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Filozofia jest niesamowitym zjawiskiem. Człowiek przy-

chodzi na studia by poznać odpowiedzi na dręczące go pytania, 
a odchodzi z kwitkiem. Ba, im dalej w las, tym jeszcze mniej wie. 
W pewnym momencie dochodzi do zwątpienia w sens uprawiania 
jakiegokolwiek namysłu – do sceptycyzmu. 

Tym niemniej dla niektórych nie jest to wcale punkt doj-
ścia, a wprost odwrotnie, zaledwie punkt wyjścia, jak np. dla 
Descartesa (sceptycyzm metodologiczny). Natomiast Montaigne 
(który poprzedzał historycznie myśl wyżej wspomnianego Fran-
cuza) prezentuje podejście dosyć osobliwe. W swoich „Próbach” 
porusza dwa rodzaje wątpienia: sokratejskie oraz pyrrońskie2. 
Mimo, że oba można nazwać podejściami sceptycznymi, to za-
chodzi między nimi fundamentalna różnica. Na gruncie wątpienia 
pyrrońskiego dojście do jakichkolwiek prawd czy chociażby wie-

                                                      
1 Artykuł nierecenzowany. 
2 M. de Montaigne: Próby. T. 2. Warszawa 1985, s. 242, 287-289. 
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dzy prawdopodobnej jest niemożliwe. Bo, o ile Sokrates twierdził, 
iż „wie, że nic nie wie”3, ostatecznie pewne stwierdzenia postulo-
wał; o tyle pyrrończycy twierdzili, że nawet nie wiedzą, że nic nie 
wiedzą. Ich życie sprowadzało się do tego, by ludzi uważających, 
że wiedzą – przekonywać, że nie wiedzą; a ludziom będących 
zdania, że nie wiedzą – tłumaczyć, że jednak wiedzą4. Nie wyni-
kało to bynajmniej z ich wrodzonej złośliwości czy figlarności. Po 
prostu tak bardzo wątpili, iż czasem pewnie nawet sami nie wie-
dzieli, że wątpią – co ostatecznie, paradoskalnie, skutkowało 
stwierdzaniem pewnych faktów5. 

Spotkałem się jednak kiedyś z tezą jakoby Montaigne miał 
być zwolennikiem filozofii Pyrrona – złapałem się wtedy za gło-
wę. Owszem, był on sceptykiem, ale na Arystotelesa, postaci scep-
tycyzmu jest niezliczona liczba! Zresztą sam Montaigne zazna-
czał, że największym autorytetem cieszy się u niego Sokrates6, nie 
Pyrron. Zatem nie był to sceptycyzm pyrroński ani tym bardziej 
sceptycyzm metodologiczny. Wynikał on z najzwyklejszego 
w świecie myślenia indukcyjnego, z obserwacji świata, ale zara-
zem świadomości niepewności takiego poznania, jak również 
z niechęci do wszelkiego dogmatyzmu i apriorycznych urojeń 
rozumu. Montaigne wyraźnie twierdził, że nie jesteśmy w stanie 
poznać ewentualnego boga – ten jest NADNAD7. Tak samo nie 
zdołamy nigdy rozwikłać zagadki przyrody: nasze pięć zmysłów 
niekoniecznie musi wyczerpywać wszelkie właściwości rzeczy 
samych w sobie (jakby to powiedział Kant, którego myśl jest tutaj 
antycypowana). Podobnie sprawa ma się z poznaniem nas samych. 
Co może dziwić, stwierdzenia Montaigne pozostają do dziś aktu-
                                                      
3 Platon: Obrona Sokratesa. Kęty 2008, 21B,C,D. 
4 M. de Montaigne: Próby…, s. 288. 
5 Stwierdzenie to jest zwykłą złośliwością z mojej strony. 
6 M. de Montaigne: Próby…, s. 242. 
7 Wyrażenie podkreślające całkowitą transcendentność Boga, który z tej racji jest 
ponad wszystkim – ponad dobrem i złem, ponad bytem i niebytem itd. (rozumia-
nych na sposób ludzki), co prowadzi do stwierdzenia, że prawdziwy absolut 
nadjest nadnad nadwszystkim. Por. K. M. Wieczorek: Polemoslogion [w druku]. 



Kamil M. Wieczorek – O  MICHELU DE MONTAIGNE I EMPIRYZMIE, (…) 
 

155 
 

alne: ani nie doszliśmy do porozumienia w sprawie Boga, para-
dygmaty nauk co jakiś czas ulegają zmianie, a psychologia, zwy-
czajnie, jeszcze raczkuje. I jak tu nie być sceptykiem? 

Tylko czy zatem mamy w ogóle zrezygnować 
z poznawania rzeczy? Ktoś mógłby pomyśleć: „jeśli nie dociera-
my do rzeczy samych w sobie, to… nie widzę sensu, żeby nadwy-
rężać mięśnie mózgowe”. Niby tak, ale można też zrobić coś, 
o czym mówił już Kartezjusz. Ten dzieląc wiedzę, posegregował 
ją według stopnia pewności: od najmniej do najbardziej pewnej. 
By jednak lepiej to zobrazować, przytoczę przykład: niedawno 
spotkałem się z pewnym dziwnym twierdzeniem – kolega uważał, 
że La Mettrie jako zatwardziały materialista i krytyk metafizyki 
(także form poznania rzeczy transcendentnych), sam ostatecznie 
tworzył sobie nadbudowę metafizyczną. A to dlatego, gdyż 
przyjmował a priori poznanie aposterioryczne, na którym opierał 
swoje myśli. Jednak osobliwy to empiryzm, któremu chciałoby się 
przypisać dodatkowo łatkę „też jestem metafizyką”. W przypadku 
La Mettrie i Montaigne’a jest to empiryzm cum grano salis (łac. 
z pewną dozą sceptycyzmu) – zawsze uważałem, że cechą ludzi 
myślących jest świadomość możliwości bycia inaczej i bycia 
w błędzie. Zwróciłem uwagę zaprzyjaźnionemu miłośnikowi filo-
zofii, że La Mettrie co prawda wyklucza wszelkie możliwości 
poznania a priori (kantowskie – metafizyczne poznanie syntetycz-
ne a priori), które prowadzą do największych „bzdur”, to niemniej 
poznania aposteriorycznego nie przyjmuje za pewne i prawdziwe!, 
ale za jedynie najbardziej prawdopodobne8 – ponieważ na jego 
gruncie udało się najwięcej osiągnąć (tym samym jest to leibni-
zjańska a nie kartezjańska teoria prawdy). Bo jeśli mowa 
o aposteriorycznym poznaniu zasad mechaniki, techniki, matema-
tyki – można na ich podstawie skonstruować maszynę np. samo-
lot. I jakimś niesamowitym trafem wg odkrytych przez nas praw 

                                                      
8 J. O. de La Mettrie: Dzieła filozoficzne. [w:] Idem: Człowiek-maszyna. Warsza-
wa 2010, s. 247.  
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ten samolot jest w stanie się wznieść, utrzymać w powietrzu 
i (z reguły) bezpiecznie wylądować. Zatem można by tu stwier-
dzić, iż dotarliśmy do jakiegoś przejawu prawdy. Chyba, że (jakby 
chciał tego Kartezjusz) jest to sen. No tak, ale ten sen działa na 
jakiś określonych zasadach, które odkrywamy. Dlatego też – jakby 
nie było – jesteśmy trochę bliżej rzeczy samej w sobie. Choć na-
wet gdyby się uprzeć i konsekwentnie twierdzić, że świat senny 
nie opiera się na żadnych zasadach, to i tak znaleźlibyśmy się 
bliżej prawdy, ponieważ tym samym brak zasady byłby jego zasa-
dą. 

Natomiast co do poznania metafizycznego: tu właściwie 
od zarania dziejów tworzono teorie, które były zupełnie niespraw-
dzalne – możemy się wykłócać z oponentem o prawdziwość na-
szych twierdzeń metafizycznych z jego wizją świata transcendent-
nego. I niczego sobie nie udowodnimy. Ale jeśli będę postulował 
człowieka-ptaka (tj. samolot) i ktoś powie mi „a weź to udowod-
nij” – to jeśli mam rację, wystarczy, że zbuduję maszynę latającą. 
W tym sensie poznanie aposterioryczne ma przewagę nad pozna-
niem apriorycznym – te pierwsze dotyczy czegoś realnego. I co 
prawda Montaigne krytykował nasze zmysły, stwierdzał ich nie-
wystarczalność i małość, ich omylność, ale równocześnie… co 
innego, bardziej pewnego, nam zostało9? Paszkwilem jakimś nie-
samowitym byłoby, gdyby wielcy krytycy dogmatyki sami stawali 
się dogmatykami. Pragmatyzm, oto całe stanowisko rozsądnego 
empiryzmu. Lecz tylko pragmatyzm, nic ponad więcej – żadna 
prawda sama w sobie i ostateczna tajemnica. 

Tylko jeśli tracimy możliwość poznania metafizycznego 
jak i również zyskujemy wiedzę, że poznajemy tylko prawdopo-
dobnie – to spostrzeżenie to wprost do nas krzyczy, że nie warto 
„fatygować” wspomnianych już „mięśni mózgowych”. W końcu 
„każdy sobie rzepkę skrobie”, jak mówi znane przysłowie. Ale nie 
do końca jest to prawdą. By to zrozumieć, musimy w tym miejscu 
                                                      
9 M. de Montaigne: Próby…, s. 339. 
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zwrócić uwagę na powiązania Montaigne’a z myślą epoki helleni-
stycznej. Wykształciła ona (głównie) trzy szkoły filozoficzne: 
epikureizm, stoicyzm, sceptycyzm. Na pierwszy rzut oka ich myśli 
wydają się być czymś od siebie odmiennym. Ale jeśli się dobrze 
przyjrzeć – wszystkie wysuwają na pierwszy plan etykę. Wizje te 
kształtowały się w czasie upadku polis, konfuzji i poczucia zagu-
bienia. Myśl filozoficzna, która pojawiła się w tym okresie była 
podporządkowane pytaniu: jak żyć? Nikomu nie chciało się „ba-
wić” w wielkie systemy arystotelesowskiej filozofii pierwszej. 
I tak też sceptycy nie mają żadnej nadbudowy metafizycznej czy 
nawet fizycznej; Epikur stworzył całą fizykę bardziej jako cieka-
wy dodatek i usprawiedliwienie własnej mądrości niż realną próbę 
odkrycia tajemnic ontologii. U stoików sytuacja rysuje się co 
prawda już bardziej bogato, to niemniej ich ostatecznym celem, 
podobnie jak i u Monatigne’a, jest pytanie o to, jak osiągnąć 
szczęście10? 

Spójrzmy zatem na to wszystko właśnie od tej strony: 
wielkie systemy metafizyczne, wydumane ontologie i teologie 
nienaturalne ze swoim ogromnym gmachem – one wszystkie 
(w większości) są dziś przeżytkiem. Ale przesłanie moralne pozo-
staje nadal aktualne – nic, a nic nie straciło na czasie: „żyj dobrze” 
(jakkolwiek jest to czysto formalna formułka, przez co może 
oznaczać zarazem „żyj wedle przykazań Boga”, jak i „żyj wedle 
swoich żądz”). 

Nie mam jednak zamiaru sprowadzenia filozofii do zwy-
kłego utylitarystycznego rachunku – czy się ona opłaca? Owszem, 
uprawianie namysłu dla samego namysłu jest godne pochwały, ale 
bądźmy szczerzy – czy ma ona jakiekolwiek znaczenie, jeśli nie 
wnosi niczego dla życia? Prawdy i tak nie dojdziemy, jak uważali 
Montaigne i La Mettrie. Niemniej możemy sobie przynajmniej 
trochę ułatwić życie. Bo jeśli zaczniemy podchodzić do wszyst-
kiego sceptycznie, to może się w nas zrodzić pesymizm. A ten 
                                                      
10 W. Tatarkiewicz: Historia filozofii. T. 2. Warszawa 1983, s. 15. 
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wzbudzić żal w stosunku do człowieczeństwa. I jeśli nie przerodzi 
się on we frustracje – wytworzy współczucie, które u Schopen-
hauera jest podstawą dobra11. Jeżeli i ten warunek zostanie speł-
niony, to dojdziemy do pewnego rodzaju zrozumienia. Zrozumie-
nia, że nie jesteśmy pępkami świata. A to pomoże nam dostrzec 
drugiego człowieka. I jest to Rzecz na tyle Piękna, że chyba warta 
całych metafizyk, całych ontologii i całych racjonalizmów razem 
wziętych. Jak napisał Pascal „wszystkie ciała razem wzięte 
i wszystkie duchy razem wzięte, i wszystkie ich utwory nie są warte 
najmniejszego poruszenia miłości”12. Bądźmy jednak trzeźwi – 
nie mowa tu o popędzie, ale o umiejętności współodczuwania, 
a właściwie do współcierpienia13. Nic więcej nie byłoby nam już 
wtedy potrzeba. 

Jakkolwiek to tylko pragmatyczna mrzonka, którą czysta 
teoria często piętnuje, przez co paradoksalnie teoria zdobywa 
przewagę także w sferze praktyki. Wynika to z tego, że co prawda 
owszem, jeśli zaczniemy podchodzić do wszystkiego sceptycznie, 
to może się w nas zrodzić pesymizm. A ten wzbudzić żal 
w stosunku do człowieczeństwa. I jeśli nie przerodzi się on 
we frustracje – wytworzy współczucie. Niemniej ta część sylogi-
zmu nie jest w żaden sposób konieczna, o czym świadczy współ-
czesny świat, który powziął sobie za naczelną zasadę „żyj do-
brze”. Niestety, zinterpretował ją na sposób hedonistyczny, prak-
tyczny bez podstawy z czystej teorii. Również o ile współczesny 
sceptycyzm zwątpił w wyższe i trwałe wartości, o tyle jednak 
zapomniał zwątpić w przyjemność jako taką. Stąd też empiryzm 
ze swoim podejściem fenomenalnym i sceptycznym jest jedynie 
przydatnym narzędziem a nie kryterium rozstrzygania o wszelkiej 
rzeczywistości, jak to próbuje nam dziś wmówić pozytywizm. 

                                                      
11 A. Schopenhauer: O podstawie moralności. Przeł. Z. Bassakówna. Kraków 
2006, s. 88-90. 
12 W. Tatarkiewicz: Historia…, s. 60. 
13„Współcierpienie” lepiej niż „współodczuwanie” oddaje schopenhauerowskie 
„Mitleid”. 
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Uczynić ze środka cel? Kant by nam coś o tym stanowczo powie-
dział. 

Jakkolwiek sceptycyzm jako taki nie jest zły sam w sobie. 
Sokrates bowiem, pomimo bycia sceptykiem, utrzymał trzon, ją-
dro czegoś, co jest trwalsze od człowieka. I o tym, kiedy wydaje 
się nam, że tylko empiria, czyli nasze zmysły, są ostateczną in-
stancją stanowiącą o rzeczywistości, trzeba stanowczo pamiętać, 
balansując pomiędzy bezkrytycznym zapatrzeniem w siebie 
a odrzuceniem wszystkich wartości. Nota bene nawet Nietzsche, 
ten (z przymrużeniem oka) „wielki piewca nihilizmu”, nie był 
tutaj aż tak radykalny, mówiąc nie o zniesieniu wartości, ale o ich 
przewartościowaniu. Bez wartości bowiem (tzn. w całkowitym 
sceptycyzmie) nie sposób żyć. Wie o tym zarówno asceta jak 
i hedonista, dogmatyk jak i krytyk. 

Dlatego też, i żeby nie spotkała nas żadna przykra niespo-
dzianka, sceptycyzm powinniśmy traktować z lekkim przymruże-
niem oka. 
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