
Książka niniejsza nie pragnie być monografią filozofii oświecenia, a zara-
zem pragnie być czymś więcej. Nie jest monografią, bo monografia taka 
miałaby przede wszystkim za zadanie zaprezentować czytelnikowi całe 

bogactwo pojedynczych detali oraz prześledzić drobiazgowo proces powstawa-
nia i kształtowania się wszystkich szczegółowych problemów myśli oświecenio-
wej. Takie podejście wykluczała już jednak sama forma Zarysu nauk filozoficz-
nych oraz wyznaczony sobie przezeń cel. W ogólnej perspektywie tego zarysu 
nie sposób było myśleć o tym, by ogarnąć spojrzeniem cały z a k r e s  pytań 
sformułowanych przez filozofię oświecenia i  wyczerpująco go przedstawić. 
Miejsce tego ekstensywnego postulatu musiał zająć inny, czysto intensywny. 
Należało uchwycić oświecenie nie tyle w jego całej rozległości, ile raczej w jego 
specyficznej głębi, należało przedstawić je nie w całości jego rezultatów histo-
rycznych i historycznych form, w których się przejawiało, lecz w jedności jego 
myślowych źródeł i określającej je zasady. Tym, co wydawało się tu pożądane 
i możliwe, nie była po prostu epicka opowieść o biegu zdarzeń składających 
się na filozofię oświecenia, o  jej rozwoju i  losach, lecz chodziło raczej o  to, 
by uwidocznić wewnętrzny ruch w niej się dokonujący oraz w pewnym sensie 
akcję dramatyczną jej myślenia. Najbardziej charakterystyczny urok i właściwa 
wartość systemowa filozofii oświeceniowej tkwi właśnie w tym ruchu: w ener-
gii myślenia, która popycha ją naprzód, oraz w  tegoż myślenia pasji, którą 
wkłada we wszystkie swe poszczególne pytania. Jeśli spojrzeć na nią z tej per-
spektywy, to w jedno łączy się w niej wiele z tego, co metodzie dostrzegającej 
tylko jej rezultaty musi się wydać nieusuwalną sprzecznością lub po prostu 
eklektyczną mieszaniną heterogenicznych motywów myślowych. Właściwe 
jej napięcia i  rozwiązania, jej wątpliwości i  rozstrzygnięcia, jej sceptycyzm 
i niewzruszoną wiarę widzieć trzeba i  interpretować z perspektywy jakiegoś 
punktu centralnego, jeśli widoczny ma się stać jej właściwy sens historyczny. 

Takiej interpretacji próbuje dostarczyć niniejsza praca. Umieszcza przez 
to filozofię oświecenia zarazem w kontekście innego i szerszego tematu  filozofii 
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dziejów, który nie mógł tu zostać co prawda wyczerpująco przedstawiony, 
lecz jedynie zarysowany z oddali. Ruch bowiem, który miał tu być opisany, 
nie pozostaje czymś zamkniętym w sobie samym, lecz wskazuje, przed siebie 
i wstecz, na coś poza sobą. Stanowi jedynie częściowy akt i pojedynczą fazę 
wewnątrz owego całościowego procesu duchowego, dzięki któremu nowożytna 
myśl filozoficzna uzyskała pewność samej siebie, specyficzne poczucie własnej 
godności i specyficzną samoświadomość. We wcześniejszych moich pracach, 
zwłaszcza w  rozprawie Jednostka i  kosmos w  filozofii renesansu (1927) oraz 
w  książce Renesans platoński w  Anglii (1932) próbowałem przedstawić inne 
fazy tego wielkiego całościowego ruchu i wskazać na ich ogromne znaczenie. 
Niniejsza prezentacja filozofii oświecenia nierozerwalnie wiąże się z tamtymi 
w  swym celu rzeczowym oraz w  swej zasadniczej intencji metodologicznej. 
Podobnie jak te wcześniejsze publikacje próbuje przyjąć pewien sposób widze-
nia dziejów filozofii, którego intencją nie jest stwierdzanie i opisywanie samych 
tylko jej rezultatów, lecz raczej ujawnianie sił formujących, przez które zostały 
one – od wewnątrz – ukształtowane. Towarzyszy mu równocześnie zamiar 
wypracowania w ewolucji doktryn i  systemów filozoficznych pewnej „feno-
menologii ducha filozoficznego”, obserwowania, jak ów duch w  swej pracy 
nad problemami czysto obiektywnymi uzyskuje coraz wyraźniejszy i głębszy 
obraz samego siebie, swej istoty i swego przeznaczenia, swego zasadniczego 
charakteru i swej misji. Dziś już nie ważę się żywić nadziei, by mnie samemu 
dane jeszcze było sporządzić tego rodzaju przeglądowy zarys, dokonać scale-
nia wszystkich dotychczasowych studiów wstępnych w całość, a jeszcze dal-
szy jestem od czynienia takich obietnic. Niech na razie studia te pozostaną 
pojedynczymi cegiełkami, urywkami, których fragmentarycznego charakteru 
nie tracę z  oczu i  nie neguję, z  którymi wszakże łączę pewną nadzieję, że 
zostaną kiedyś wykorzystane i włączone w budowę jakiejś większej całości, 
gdy na budowę taką nadejdzie czas. 

Co się tyczy filozofii oświecenia, to stwarza ona szczególnie korzystne 
warunki wstępne dla tego rodzaju metody. Jej decydujące i prawdziwie trwałe 
rezultaty nie zawierają się bowiem wyłącznie w  r e p e r t u a r z e  doktrynal-
nym, który wypracowała i  który usiłowała dogmatycznie utrwalić. Epoka 
oświecenia w stopniu znacznie wyższym, niż to sobie uświadamiała, pozostała 
w  tym właśnie repertuarze zależna od poprzedzających ją stuleci. Wzięła 
jedynie w posiadanie ich dziedzictwo: porządkowała raczej i przeglądała, roz-
wijała i objaśniała, niż podejmowała i forsowała nowe w swej istocie motywy 
myślowe. A przecież oświecenie mimo całej tej treściowej zależności i mimo 
tego materialnego powiązania wytworzyło na wskroś nową i własną f o r m ę 
myśli filozoficznej. Także tam, gdzie sięga do zastanych już zasobów myślo-
wych, przetwarza je i opracowuje; gdzie jedynie kontynuuje budowę na fun-
damencie położonym przez wiek XVII – odnosi się to zwłaszcza do jego 
obrazu świata w naukach przyrodniczych – wszystko, czego się ima, zyskuje, 
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przetworzone przez nie, odmienny sens i otwiera jakiś nowy horyzont filo-
zoficzny. Tym bowiem, co teraz widzi się inaczej i  inaczej określa, jest ni 
mniej, ni więcej tylko uniwersalny p r o c e s  filozofowania. Oświecenie zaczyna 
się, w Anglii i we Francji, od rozbicia dotychczasowej formy poznania filozo-
ficznego: formy systemów metafizycznych. Nie wierzy już w rację i płodność 
„ducha systemu”, widzi w nim nie tyle siłę, ile raczej ograniczenie i hamulec 
rozumu filozoficznego. Ale rezygnując z esprit de système i wyraźnie go zwal-
czając, nie wyrzeka się tym samym esprit systématique, lecz pragnie go dowar-
tościować i urzeczywistniać w inny sposób i z większą mocą. Zamiast zamy-
kać filozofię w  granicach niewzruszonego gmachu doktrynalnego, zamiast 
przywiązywać ją do określonych, ustanowionych raz na zawsze aksjomatów 
oraz do reguł dedukcyjnie z nich wyprowadzonych, ma ono teraz raczej poru-
szać się swobodnie i przez ten swój ciągły immanentny postęp wydobywać 
na światło dzienne podstawową formę rzeczywistości, formę wszelkiego bytu, 
tak naturalnego, jak i duchowego. Filozofia nie oznacza zgodnie z tym fun-
damentalnym poglądem jakiegoś osobnego obszaru poznania, znajdującego 
się o b o k  twierdzeń wypracowanych przez poznanie natury, prawa, państwa 
itd. lub p o n a d  nimi, lecz jest wszechogarniającym medium, w którym tamte 
tworzą się, rozwijają i mają swój fundament. Nie separuje się od nauk przy-
rodniczych, od historii, nauk prawnych, polityki, lecz jest dla nich wszystkich 
jakby ożywiającym je tchnieniem, jedyną atmosferą, w której mogą one ist-
nieć i działać. Nie jest już oddzielną, abstrakcyjną substancją tego, co duchowe, 
lecz przedstawia sobą ducha jako całość w jego czystej f u n k c j i, w specy-
ficznym sposobie jego dociekań i  stawiania pytań, specyficznym typie jego 
metodyki i  czystego procesu poznania. Wszystkie owe pojęcia i  problemy 
filozoficzne, które wiek XVIII zdaje się po prostu przejmować z przeszłości, 
przesuwają się jednak w  ten sposób w  inne miejsce i  podlegają charaktery-
stycznej przemianie znaczeń. Z ustalonych i gotowych tworów stają się czyn-
nymi siłami, z rezultatów jedynie – imperatywami. Na tym polega właściwe, 
p r o d u k t y w n e  znaczenie myśli oświecenia. Przejawia się ono nie tyle 
w jakiejś określonej i dającej się zakomunikować t r e ś c i  myślowej, ile raczej 
w  u ż y t k u, jaki oświecenie czyni z  myśli filozoficznej, w  randze, jaką jej 
przyznaje, i w zadaniu, jakie jej stawia. Jeśli wiek XVIII z dumą określa sam 
siebie jako „stulecie filozoficzne”, to roszczenie takie usprawiedliwione jest 
w tym sensie, że filozofii w istocie przywraca się wówczas jej pierwotne prawa 
i  pojmuje ją w  jej oryginalnym, prawdziwie „klasycznym” znaczeniu. Nie 
pozostaje ona uwięziona jedynie w kręgu myślenia, lecz domaga się i doko-
nuje przełomu ku owemu głębszemu porządkowi, z którego wypływa zarówno 
myśl, jak i  wszelkie duchowe d z i a ł a n i e  człowieka i  w  którym zgodnie 
z zasadniczym przekonaniem filozofii oświecenia winno mieć ono swój fun-
dament. Traci się zatem z  oczu sens filozofii oświecenia, jeśli się sądzi, że 
można ją potraktować i  zbyć jako zwykłą „filozofię refleksji”. Pierwszy 
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 wkroczył na tę drogę nie kto inny, co prawda, jak H e g e l, który autoryte-
tem swego nazwiska legitymizował ją, jak się wydaje, raz na zawsze. Ale już 
u samego Hegla znaleźć można w tej kwestii pewną charakterystyczną auto-
korektę: jego opinia jako historyka i filozofa dziejów nie jest bowiem w żad-
nym razie w  pełni zgodna z  werdyktem, jaki w  odniesieniu do oświecenia 
wydała Heglowska metafizyka. Fenomenologia ducha szkicuje inny, bogatszy 
i głębszy obraz owej epoki niż ten, który Hegel zwykł rysować w zamiarze 
czysto polemicznym. W  rzeczy samej zasadnicza orientacja i  istotowa ten-
dencja filozofii oświecenia wcale nie stawiają sobie za cel towarzyszenia jedy-
nie życiu i uchwycenia go w zwierciadle refleksji. Wierzy ona raczej w pier-
wotną spontaniczność myśli, nie przypisuje jej funkcji wyłącznie wtórnych 
i  odtwórczych, lecz moc i  zadanie k s z t a ł t o w a n i a  życia. Myśl ma nie 
tylko segmentować i analizować, lecz winna także sama wprowadzać i urze-
czywistniać porządek, który pojmuje jako konieczny, by – właśnie w owym 
akcie urzeczywistnienia – wykazać swą własną rzeczywistość i prawdziwość. 

Do tej głębokiej warstwy filozofii oświeceniowej brak jednak dostępu, jeśli 
– jak czyniła to większość prezentacji historycznych – pozostaje się jedynie 
przy jej przekroju podłużnym, jeśli ktoś zadowala się nanizaniem jej poszcze-
gólnych tworów myślowych na nić czasu i niejako przesuwaniem ich po niej. 
Taka optyka pozostaje wszędzie metodologicznie niedostateczna, ale jej man-
kamenty nigdzie chyba nie ujawniają się tak wyraźnie jak w opisie filozofii 
XVIII wieku. Co się tyczy wieku XVII, to można jeszcze żywić nadzieję, że 
całość jego treści filozoficznej i  filozoficznej ewolucji określi się, śledząc tę 
ewolucję od „systemu” do „systemu”, od Descartes’a do Malebranche’a, od 
Spinozy do Leibniza, od Bacona i Hobbesa do Locke’a. Ale tego rodzaju nić 
przewodnia rwie się na progu XVIII stulecia. System filozoficzny jako taki 
utracił bowiem wówczas swą moc wiążącą i  prawdziwie reprezentatywną. 
Nawet Christian Wo l f f, który ze wszystkich sił trzymał się owej formy sys-
temu i  którego zdaniem w  niej zawierała się właściwa prawda filozofii, na 
próżno usiłował za jej pomocą ogarnąć i opanować c a ł o ś ć  filozoficznych 
problemów epoki. Myślenie oświecenia przełamuje raz po raz sztywne bariery 
systemu i próbuje, właśnie w umysłach najbogatszych i najbardziej oryginal-
nych, wymknąć się spod jego surowej dyscypliny. Właściwości tego myślenia 
i  jego osobliwe zdecydowanie najczyściej i  najwyraźniej manifestują się nie 
tam, gdzie zestala się ono w  aksjomatach i  twierdzeniach, lecz tam, gdzie 
wciąż jeszcze pochłonięte jest tworzeniem myśli, gdzie wątpi i  szuka, gdzie 
burzy i buduje. Całość tego ruchu, biegnącego to w jedną, to w drugą stronę, 
poddanego nieustannym fluktuacjom, nie daje się rozłożyć po prostu na 
pewną sumę poszczególnych doktryn. Właściwa filozofia oświecenia jest 
i pozostanie czymś innym niż ogół tego, co myśleli i czego nauczali jego naj-
wybitniejsi myśliciele, Voltaire i Montesquieu, Hume czy Condillac, d’Alem-
bert czy Diderot, Wolff czy Lambert. Nie sposób jej uwidocznić w tej sumie 
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owych poglądów doktrynalnych i  w  ich czasowym następstwie, albowiem 
w mniejszym stopniu zawiera się ona w określonych pojedynczych twierdze-
niach niż w formie i typie samej refleksji intelektualnej. Tylko w akcie i w  ciąg le 
postępującym naprzód procesie tej refleksji da się uchwycić działające tu siły 
duchowe, i to w nich dopiero daje się wyczuć puls wewnętrznego życia umy-
słowego czasów oświecenia. Filozofia oświeceniowa należy do owych myślo-
wych „tkackich majstersztyków”, w których 

nici sto w ruch wprawia jeden przycisk, 
Tam i z powrotem mkną czółenka rącze, 
Niedostrzegalną falą płyną nici1. 

Rekonstrukcja i analiza historyczna musi postrzegać swoje właściwe i naj-
ważniejsze zadanie w wydobywaniu na światło dzienne tych „niedostrzegal-
nych” nici. Niniejsza prezentacja próbowała osiągnąć ten cel, starając się 
opisywać nie losy poszczególnych myślicieli i ich doktryn, lecz czystą histo-
rię idei czasów oświecenia, oraz przedstawiając same te idee nie tylko w ich 
ujęciu abstrakcyjno-teoretycznym, lecz pokazując je i  uwidaczniając w  ich 
bezpośrednim oddziaływaniu. Musiała przy tym pominąć mnóstwo szczegó-
łów, ale nie mogła przejść obojętnie obok żadnej spośród istotnych sił, które 
formowały obraz filozofii oświeceniowej i  określiły jej zasadniczy sposób 
widzenia natury, historii, społeczeństwa, religii i  sztuki. Jeśli podąża się tą 
drogą, okazuje się, że filozofia epoki oświecenia, postrzegana zwykle i przed-
stawiana jako eklektyczna mieszanina najrozmaitszych motywów myślowych, 
jest zdominowana przez kilka wielkich idei o zasadniczym i fundamentalnym 
charakterze, które objawia nam w postaci precyzyjnie zamkniętej i podzielo-
nej na zwarte segmenty. To od nich winna się zaczynać wszelka prezentacja 
historyczna, one to bowiem wyłącznie dostarczają jej wyraźnej i pewnej nici 
przewodniej, która może ją przeprowadzić przez labirynt poszczególnych 
dogmatów i twierdzeń doktrynalnych. 

Co się tyczy systematycznej k r y t y k i  filozofii oświeceniowej, to w ramach 
niniejszej pracy nie sposób jej było podjąć. Tu musiałem swoje rozważania 
opatrzyć raczej mottem zaczerpniętym ze Spinozy: „non ridere, non lugere, 
neque detestari, sed intelligere”2. Akurat epoka oświecenia jedynie rzadko 
doświadczała dobrodziejstw takiego podejścia. Za główny jej mankament 
zwykło się uważać to, że brakowało jej zrozumienia dla tego, co historycznie 
odległe i obce, że w naiwnym samouwielbieniu podniosła s w o j e  miary do 

1 [Johann Wolfgang Goethe, Faust. Eine Tragödie. Erster Theil (Werke, hrsg. im Auftrage der 
Großherzogin Sophie von Sachsen, Weimar 1887–1919, dział 1, t. XIV), s. 91]. – Cyt. pol. za: 
Johann Wolfgang Goethe, Faust, przeł. Feliks Konopka, PIW, Warszawa 1977, s. 96. 

2 Non ridere… (łac.) – „[ludzkich postępków] nie wyśmiewać, nie opłakiwać i nie potępiać, 
lecz rozumieć”, Tractatus politicus, cap. I, § 4, wyd. pol. zob. Benedykt Spinoza, Traktaty, tłum. 
Ignacy Halpern-Myślicki, Wydownictwo Antyk, Kęty 2000, s. 336.
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rangi bezwarunkowej, wszechobowiązującej i jedynej możliwej normy oraz że 
mierzyła nimi wszelką przeszłość historyczną. Ale jeśli nawet oświecenia nie 
da się uwolnić od tego zarzutu, to przecież z drugiej strony należy zauważyć, 
że odpłacono mu z nawiązką. Albowiem właśnie tę pychę wynikającą z prze-
świadczenia, że wszystko wie się lepiej, o  którą je obwiniano, okazywano 
nieustannie i w stosunku do niego. To z niej właśnie wyrosło mnóstwo uprze-
dzeń, które dziś jeszcze utrudniają jego bezstronny ogląd historyczny i spra-
wiedliwą ocenę. Prezentacja niniejsza, której obce są wszelkie intencje bez-
pośrednio polemiczne, nie próbuje nigdzie poddać tych uprzedzeń krytyce 
wyrażonej explicite ani dokonać jakiejś „rehabilitacji” oświecenia. Tym, na czym 
zależało jej przede wszystkim, było przedstawienie oraz historyczne i syste-
matyczne objaśnienie jego treści i  najważniejszych postawionych przez nie 
kwestii filozoficznych. Objaśnienie takie stanowi pierwszy i niezbędny waru-
nek wstępny rewizji owego wielkiego procesu, który oświeceniu wytoczył 
romantyzm. Wyrok wydany przezeń w tym procesie jest przyjmowany przez 
wielu bezkrytycznie do dziś dnia. Powszechnie dają się wszak słyszeć głosy 
o „płytkim oświeceniu”. Ważny cel niniejszej pracy zostałby osiągnięty, jeśli 
udałoby się jej sprawić, by głosy te wreszcie zamilkły. O tym, że po dokona-
niach Kanta i po rewolucji „sposobu myślenia”, którą wywołała Krytyka czy-
stego rozumu, nie może być już dla nas prostego powrotu do pytań i odpowie-
dzi filozofii oświecenia, mówić nie ma potrzeby. Gdziekolwiek jednak pisać 
się będzie „dzieje czystego rozumu”, których zarys próbował naszkicować 
Kant w ostatnim rozdziale swej Krytyki, trzeba będzie w nich pamiętać przede 
wszystkim o epoce, która jako pierwsza odkryła autonomię rozumu i namięt-
nie jej broniła, która na wszystkich obszarach bytu duchowego walczyła o jej 
przyjęcie i  uznanie. Żadna wizja autentycznych dziejów filozofii nie może 
mieć intencji czysto historycznych i  na historię jedynie być zorientowana. 
Powrót do filozoficznej przeszłości pragnie bowiem zawsze i musi być zara-
zem aktem własnej filozoficznej autorefleksji i samokrytyki. Bardziej niż kie-
dykolwiek wcześniej wydaje mi się, że nadszedł czas, by nasza współczesność 
takiej samokrytyki dokonała – by raz jeszcze przejrzała się w  jasnym i czy-
stym zwierciadle stworzonym przez epokę oświecenia. Niejedno z  tego, co 
jawi się nam dzisiaj rezultatem „postępu”, ujrzane w tym zwierciadle, utraci 
co prawda swój blask. Wiele z tego zaś, czym się szczycimy, wyda się  osob liwe 
i zniekształcone. Byłoby to jednak sądem pochopnym i niebezpiecznym oszu-
kiwaniem samych siebie, gdybyśmy te zniekształcenia chcieli przypisać wyłącz-
nie zmąceniu zwierciadła, zamiast szukać ich przyczyny w  innym miejscu. 
Powiedzenie Sapere aude!, które Kant nazywał „hasłem oświecenia”3, obowią-
zuje także w naszej własnej historycznej relacji wobec niego. Zamiast wyrażać 

3 Zob. Immanuel Kant, Co to jest oświecenie?, tłum. Adam Landman, [w:] Tadeusz Kroński, 
Kant, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966, s. 164 (przyp. tłum.). 
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się o nim lekceważąco czy spoglądać na nie z wyniosłością, musimy ponow-
nie znaleźć w sobie odwagę, by się z nim zmierzyć i dokonać wewnętrznego 
z nim obrachunku. Stulecie, które w rozumie i nauce widziało i czciło „naj-
wyższą z  ludzkich sił”4, nie może być dla nas czymś po prostu minionym 
i utraconym: musimy znaleźć sposób, by nie tylko zobaczyć je w jego własnej 
postaci, lecz także by ponownie uwolnić pierwotne siły, które postać tę wytwo-
rzyły i ukształtowały. 

Nie mogę zakończyć tej przedmowy, nie wyrażając w  tym miejscu ser-
decznego podziękowania wydawcy Zarysu nauk filozoficznych, profesorowi 
F r i t z o w i  M e d i c u s o w i, któremu zawdzięczam pierwszą zachętę do 
napisania tej książki i  który wraz ze mną przeprowadzał jej korektę. 
Podziękowanie winien jestem także pannie A l i x  H e i l b r u n n e r, która 
opracowała zamieszczony na końcu tego tomu skorowidz autorów, ułatwiając 
przez to znacznie poruszanie się po wielowarstwowym i obszernym materiale, 
omówionym z konieczności w różnych miejscach. 

Hamburg, październik 1932 
Ernst Cassirer

4 Goethe, Faust, w. 1852, cyt. za Faust, op. cit., s. 94. 




