli, 
wynika z braku jasnosci i wyraznosci i dowodzi interwencji zaklôcaj^-

Por. môj artykul Opinions et vérité, „Les Etudes philosophiques" 1959, s. 135. 
21 J. J. Rousseau, Emile, Paris 1898, s. 181. 
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cych elementôw, od ktôrych trzeba siç uwolnic. Cziowiek jest tylko 
odbiciem, wiçcej lub mniej zam^conym, mysli boskiej, normy i idealu 
v/szelkiej naukowej mysli, prawdziwa wolnosc jest tylko zgodnosci^ 
z porz^dkiem boskim, kazda oryginalnosc ludzka jest jedynie swawolq, 
rodzicielkq blçdu i wystçpku. Historia jest tylko historié naszych sla-
bosci. To, co siq liczy, to powrôt do Boga, zrôdia prawdy i zbawienia. 

Lecz studium rôznych filozofii i nauk ludzkich, tak jak siç przed-
s tawiaj^ i efektywnie rozwijaj^, szczegôlowe przebadanie sposobu, 
w ktôry nasza mysl wypracowuje siebie, przeksztalca, modyf ikuje 
i postçpuje naprzôd, dostarczyloby nam caikiem innych perspektyw 
dotycz^cych te j sprawy. Konkluzje takich badan na pewno nie pozwol^ 
nam znalezc tego, co istnieje odwiecznie w swiecie idei lub w mysli 
boskiej, aie pozwol^ usprawiedliwic wiedzç, k tô re j kryteria s^ imma-
nentne i ktôra jest dzielem czysto ludzkim. 

(z francuskiego 
przelozyl Adam W^grzecki} 




