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Ks. GRZEGORZ GÓLSKI C M 

CHRYSTIANA WOLFFA NAUKA 
O PRZYCZYNACH W PHILOSOPHIA 

PRIMA SIVE ONTOLOGIA 

Wprowadzenie 

Zanim przejdziemy do analizy ogólnej i szczegółowej nauki Chry
stiana Wolffa o przyczynach, trzeba powiedzieć kilka słów o powodach 
opublikowania tego artykułu. 

Pierwszy powód jest związany z osobą śp. ks. prof. Kazimierza Klo-
skowskiego, któremu poświęcone jest to zbiorowe dzieło. Jako długoletni 
naczelny redaktor „Studiów Gdańskich" i wykładowca filozofii 
w Gdańskim Seminarium Duchownym wielokrotnie spotykałem się 
z czcigodnym Księdzem Profesorem. Zaczęło się wszystko od moich wy
kładów z różnych dziedzin filozofii, w których brał On od początku bar
dzo ży wy udział. Kiedy zdobyłem doktorat z historii filozofii i metafizyki, 
i mogłem już prowadzić seminarium naukowe, On jako pierwszy zapisał 
się na to seminarium. Kiedy potem dyskutowaliśmy o temacie Jego pracy 
magisterskiej, wybraliśmy wspólnie następujący: Nauka o Ix>gosie 
w dziełach Fi łona z Aleksandrii i w hymnie Prologu Czwartej Ewangelii1. 
Dziś przyznaję, że to jest trudne zagadnienie i jako porównawcze nadaje 
się raczej na temat rozprawy doktorskiej. Ale On doskonale wywiązał się 
z zadania i dal oczywisty dowód szczególnych uzdolnień naukowych. Je
stem dumny, że od początku miałem szczęście posiadania bardzo zdol
nych i pracowitych uczniów. 

K. Kloskowski, Nauka o Logosie w dziełach Filona z Aleksandrii i w hymnie 
Prologu Czwartej Ewangelii. „Studia Gdańskie". 6 (1986), s. 313-352. 
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Drugim powodem opublikowania tego artykułu jest cieszący mnie 
fakt, że we Wrocławiu, mieście w którym przebywał kiedyś Christian 
Wolff, na nowo rozwija się żywe zainteresowanie jego osobą i nauką. Za
interesowaniu temu daje wyraz dr Bogusław Paź, autor niepublikowanej 
pracy doktorskiej Problematyka pierwszych zasad (prima principia) 
w ontologii Christiana Wolffa2, pracy która wiąże się ściśle z poruszoną tu 
nauką Wolffa o przyczynach. Ponieważ z Wrocławia płyną do mnie proś
by o kserokopię mojej pracy doktorskiej poświęconej filozofii bytu Chry
stiana Wolffa, a ja żadnej nie posiadam, ośmielam się więc - korzystając 
z okazji - zwrócić uwagę na moje podstawowe artykuły zamieszczone 
w „Studiach Gdańskich"' 3 i „Rocznikach Filozoficznych" 4. Uważani, że 
poznanie tych artykułów umożliwia lepsze zrozumienie wielu aspektów 
wolffiańskiej nauki o przyczynach. 

W podsumowaniu pragnę stwierdzić, że mam dużą satysfakcję, iż 
śp. Ks. Kazimierz Kloskowski, mój pierwszy magister, został w krótkim 
czasie profesorem belwederskim, a krótko przed jego przedwczesną 
śmiercią otrzymałem dwa tomy jego ostatniej książki Filozofia ewolucji 
i filozofia stwarzania". 

1. Ogólna teoria przyczyn 

1.1. Zasady a przyczyny 
Już od zarania filozofii greckiej poznanie przyczynowe bytu stanowi 

główny przedmiot zainteresowania umysłu ludzkiego. Arystoteles poświę
ca temu zagadnieniu dużo miejsca w swej filozofii pierwszej, a cala księ
ga A jest w zasadzie historycznym wprowadzeniem w tę dziedzinę. Jego 
tłumaczenie bytu-substancji przez cztery przyczyny stanowi po dzień dzi
siejszy klasyczny przykład rozwiązywania tego problemu i dlatego 
wszystkie późniejsze analizy przyczynowości muszą jakoś ustosunkować 
się do wyników jego przemyśleń. 

' por. B. Paź. Semiotyczne podłoże ontologicznego racjonalizmu (G. W, Leib
niz, Ch. Wolff), „Acta Universitatis Wratislaviensis", X X X V I (1999), s. 39¬
60. 
G. Gólski, Teoria bytu i istoty w »Philosophia prima sive ontologia« Chri
stiana Wolffa. „Studia Gdańskie"', 2 (1976), s. 97-150. 

4 G. Gólski, Problematyka istnienia w »Philosophia prima sive ontologia« 
Christiana Wolffa, „Roczniki Filozoficzne", X X V I I I (1980) z. 1, s. 233-251. 
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Stagiryta jest wielkim autorytetem dla Wolffa. Jeżeli jednak Arysto
teles zaczyna swoje badania od analizy przyczynowej bytu, to u Wolffa 
teoria przyczyn jest już przedostatnim rozdziałem w jego podstawowym 
dziele filozoficznym 5. Takie postępowanie nie stanowi jakiegoś novum 
w osiemnastowiecznej literaturze filozoficznej 6. 

Stosunek teorii przyczyn Wolffa do myśli twórcy Likeionu może być 
ciekawym problemem i nieraz będziemy o niego potrącali. Jednak ani to 
zagadnienie, ani sprawa zależności układu problematyki filozoficznej 
w dziele Wolffa od ówczesnych wpływów scholastycznych nie stanowią 
tutaj pierwszorzędnego przedmiotu naszego badania. 

Istnieje ważniejszy powód naszego zainteresowania się wolffiańską 
teorią przyczyn. Uważamy, że dotychczasowe nasze rozważania wokół 
problematyki bytu nie byłyby wystarczające, gdyby skończyły się na ana
lizie bytu i jego elementów składowych, czyli na zbadaniu bytu od jego 
strony statycznej. Do całości obrazu konieczne jest przebadanie jego kon
cepcji bytu od strony dynamicznej, czyli od strony przyczyn t łumaczących 
powstanie, zmianę i znikanie bytu. Ponadto tutaj jak w soczewce skupiają 
się zwykle charakterystyczne cechy danej filozofii i ujawniają konse
kwencje pierwszych pojęć i założeń. 

Rozdział o przyczynach zaczyna Wol f f nie od podania definicji przy
czyny - jak się tego można by spodziewać - ale od definicji principium. 
Mówi, że to, co zawiera w sobie rację czegoś drugiego, nazwa się po
czątkiem1. W podsumowaniu swoich rozważań na temat początku W o l f f 

5 Christiani Wolffii, Philosophia prima sive ontologia, edidit et curavit J. 
Ecole, Hildesheim 1962. (dalej cyt. jako Ont.) Ostatni krótki rozdział: De si-
gno nie zawiera już problematyki ontologicznej. Cały akcent jest tu położony 
na analiz)' semiotyczne. Wytłumaczenia tego nieco dziwnego dołączenia go 
do filozofii pierwszej można chyba szukać we wpływie tradycji scholastycz-
nej, w której nieraz z problematyką prawdy wiązano naukę o modi signifi-
candi, 

6 Ciekawe byłoby historyczne i rzeczowe zbadanie, od kiedy i dlaczego wy
stępuje takie zjawisko. Może dlatego, że w pierwszych rozdziałach dziel 
metafizyki, podlegającej coraz to większej esencjalizacji, mówiono o istocie, 
a przyczyny wiążą się z ustępującym stopniowo z pola widzenia istnieniem. 

7 Principium dicitur id, ąuod in se continet radonem alterius. Korelatywne 
temu jest pojęcie principiatum, czyli tego, co ma swoją rację w czymś in
nym. Ont., § 866, s. 645. Termin principium jest u Wolffa dwuznaczny. 
Principium pojęte jako to, co zawiera w sobie rację czegoś drugiego, bę
dziemy tłumaczyć przy pomocy terminu „początek". Należy tu principium 
fiendi, principium essendi i principium cognoscendi. Kiedy zaś będzie mowa 
o pierwszych zasadach naszego poznania: zasadzie niesprzeczności, zasadzie 
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stwierdza, że to pojęcie zależy od racji dostatecznej8. Zanim więc zbada
my pojęcie początku i rozważymy jego stosunek do przyczyny oraz po
dział przyczyn, musimy najpierw zbadać pojęcie racji dostatecznej 
a następnie jej stosunek do przyczyny. 

Przez racją dostateczną rozumiemy to, dzięki czemu poznajemy, dla
czego coś jest9. Zastanawiające jest to, że w sformułowaniu tej zasady 
podmiot i jego poznanie gra decydującą rolę. Dla sprawiedliwości trzeba 
dodać, że W o l f f przytacza także tradycyjne ujęcie tej zasady: Propositio, 
ąuod nihil sit sine ratione sufficiente, cur potius sit, ąuam non sit dicitur 
Principium rationis sufficientis10. To już brzmi jak prawo bytu. Można by 
więc sądzić, że prawa poznania opierają się u Wolffa o prawa bytu. Nie
stety, nigdzie W o l f f takiego uzależnienia nie przeprowadza. Co więcej, 
w jego teorii bytu, pojętego jako możliwość, czyli zespól cech niesprzecz-
nych i wzajemnie nie zdeterminowanych, trudno byłoby przeprowadzić 
takie uzasadnienie. Zresztą, wszystkie dalsze sformułowania tej zasady 
i jej „dowody" wskazują na jej subiektywny i poznawczy charakter. Wolf f 
powtarza często, że natura naszego umysłu zmusza nas do szukania racji 
dostatecznej11. Tylko dla potwierdzenia tej zasady przytacza fakt, że nigdy 
doświadczenie nie zaprzeczyło tej tezie 1 2. Przeciwnie, można przytoczyć 
liczne wypadki dla jej potwierdzenia. Jeżeli zaś nie możemy podać racji 
jakiegoś konkretnego zdarzenia, to nie jest wykluczone, że nie zostanie 
ona kiedyś znaleziona. Wreszcie to, iż już od dziecka skłonni jesteśmy 

racji dostatecznej, zasadzie wyłączonego środka i innych, będziemy princi
pium oddawali przy pomocy słowa „zasada". 

8 Ont., § 879, s. 651. 
9 Per radonem sufficientem intelligimus id, uncle intelligitur, cur aliąuid sit. 

Ont., § 56, s. 39. A oto podany tamże przykład racji dostatecznej. Ilość 
trzech boków w trójkącie jest racją dostateczną dla liczby trzech kątów, gdyż 
ona wystarczy dla zrozumienia, dlaczego Uójkąt ma Uzy kąty. 

10 Ont., § 71, s. 49; A. Bissinger, Die Struktur der Gotteserkenntnis. Studien 
zur Philosophie Christian Wolffs, Bonn 1970, s. 142. Bissinger nawiązuje do 
tych słów Wolffa i stwierdza: Das „curpotius sit ąuam non sit" bezieht sich 
auf das Sein der Dinge, die Existenz, aber auch auf das Sosein, die innerlo-
gische Verfasstheit. Die Beziehung zum Erkennen ist in der Formulierung 
des Prinzips wie in der Anwendung fast immer migegeben. Dennoch ist das 
Prinzip nicht einfach ais Erkenntnisprinzip zu bestimen; eine eindeulige Be-
stimmung ist nicht moglich: das Prinzip bleibt in der Schwebe zwischen Er-
kenntnis- und Seinsprinzip. 

11 Eam experimur mentis nastroi naturom, ut in casu singulari non facile ąuis 
admiserit aliąuid esse sine ratione sufficiente. Ont., §74, s. 53. 

12 Ont, §72, s. 51. 



Studia Gdańskie X I I (1999) 83 

pytać o racje, dowodzi, że natura naszego umysłu świadczy 
0 prawdziwości tej zasady13. Kto więc nie jest uprzedzony i nie stosuje 
przewrotnej zasady postępowania w swoich badaniach, musi przyjąć zasa
dę racji dostatecznej bez dowodu 1 4 . 

Należy zaznaczyć, że podobna sytuacja zachodzi przy omawianiu za
sady sprzeczności. Doświadczenie natury naszego umysłu mówi nam, że 
kiedy umysł twierdzi, iż coś istnieje, nie może równocześnie sądzić, że to 
nie istnieje 1 5. Dalsze rozważania na temat tej zasady potwierdzają fakt, że 
mamy tutaj do czynienia z zasadą poznania. W o l f f jest bowiem zadowolo
ny, że może powołać się na potoczne doświadczenie, które zdobywa się 
podczas analizy treści naszego umysłu. Nie ma zaś mowy o tym, czy 
pierwsze zasady naszego umysłu zależą od struktury by tu, czy też jest od
wrotnie. Wydaje się, że zachodzi ostatnia ewentualność. W o l f f mówi bo
wiem: Naturce igitur mentis nostrce nobis conscii ad exempla attendentes 
sine probatione concedimus propositionem terminis generalibus enuncia-
tam: fieri non potest, ut idem sit et non sit, seu ąuod perinde est, si A sit B, 
falsum est idem A non esse B, sive A donotet ens absolute consideratum, 
sive sub data conditione spectatunł6. W ten sposób Wolff, bez dowodu, 
z subiektywnego prawa myślenia wyprowadza prawo bytu. Takie postę
powanie zmusza nas wprost do przyjęcia, że według Wolffa podmiot 

1 prawa jego umysłu konstytuują sferę bytu. 

Teraz już zrozumiały staje się ten dziwny fakt, że Ontologia, która 
miała być nauką o bycie jako bycie, zaczyna się od rozważań na temat 
dwóch podstawowych zasad, rządzących naszym umysłem. Przecież 
Wolff do nauki o bycie dociera przez analizę ludzkiego poznania 1 7. Musi-

1' Ont., § 74, s. 53. E. Kónig stwierdzając oparcie tej zasady o potrzeby umy
słowe człowieka mówi. że tu ma źródło: as spater so beliebt gewordene 
Causalitdtsbedurfnis. E. Kónig, Die Entwicklung des Causalproblems von 
Cartesius bis Kant. Studien zur Orientirung tiber die Aufgaben der Metaphy-
sik und, Erkenntnislehre, Leizig 1888, s. 130. 

14 Principium rationis sufficientis absąue probatione instar caiomatis sumere 
licet. Ont., §75 , s. 55. 

15 Eam experimur mentis nostrce naturom, ut, dum ea iudicat aliąuid esse simul 
iudicare neąueat, idem non esse. Ont, §27, s. 15. 

16 Ont, § 28, s. 16. 
1 7 Jeszcze bardziej widoczne jest to w jego Vemiinftige Gedancken von Gott..., 

gdzie idąc śladami Descartes'a, rozpoczyna swoje rozważania metafizyczne 
od postawienia problemu prawdy niepowątpiewalnej: myślę, więc jestem. 
Dalekie echa takiego tworzenia filozofii w oparciu o fakt bezspornej samo-
wiedzy, specyficznie jednak rozumianej, znajdujemy jeszcze u Stefana Paw
lickiego. B. Dembowski analizuje szczegółowo jego poglądy i tak ujmuje to 
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my jednak pamiętać, że W o l f f wysuwa naukę o pierwszych zasadach na 
czołowe miejsce w swej Ontologii. Różni go to zasadniczo od Clauberga 
i większości filozofów scholastycznych X V I I wieku. Oni bowiem zaczy
nają od wstępnych uwag o nazwie, przedmiocie i zadaniach metafizyki, 
a potem od razu przechodzą do nauki o bycie i jego właściwościach. Są 
jednak i tacy, jak Ch. Scheiblerus, D . Stahlius, czy J.P. Hebenslreit -
mistrz Wolffa w Jenie, którzy najpierw zastanawiają się nad problemem 
zasad metafizycznych. Jednak dla nich jest to zagadnienie jedno z wielu. 
Ponadto rozróżniają oni między zasadami bytowania i zasadami poznania 
i przyjmują zasadę sprzeczności jako podstawową zasadę metafizyczną. 

Zaś dla naszego autora problem pierwszych zasad ma podstawowe 
znaczenie nie tylko dla ontologii, ale i dla całej filozofii. Nadto obok zasa
dy sprzeczności równie decydującą, jeżeli nie ważniejszą rolę gra zasada 
racji dostatecznej. Brak natomiast u Wolffa rozważania na temat charakte
ru bytowego względnie poznawczego pierwszych zasad. Z powodu takie
go wyodrębnienia zasady sprzeczności i racji dostatecznej cala Ontologia 
jest wyraźnie podzielona: pierwsza część, mówiąca o zasadach sprzeczno
ści i racji dostatecznej, nosi charakter teoriopoznawczy, druga zaś jest Mi
tologiczna. Ponieważ jednak W o l f f na początku, jako aksjomaty swego 
systemu przyjmuje zasady, które są zakorzenione w podmiocie, czyli 
strukturze ludzkiego umysłu, dlatego też i późniejsze pojęcia i twierdzenia 
ontologiczne, nie opierając się o analizę rzeczywistości pozapodmiotowej. 
lecz o te właśnie zasady, mają to subiektywne zabarwienie. Nie można tu 
Wolffowi robić zarzutu, że pierwsze zasady nie znajdują swego uzasad
nienia w poznaniu bytu, ale w poznaniu natury naszego umysłu. Jedynie 
wówczas byłoby to możliwe, gdyby W o l f f zgodnie ze swoim postulatem 
zachowania rzeczowego porządku w ustawieniu problematyki, 
a w konsekwencji i paragrafów swej Ontologii, najpierw dokonał analizy 
bytu, a potem dopiero na zasadach bytu oparł zasadę poznania. Jest jednak 
odwrotnie! I dlatego Wolff, nie znajdując uzasadnienia dla swych zasad 
teoriopoznawczych w bycie, musiał je oprzeć o analizę naszego umysłu. 
Ten fakt rzutuje jednak w sposób nieodparty na jego pojęcie bytu i całą 
jego ontologię. Zdziwienie nasze ustępuje ostatecznie, kiedy sobie przy
pominamy, że przecież tytuł całego dzieła, którego problematykę ontolo-
giczną obecnie analizujemy, brzmi następująco: Philosophia prima sive 

zagadnienie: Pewnik: »wiem, że jestem« jest fundamentem poznania, ponie
waż w nim łączy się w jedną pierwotną syntezę byt i myślenie. Jest on głów
nym aktem poznania, a zarazem najbliższą rzeczywistością, z której podmiot 
poznający nawiązuje kontakt poznawczy. B. Dembowski, Spór o metafizykę. 
Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, s. 33. 
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Ontologia, methodo scientifica pertractata, qua o m n i s c o -
g n i t i o n i s h u m a n ce p r i n c i p i a c o n t i -
n e n t u r l 8 . 

Pewnego rodzaju precedens dla takiego pomieszania rozważań onto-
logicznych z teoriopoznawczymi można znaleźć w postępowaniu Descar-
tes'a. Chociaż w swoich Principia philosophiai chce przedstawić syste
matycznie problematyką metafizyczną, to jednak w pierwszej części roz
prawia: De principiis cognitionis humana?, by dopiero potem przejść do 
właściwych rozważań metafizycznych 1 9. 

Obecnie trzeba przejść do rozważenia stosunku racji do przyczyny. 
Scholastycy od dawna używali aksjomatu: nihil esse sine causa. Lecz tego 
twierdzenia nie wolno mieszać z zasadą racji dostatecznej, ponieważ racja 
różni się od przyczyny z wielu względów 2 0 . Dlatego już 
w scholastycznych dziełach o przyrodzie nie przyjmowano istnienia skut
ków bez przyczyny, ale dopuszczano faktycznie możliwość jego istnienia 
bez racji dostatecznej. Kiedy bowiem tłumaczono przyciąganie magne
tyczne, podawano jako przyczynę siłę przyciągającą tkwiącą w magnesie. 
Ale przez to nie podano jeszcze racji potrzebnej umysłowi dla zrozumie
nia tego zjawiska. Dlatego Descartes odrzucając wszystkie ąualitates 
occultce scholastyków odrzucił i to tłumaczenie i starał się wyjaśnić zjawi
sko magnetyzmu przy pomocy pewnych wypływów magnetycznych at
mosfery, gdyż tylko dzięki podaniu takiej przyczyny można podać rację 
wystarczającą dla umysłu ludzkiego. I dalej W o l f f stwierdza, że jasne 

To mniemanie, iż Wolffowi w jego poszukiwaniach chodzi ostatecznie 
0 pierwsze podstawy naszego poznania, potwierdza fakt, że część ontolo-
giczna jego niemieckiej metafizyki Verniinfftige Gedancken von Gott... nosi 
podtytuł: Von derersten Grunden unserer Erkenntnis. 
H. Heimsoeth, Metaphysik und Kritik bei Christian A. Crusius, w: „Kantstu-
dien", Erganzungsheft 71, 125-188, s. 160, wskazuje jak to Baumgarten po
stępuje jak jego mistrz Wolff. Kiedy bowiem określa ontologię jako scientia 
pmdicatorum entis generaliorum, to w pierwszym zaraz jej paragrafie mó
wi, że jest ona scientia primorum in humana cognitione principiorum. Stąd 
już tylko krok do stwierdzenia Kanta, że Metaphysik ist nichts anders ais 
eine Philosophie iiber die ersten Grunde unserer Erkenntnise. Nie dziwi nas 
już późniejsze jego ujęcie ontologii jako transcendentalnej logiki. Jedynie, 
zdaniem Heimsoetha, Crusius stanowi tu chlubny wyjątek, gdyż zawsze ja
sno widzi i przeprowadza różnicę między pytaniami teoriopoznawczymi 
1 ontologicznymi. 
Scholastici dudum usi sunt axiomate, nihil esse sine causa: sed hcec proposi-
tio cum principio rationis sufficientis minime confundenda, cum ratio et cau
sa plurimum differant, Ont., §71, s. 50 
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i wyraźne poznanie Descartes 'a, mówicie krótko, jest tym samym, co poda
nie racji dostatecznej, i Descartes, kiedy kazał usunąć z filozofii „ąualita-
tes oceulta?" i filozofować w sposób jasny i wyraźny, wprowadził rację do
stateczną do filozofii21. Jednak różnicy, jaka istnieje między racją 
a przyczyną, Descartes jeszcze jasno nie spostrzegał. Dopiero Leibniz 
mówi wyraźnie o racji dostatecznej i używa tej zasady podczas weryfika
cji terminów i dowodów w Teodycei. Nigdzie jednak nie przeprowadza 
różnicy między racją a przyczyną 2 2 . W o l f f uważa, że szerokie zastosowa
nie tej zasady przez Leibniza pozwoliło mu dojrzeć właściwy sens racji 
dostatecznej i jej różnicę w stosunku do przyczyny 2 3. 

Po przedstawieniu rozwiązań historycznych, w których Wolf f uka
zuje swoje miejsce i zasługi w precyzacji pojęcia racji dostatecznej, spró
bujmy teraz odtworzyć, jak on ujmuje rację dostateczną i jak widzi jej sto
sunek do przyczyny. Problem racji dostatecznej stara się wyjaśnić przy 
pomocy nauki o determinacji 2 4. Jeżeli przyjmuje się jakieś czynniki dc-
tenninujące, to równocześnie istnieją i czynniki zdeterminowane. Gdy 
twierdzi się, że trójkąt posiada trzy równe boki, to od razu trzeba przyjąć, 
że także i jego kąty są sobie równe 2 5 . I te właśnie czynniki determinujące 
stanowią rację dostateczną tego, co jest zdeterminowane2 6. Nic można 

Clara igitur et distincta perceptio Cartesii, si res ad vivum resecetur, est 
eadem cum ratione sufficiente, et Cartesius dum ąualitates oceultas ex philo-
sophia arceri et clare ac distincte philosopliari iussit, radonem sufficientem 
inphilosophiam introdiait, Ont., § 321, s. 253. 

22 Ont., § 71. s. 50 n. Podobną opinię znajdujemy u A. Schopenhauera, który 
mówi, że Leibniz pierwszy postawił zasadę racji dostatecznej jako funda
ment każdego poznania i wiedzy. Ale mimo tego, że proklamuje ją na wielu 
miejscach i zachowuje się tak, jak gdyby ją pierwszy wymyślił, to jednak nic 
więcej o niej nie ma do powiedzenia. Uber die vierfache Wurzel des Satzes 
vom zurreichenden Grunde, t. I , s. 22; także: D. Stahlius, Tituli XX Regula-
rum philosophicarum, ąute variis exemplis illustrantur, distinctionibus dec-
larantur et certis limitationibus aceurate determinantur. Cum indiee regula-
rum, Marburg 1635. s. 61, choć mówi w I I regule: Nihil fit sine causa 
i rozważa tu szeroko, w jaki sposób działają różne przyczyny, to jednak nic 
nie mówi o rozróżnieniu między przyczyną a racją. 

2"' A. Schopenhauer przyznaje, że Wolff ist der erste, welcher die beiden 
Hauptbedeulungen unseres Grundsatzes ausdriicklich gesondert und ihren 
Unterschied auseinander gesetzt hat". E. Konig, dz. cyt., s. 130 i W. Arns-
prenger, Christian Wolff's Verhaltnis zu Leibniz, Weimar 1897, s. 49 n., 
potwierdzają opinię Wolffa i Schopenhauera. 

2 4 Ont., § 104-131, s. 87-113. 
25 Ont., § 115, s. 94. 
26 Determinantia sunt ratio sufficiens determinati, Ont., § 116, s. 94. 
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jednak utożsamiać racji dostatecznej z determinacją, bo tylko kompleks 
wszystkich czynników, które składają się na determinację, stanowi rację 
dostateczną21. Gdy są znane tylko niektóre czynniki determinujące, to 
jeszcze nie zna się racji dostatecznej. Przyjęcie racji dostatecznej zmusza 
nas do przyjęcia tego, co dzięki niej bytuje 2 8. Kto chce podać rację, musi 
więc uwidocznić konieczny związek między czynnikiem zdeterminowa
nym i determinującym. 

Podanie przyczyny jakiegoś zjawiska nie utożsamia się z podaniem 
jego racji dostatecznej. Wolf f w teorii wyraźnie odróżnia rację dostateczną 
od związku, jaki istnieje między przyczyną a skutkiem 2 9. To, co wpływa 
realnie na powstanie jakiegoś zjawiska, nie musi zawsze i to koniecznie 
stanowić racji poznania tego zjawiska. Dla wytłumaczenia zjawiska ma
gnetyzmu podawano jako przyczynę silę magnetyczną. Ale równocześnie 
zdawano sobie sprawę, że przez przyjęcie takiej siły jeszcze wcale nie 
wyjaśniono rozumowo tego zjawiska, czyli praktycznie uznawano możli
wość istnienia czegoś bez racji dostatecznej. Co więcej, można sobie wy
obrazić taki bajkowy świat, w którym każda rzecz posiada swoją przyczy
nę, lecz dla żadnej nie można podać wystarczającej racji poznawczej 3 0. 
W takim świecie, gdzie wola ludzka jest j edyną przyczyną zjawisk, nie ma 
miejsca na jakąś rację dostateczną, wewnętrzną czy zewnętrzną, która by 
a priori pozwoliła zrozumieć, dlaczego dany fakt musiał zaistnieć. 
W ontologii Wolffa racja dostateczna jest ważniejsza aniżeli przyczyna, bo 
odrzucenie zasady racji dostatecznej powoduje zamianę prawdziwego 
świata w bajkowy, gdzie wprawdzie możemy podać przyczyny istnieją
cych rzeczy, lecz one nie wystarczają do wyjaśnienia w sposób rozumo-

comple.uis nimirum omnium eorum, ąute in determinationem alicius influunt, 
radonem sufficientem constituit. Ont., § 117, s. 95. 

28 Posita ratione sufficiente, ponitur id, ąuod per eam prorsus est, ąuam non 
est. Ont., § 118, s. 96. 

2 9 Wolff ostrzega, by nie mylić tych dwóch spraw. Ont., § 71, s. 50. Jednak, jak 
mu to wytyka Schopenhauer (dz. cyt., s. 23), sam popełnia nieraz ten błąd, 
bowiem w rozdziale poświęconym zasadzie racji dostatecznej przytacza jako 
przykład stosunek istniejący między przyczyną i skutkiem lub między mo
tywem i działaniem, zaś w rozdziale o przyczynach mówi o principuim co-
gnoscendi. Zaś W. Windelband (dz. cyt., s. 522) uważa, że ...die dogmati-
sche Verwechslung von Erkenntnisgrunden und Realursachen von nieman-
den systematischer betrieben worden ist, ais von Wolff. 

j 0 Ont.. § 321, s. 252. Wolff przytacza jako przykład znany z bajek niemieckich 
Schlaraffenland, w którym pieczone gołąbki według życzenia leżącego 
człowieka dzielą się w powietrzu na części składowe i same zdążają do 
zgłodniałych ust. Ont., § 77, s. 59. 
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wy, dlaczego ich przyjęcie pociąga za sobą przyjęcie czegoś innego 3 1. W i 
dać tu wyraźnie „poniżenie" przyczyn i związanego z ich działaniem ist
nienia. Wola jest powiązana z istnieniem i ona wystarczy do wytłumacze
nia faktu zaistnienia zjawisk, także i w świecie bajkowym. W o l f f jednak 
jako racjonalista jest przekonany o wyższości poznania racjonalnego nad 
przyczynowym. Ponieważ jednak dziedzina rozumu jest powiązana 
z istotą bytu, dlatego też kładzie on główny akcent na poznanie racji do
statecznej każdej istoty. Widoczne to jest w jego postępowaniu filozoficz
nym. Kiedy śledzimy jego analizy ontologiczne, to nieraz przekonujemy 
się, że jest on dopiero wówczas zadowolony z siebie, kiedy może podać 
rację dostateczną każdej rzeczy. 

E. Kónig zwraca uwagę 3 2 , że jeżeli u Leibniza zasada racji dostatecz
nej i związana z nią możliwość umysłowej poznawalności świata zakła
dają jako coś oczywistego i koniecznego zdeterminowanie rzeczy 
i racjonalność wewnętrzną świata, to już u Wolffa widzimy wyraźne roz
graniczenie tych dwóch spraw. W jego osobie racjonalizm zaczyna sobie 
uświadamiać podstawy swojego myślenia, a przez przyjęcie - oczywiście 
tylko hipotetyczne - możliwości istnienia świata nielogicznego, przyznaje, 
że przyjęcie jego pełnej, logicznej zrozumiałości jest tylko pewnym zało
żeniem. Kónig sygnalizuje rodzenie się pewnego problemu, ale nie wyja
śnia jego głębszych podstaw. 

Naszym zdaniem, to nieuświadomione jeszcze w pełni zastanawianie 
się nad podstawami naszego myślenia ma swe ukryte źródło w fakcie, któ
ry j uż sygnalizowaliśmy w powyższych rozważaniach. Wol f f nie zaczyna 
swojej Ontologii od analizy bytu rzeczywiście istniejącego i jego we
wnętrznej struktury, by w ten sposób ukazać, że pierwsze zasady naszego 
myślenia są tylko poznawczym ujęciem koniecznych stanów bytowych. 
Przeciwnie, zaczyna Ontologię od ich określenia i oparcia o naturę nasze
go umysłu. W konsekwencji rodzą się, jeżeli już nie wątpliwości co do za
sadności pierwszych zasad, to przynajmniej zaczątki rozważań na temat 
możliwości istnienia świata nieracjonalnego. 

Trzeba jednak uczciwie stwierdzić, że u Wolffa nie ma jeszcze za
kwestionowania poznawalności świata. Przeciwnie, głosi on, że jedynie 
dzięki wewnętrznemu poznaniu rzeczy świat realny różni się od marzeń 
sennych. We śnie wszystko dzieje się bez racji dostatecznej i jest tam miej
sce na rzeczy sprzeczne. W rzeczywistości zaś każda rzecz jest albo staje 

j l ... sublato principio rationis sufficientis mundum verum abire in fabulosum, 
ubi ąuidem dantur eorum, quce existunt, causce, sed per ąuas intelligibili odo 
explicari neąuit, cur iispositis alia modo ponuntur. Ont., § 321, s. 252. 

3 2 Kónig, dz. cyt., s. 131. 
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się dzięki racji dostatecznej i wykluczona jest tu wszelka sprzeczność . 
Podstawą zaś tej racjonalności świata jest prawda transcendentalna istnie
jąca w samych rzeczach, czyli porządek w rozmaitości tych elementów, 
które istnieją jednocześnie albo następują po sobie, innymi słowy, porzą
dek w tych elementach, które należą do bytu 3 4 . Jeżeli nie byłoby żadnej 
prawdy transcendentalnej w rzeczach, to nie byłoby prawdy logicznej 
w zdaniach35. W razie braku porządku w przedmiotach naszego poznania, 
także i podmiot w zdaniu byłby obojętny na każde orzeczenie, 
a w konsekwencji nie byłoby możliwe istnienie jakiejkolwiek nauki. 
Prawda logiczna jest możliwa tylko wówczas, jeżeli się założy istnienie 
prawdy transcendentalnej w rzeczach. Istnienie jednak tej ostatniej opiera 
się na zasadzie sprzeczności i zasadzie racji dostatecznej. Gdyby się jed
nak zakwestionowało pierwsze zasady, wówczas przekreślona byłaby 
prawda logiczna zdań 3 6 . 

Jakżeż okrężną i jakżeż typową dla pewnego sposobu myślenia drogą 
idzie tutaj Wolff. Najpierw odrzuca oparcie pierwszych zasad naszego po
znania o analizę bytu, by potem jednak, dla ratowania fundamentów 
prawdy logicznej, przyjąć istnienie w rzeczach prawdy transcendentalnej. 

Na zakończenie tego rozdziału należy jeszcze raz podkreślić ten fakt, 
że Wol f f przyjmuje pierwsze zasady naszego poznania właściwie bez do
wodu. Odrzucenie podbudowy ontycznej powoduje automatycznie, 
w duchu filozofii pokartezjańskiej, oparcie ich o naturę naszego umysłu. 
To jednak staje się przyczyną tego, że W o l f f zaczyna się zastanawiać nad 
wewnętrzną racjonalnością świata, a w konsekwencji także i nad podsta
wami logiczności naszego poznania. Przechodzi jednak do porządku 
dziennego nad tą trudnością, przyjmując, w dużej mierze umownie, istnie
nie wewnętrznego porządku rzeczy jako podstawy prawdy transcendental
nej, a pośrednio i logicznej. 

In somnio omnia fiunt absqu.ce ratione sufficiente et contradictoriis locus est: 
in veritate rerum singula sunt et fiunt cum ratione sufficiente nec contra
dictoriis locus est, Ont., § 493, s. 379. 

j 4 Veritas adeo, quce transcendentalis appellatur et rebus ipsis inesse intelligi-
tur, est ordo in varietate eorum, quce simul sunt ac se invicem conseąuuntur, 
aut si mavis, ordo eorum, quce enti conveniunt, Ont., § 495, s. 385. 

, 5 5/ nulla datur in rebus veritas transcendentalis, nec datur veritas logica 
propositionum. Ont., § 499, s. 385. 

j 6 Cum adeo sublato principia contradictionis et principio rationis sufficientis 
tollatur veritas transcendentalis, quo; in rebus datur, sublata autem veńtate 
transcendentali veritas logica propositionum nulla sit, disciplince quoque 
nullcepossibiles sint. Ont., § 501, s. 387. 

http://absqu.ce
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1.2. Teor ia p o c z ą t k u 

Jak już wiemy początkiem, (principium) nazywa Wolf f to, co zawiera 
w sobie rację czegoś drugiego. To zaś czego racja tkwi w czymś drugim, 
jest zapoczątkowane (principiatum)31. W o l f f zdaje sobie sprawę, że jest to 
bardzo ogólna definicja, bo me określa się tutaj, jakiego rodzaju jest to, co 
zawiera w sobie rację czegoś drugiego. I tak, ojciec jest początkiem syna, 
bo zawarta jest w nim racja istnienia syna, ale też i ciepło słoneczne jest 
początkiem wegetacji roślin, o ile ukrywa się w nim racja tłumacząca, dla
czego rośliny się rozwijają. 

Z powy ższej definicji wypływa już konsekwentnie, że początek jest 
wcześniejszy od tego, co jest nim zapoczątkowane. Jeżeli bowiem począ
tek zawiera w sobie rację tego, co jest nim zapoczątkowane, a rację należy 
najpierw przyjąć, zanim przyjmie się to, co dzięki racji raczej jest, aniżeli 
me jest, to zrozumiałe jest, że początek poprzedza to, co jest zapoczątko
wane 3 8. Jako wniosek wypływa twierdzenie, że to, co jest zapoczątkowa
ne, zależy od początku 3 9 . Związek między początkiem, a tym, co jest za
początkowane, jest taki, że gdy istnieje to, co jest zapoczątkowane, to mu
si istnieć i początek zawierający w sobie jego rację. I odwrotnie, kto 
przyjmuje początek, musi przy jąć i to, co jest dzięki racji w nim zawartej 
zapoczątkowane 4 0 . Należy ta podkreślić czysto racjonalne uzasadnienie 
tych podstawowych twierdzeń, zilustrowanych jedynie przykładami 
wziętymi ze stosunku ojca do syna i słońca do roślin. Zupełnie brak tu 
rozważań, czy chodzi tu o pierwszeństwo natury czy czasu. Może ten fakt 
należy t łumaczyć tym, że gdy W o l f f mówi o racjach, to nie chodzi mu 
0 racje bytowe, a tylko o racje poznawcze, pozwalające mu zrozumieć to. 
co jest zapoczątkowane. A racje poznawcze tkwiące w początku są rze
czywiście niezależne od czasu i natury. 

W o l f f wymienia trzy rodzaje początku: bytowania, stawania się 
1 poznawania 4 1. Może zaczniemy naszą analizę różnych rodzajów począt-

f Ont., § 866, s. 645. 
j 8 Quoniam principium in se continet radonem alterius, principiatum vero 

propter istam rationem est; ratio autem ante ponenda est, ąuam poni possit 
id, ąuod per eam potius est ąuam non est; principium prcecedit principiatum, 
conseąuenterprincipiumprincipiatoprius est. Ont., § 867, s. 645. 

39 Ont., § 868, s. 646. 
4 0 Ont., § 877, 878, s. 650. 
4 1 E. Konig (dz. cyt., s. 131 n.) uważa, że Wolff przyjmuje cztery rodzaje po

czątku. Jako czwarte wymienia początek działania (principium agendi). Na
leży stwierdzić, że rozważania Wolffa o sile, która jest początkiem działania 
i zmian, oraz zdania o substancji, która zawiera w sobie siłę, jako początek 



Studia Gdańskie X I I (1999) 91 

ku od ostatniego jako najprostszego i nasuwającego najmniej trudności 
przy jego interpretacji. Początkiem poznania jest zdanie, dzięki któremu 
możemy zrozumieć prawdę zdania drugiego^2. Chodzi tu Wolffowi 
o wszystkie definicje i twierdzenia, na których można oprzeć dowodzenie 
prawd późniejszych, oraz zdania jednej nauki będące racją prawdziwości 
twierdzeń innej nauki 4 3 . 

Ważniejsze są dwa pierwsze wypadki i im musimy poświęcić więcej 
uwagi, gdyż pozostają w ścisłym związku z jego teorią bytu. Początek, 
który zawiera w sobie rację możliwości czegoś drugiego, nazywany jest 
początkiem bytowania (principium essendi), jeżeli zaś jest racją jego aktu
alności - początkiem stawania się (principium fiendi)44. Zaraz w nocie 
W o l f f uzasadnia taki podział. Kiedy rozważamy jakiś byt, to albo o ile 
aktualnie istnieje, albo o ile istnieć może. Nie wszystko bowiem, co jest 
możliwe, istnieje także aktualnie i dlatego należy rozpatrywać możliwość 
w oderwaniu od aktualnego istnienia. Kiedy więc coś zawiera w sobie ra
cję czegoś daigiego, to może to być racja jego możliwości albo aktualno
ści. 1 tak możemy szukać w kamieniu racji jego możliwości przyjęcia cie
pła całkowicie w oderwaniu od ciepła w nim istniejącego. Ta racja jest 
zawarta w jego istocie, czyli sposobie złożenia kamienia z jego części 
składowych. I ta istota stanowi początek t łumaczący rację bytowania cie
pła w kamieniu. Aby jednak kamień stał się aktualnie ciepły, trzeba go 
zbliżyć do ognia albo wystawić na działanie promieni słonecznych. One to 
zawierają w sobie rację tłumaczącą, dlaczego kamień w danej chwili jest 

zmian, stanowią tylko przykład zastosowania ogólnej nauki o początku do 
konkretnego wypadku; por. Ont., § 869-874, s. 646-648. 

4_ Principium cognoscendi dicitur propositio, per ąuam intelligitur veritas pro-
positionis alterius. Ont., § 876, s. 649. J. Scharfius, Metaphysica exemplaris 
seu prima philosophia, Witteberga; 1659, Lib. I I , cap. V, s. 115 n. przyjmuje 
tylko dwa rodzaje początku; principium essendi i principium cognoscendi. 
Principium essendi est, a quo aliąuid fit, aut habet ut sit. Principia cogno
scendi sunt rationes inferendi, ex quibus tamąuam per se notis innotescit 
aliąuid. 

4 j E. Konig (dz. cyt., s. 132) sądzi, że wziąwszy pod uwagę definicję początku, 
każdy początek, ściśle mówiąc, jest początkiem poznania. Jeżeli jednak 
Wolff wymienia ten ostatni osobno, to myśli on tutaj tylko o czysto logicznej 
zależności. Zaś w wypadku początku bytowania i stawania się u podstaw lo
gicznego powiązania leży zależność realna między bytami. 

4 4 Quodsi principium in se continent rationem possibilitatis alterius, princi
pium dicitur essendi: si vero rationem actualitatis, principium fiendi appel-
lantur. Ont., § 874, s. 648. 
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ciepły. Można więc ogień i promienie słoneczne uważać za początek aktu
alnego istnienia ciepła w kamieniu. 

Mamy tu ciekawe zastosowanie rozróżnienia między bytowaniem 
(esse) a istnieniem (existere-fień) bytu. Aby nie było wątpliwości, jak na
leży pojmować te dwa rodzaje początku. W o l f f jasno mówi, że kiedy byt 
jest możliwy, to mówimy, że bytuje, zaś kiedy jest dany jako aktualny, to 
istnieje45. Należy podkreślić, że W o l f f jest na ogół konsekwentny i zawsze 
kiedy mówi, że byt jest (est), to myśli o jego esse, czyli bytowaniu jego 
istoty, zaś kiedy używa terminu existere lub fieri, to mówi o jego aktual
nym istnieniu 4 6. Nie dziwi nas to, bo przecież dla niego byt to istota nie-
sprzeczna wewnętrznie, która może zaistnieć, a więc rzecz już by tuje, kie
dy jest możliwa. 

Powyższe rozróżnienie dwóch rodzajów początków doskonale zga
dza się z wolffiańską nauką o modi. Ponieważ racja dostateczna możliwo
ści istnienia modi zawiera się w esencjaliach bytu, zaś racja ich aktualnego 
istnienia poza istotą, dlatego esencjalia stanowią początek bytowania mo
di, zaś inne modi tego samego bytu albo inne byty stanowią początek sta
wania się modi47. Zaraz też dodaje, że to twierdzenie ma zastosowanie, 
kiedy szukamy racji tego, co w naszych oczach się staje, ale jest jeszcze 
ważniejsze, kiedy chcemy a priori, czyli niezależnie od doświadczenia, 
w sposób czysto rozumowy, poznać możliwości zmian. To ostatnie zdanie 
jeszcze raz świadczy o racjonalistycznym nastawieniu Wolffa. Interesują 
go nie tylko rzeczywiste fakty, ile raczej rozumowe rozważenie możliwo
ści ich powstania. 

Wracamy jednak do początku bytowania i początku stawania się. 
Przykładem pierwszego początku jest materia, z której dom został zbudo-

...principium hoc modo distinąui debere et nomina convenire rebus suis, 
cum esse ens dicatur; ąuatenus est possibile: existere autem ąuatenus actu 
datur. Tamże. 
Stosując tu inną terminologię, można by pierwsze oddać przy pomocy esse 
quidditativum, a drugie jako esse existentice. To rozróżnienie na esse 
i existere znajduje swoje powtórzenie i zastosowanie jeszcze na innym miej
scu: Ratio, cur mundus existit, non datur in ipso mundo, sed extra eum in 
Deo. Mundus igitur in existendo a Deo dependet. Similiter ratio, cur talis 
potius sit existentia eius, ąuam alia, est liberum Dei decretum, ąuod rationes 
nullas prceter attributa Dei agnoscit. Mundus igitur in essendo a Deo depen
det. Ont., § 851 n„ s. 634. 
...essenlialia sunt principium essendi modorum, modi autem alii anteceden-
tes et entia ab eo, cui ipsi insunt, diversa sunt principia fiendi modorum. 
Ont., § 875, s. 649. 
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wany, a drugiego - architekt, który najpierw w umyśle swoim utworzy! 
ideę domu, a potem według niej faktycznie dom zbudował. Materia tkwi 
wewnątrz domu i bez niej dom nie może istnieć. Dlatego możemy nazwać 
j ą też początkiem wewnętrznym domu, gdyż początek wewnętrzny istnieje 
w tym, co jest zapoczątkowane. Zaś architekt nie stanowi części struktu
ralnej domu i dlatego chociaż odchodzi od domu, który zbudował, to jed
nak on dalej istnieje. Dom zbudowany nie zależy już więcej od niego 
w swoim istnieniu. Można więc architekta uważać za początek zewnętrzny 
domu, gdyż początek zewnętrzny jest tym, co isnieje poza tym, co jest za
początkowane^. 

W nocie tegoż paragrafu dodaje W o l f f pewne dwuznaczne wyjaśnie
nie. Etenim quia istiusmodi datur materia, ex ąua domus constructa est, 
possibile fuit domus istiusmodi extrui. Et ąuia architectus aderat, ąui ani-
mo suo ideam ejus concipere et iuxta eam ex Ula materia domum extruere 
valebat; ideofieri potuit, ut actu extrueretur. Wydaje się, że w tym tekście 
Wolff w obu wypadkach: raz. kiedy używa słów possibile fuit i drugi raz, 
kiedy mówi fieri potuit. pozostaje zawsze na poziomie możliwości. A. M i -
chaelis49, w obliczu takich sfomułowań, szczególnie częstych 
w Cosmologia generalis Wolffa, ulega sugestii i mówi o logicznej możli
wości bytu, nazywanej też possibilitas absoluta, kiedy byt pojęty, jako 
zbiór cech niesprzecznych, może być przez nas pomyślany. Według takie
go pojęcia possibile fuit odpowiada w jej języku móglich sein kónnen. 
Z drugiej zaś strony przenosi znane z nauki Leibniza pojęcie compossibi-
litatis huius mundi, chociaż W o l f f ani razu nie używa go w swojej Ontolo
gii i stosuje je na oznaczenie realnej możliwości bytu, kiedy istnieją rze
czywiste warunki zrealizowania pomyślanego bytu. Tu słowa W o l f f fieri 
potuit utożsamiają się z jej określeniem wirklich sein konnen. Nie stoimy 
tu jeszcze na poziomie rzeczywiście istniejącego bytu, lecz tylko możli
wości jego powstania w konkretnym świecie. 

Uważamy, że chociaż niektóre wypowiedzi Wolffa nasuwają takie 
interpretacje, bo rzeczywiście w swej teorii istoty utożsamionej z bytem 
chętnie przebyw a w świecie możliwości, to jednak tutaj w teorii początku 
i przyczyny nie można u niego porządku aktualnego istnienia sprowadzić 
do poziomu możliwości aktualnego istnienia. W następnych tekstach 

Principium internum est, ąuod in principiato existit. Principium vero exter-
num est, ąuod extra principiatum existit. Ont., § 880, s. 652. 
A. Michaelis, Der ontologische Sinn des Complementum Possibilitatis bei 
Christian Wolff, Berlin 1937, s. 20 n. 
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W o l f f nie mówi, że dzięki istnieniu architekta dom może istnieć, lecz wy
raźnie głosi, że faktycznie istnieje 5 0. 

W podsumowaniu swoich poglądów W o l f f stwierdza, że jego pojęcie 
początku jest zgodne z nauką Arystotelesa, który uważa, że początek jest 
tym pierwszym, Z czego rzecz jest albo staje się, albo jest poznawana51. 
Można by tu wysunąć pewne zastrzeżenia. Ale już zupełnie nie można po
godzić się z jego dalszą tezą, że jest w zgodzie także i ze św. Tomaszem, 
który twierdzi, że początek w ogólności jest tym, od czego coś 
w jakikolwiek sposób pochodzi52. W ujęciu Tomasza i jego następców po
czątek to, jak mówi S. Swieżawski, najpierwotniejszy, rzeczywisty element 
bytu (...) niejako pierwszy próg tego, co realne w bycie, pierwszy przejaw 
rzeczywistości, odcinającej się od niebytu51'. Zaś W o l f f uważa, że należy 
tak skonstruować pojęcie początku, aby dzięki niemu można było poznać, 
dlaczego coś drugiego jest, staje się albo jest poznawalne 5 4. A ponieważ 
to, przez co możemy zrozumieć, że coś raczej jest, aniżeli nie jest. nazywa 
się racją, dlatego możemy zdefiniować początek, jako to, co zawiera 
w sobie rację czegoś daigiego. Tu nie ma mowy o pierwszym, rzeczywi
stym elemencie bytowym, lecz tylko o racji rozumowej, dzięki której mo
glibyśmy zrozumieć, dlaczego coś drugiego istnieje. Wydaje się więc, że 
kiedy Wol f f pyta o początek bytowania i stawania się {principium essendi 
et fiendi) a tym bardziej, kiedy mówi o początku poznawania (principium 
cognoscendi), nie chodzi mu o pierwotne składniki bytu, lecz raczej 
o racje poznawcze. 

' Architecto igitur de be tur, cpiod ledificium existat. Ont, § 881, s. 652; por. 
§ 883 nota, s. 653, § 886, s. 654. 

51 Notio principii est conformis notioni Aristotelis. Aristoteles Metaph, Lib. 5, 
c. 1. Principium esse ait primum, unde res est, aut fit, aut cognoscitur, Ont., 
§ 879, s. 650. Należy podkreślić, że to wyliczenie, powtarzane nieraz przez 
Wolffa, raz jeszcze potwierdza nasze przekonanie, różne od poglądu Kóniga. 
że Wolff zna tylko te trzy rodzaje początku. 

52 Hinc D. Thomas principium in genere esse pronunciat, unde aliąuid modo 
ąuocunąue procedit, Ont., § 879, s. 650; por. Summa theologiae, I , q. 33, 
a. 1, resp. 

53 Byt, Lublin 1961, s. 228. 
5 4 Facile apparet, eam fomiandam esse principii notionem, ut per ipsum inlel-

ligatur, cur aliud ąuidpiarn vel sit, vel fiat, vel cognoscatur. Oni., § 879, 
s. 650. 
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1.3 P o d z i a ł przyczyn 

Obecnie musimy się zatrzymać przy nauce Wolffa o przyczynie i jej 
rodzajach. Pojęcia początku i przyczyny są u niego ściśle ze sobą związa
ne. Przyczyna bowiem jest to początek, od którego zależy istnienie dru
giego bytu od niego różnego, i to tak co do swego istnienia jak 
i ukształtowania. 

Zaś to, co jest uprzyczynowane (causatum), jest tym, co swoje istnie
nie zawdzięcza drugiemu bytowi 5 5 . W architekcie, jako bycie odrębnym, 
znajduje się racja istnienia domu. On powziął ideę domu, nakreślił jego 
plan, kierował pracami rzemieślników, tak że słusznie może być uznawa
ny za przyczynę istnienia domu. Także cegły, drzewo i inne materiały sta
nowią przyczynę jego istnienia, bo dzięki nim możemy poznać, dlaczego 
on mógł powstać 5 6 . 

Ścisłe powiązanie definicyjne między początkiem a przyczyną w i 
doczne jest także w podziale przyczyn. Ponieważ początek może być albo 
zewnętrzny, albo wewnętrzny, więc i przyczyna może być wewnętrzna lub 
zewnętrzna. Architekt jest początkiem zewnętrznym domu, 
a w konsekwencji i jego przyczyną zewnętrzną. Materiały budowlane sta
nowią początek wewnętrzny i dlatego są przyczyną wewnętrzną domu51. 

W o l f f stara się w swej Ontologii znaleźć rację każdej rzeczy. Nie 
dziwimy się więc, że i tutaj pyta, jaka jest racja istnienia tego, co jest 
uprzyczynowane i że w takim właśnie kształcie istnieje (tale existif). 
I mówi, że racja ta jest zawarta w przyczynie. Jeżeli chcemy zrozumieć 
rację tych dwóch faktów, musimy ich szukać w pojęciu przyczyny 5 8. Na
wet tutaj, kiedy chodzi o wskazanie przyczyny aktualnego istnienia bytu, 
to zamiast mówić o rzeczywistych przyczynach zaistniałego skutku, takich 
jak architekt, rzemieślnicy, czy materiały budowlane, wolałby w pojęciu 
szukać racji istnienia. 

Causa est principium, a quo existentia sive actualitas entis alterius ab ipso 
diversi dependet tum quatenus existit, tum quatenus tale existit. Causatum 
vero dicitur principiatum, cuius existentia sive actualitas ab ente altero a se 
diverso dependet, tum ąuatenus ipsum existit, tum ąuatenus tale existil. Ont., 
§881, s. 652. 
Tamże, nota. 
Ont., § 882 s. 653. 
...ratio, cur causatum existat, vel etiam tale existat, in causa continetur, con-
sequenter per notationem causa intelligitur, cur causatum existet, vel tale 
existat, Ont., § 883, s. 653. 
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Obecnie trzeba się konieczne przypatrzeć bliżej temu. co W o l f f ro
zumie przez słowa tale existit. Mówi on, że w architekcie zawiera się racja 
me tylko samego istnienia budowli, ale także i tego, że budowla ma swoją 
ściśle określoną formę 5 9 . W o l f f nie upatruje działania przyczyny tylko 
w realizowaniu istnienia bytu, lecz także w urzeczywistnianiu jego formy. 
Kiedy jednak szukamy racji formy, musimy obok architekta wziąć pod 
uwagę i materię, bo i w niej leży racja tego, że budowla ma mury zbudo
wane z cegły, łuki i inne cechy zależne od materii. Innymi słowy, jeżeli 
chcemy dokładnie poznać, dlaczego budowla istnieje i dlaczego jest taka 
a nie inna, musimy szukać racji tak w architekcie, materii, jak 
i pozostałych przyczynach 6 0. Tę rację zawartą w przyczynie, a tłumaczącą 
dlaczego coś po prostu istnieje, albo dlaczego w tej właśnie formie istnie
je, nazywali scholastycy przy czynów ościc^. Taką przyczynowością 
w architekcie jest działanie jego myśli, która uformowała ideę budynku, 
a także i jego działanie zewnętrzne, jak kierowanie pracami rzemieślni
ków, dzięki czemu postawiony budynek zgodny jest z jego ideą. Przyczy
nowością są także przymioty materii, a nawet jej esencjalia, pozwalające 
nam zrozumieć, dlaczego taki budynek został utworzony. Z tej definicji 
przyczynowości, a szczególnie z podanych przykładów, wynika, że nie ma 
tu metafizycznego pojmowania przyczynowości, ale jakieś bardzo natura-
listyczne jej ujęcie. 

Ale wróćmy do tych przyczyn, które decydują, że dana budowla jest 
właśnie taka a nie inna. Kiedy mówimy, że architekt jest przyczyną formy 
budowli, to mamy na myśli przyczynę wzorczą. Tu Wolff, powołując się 
na Arystotelesa 6 2, mówi, że przyczyna wzorcza stanowi ideę, czyli pojęcie 
rzeczy, która się staje. Twierdzi też, że Arystoteles nazywa przyczyną 
wzorczą rację istoty, ponieważ w idei bytu myślowego należy szukać racji 
t łumaczących, dlaczego istnieje byt posiadający taką istotę. 

Czyżby to znaczyło, że architekt jest całkowitym i wyłącznym twórcą 
idei a w konsekwencji i istoty budowli? Bynajmniej! Kiedy mówimy, że 
jeden byt jest źródłem istoty drugiego bytu, należy to tak rozumieć, że 
przyczynia się on do tego, aby byt posiadający taką istotę istniał. Istota, 

Ita in architecto continetur ratio non modo, cur cedificium exislat, sed etiam 
cur existat tale, seu hanc potis habeat formom. Quam aliam. Ont., § 883, 
s. 653. 

6 0 Tamże. 
61 Ratio dla in causa contenta, cur causatum vel simpliciter existat, vel tale 

existat- est illud ipsum, ąuod causalitatem appellantur Scholastici. Ont., 
§ 884, s. 653. 

6 2 Ont., § 951, s. 687; por. Arist., Phys., I I 3, 194 b 23 n. 
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która utożsamia się z czystą możliwością i jest konieczna i to absolutnie, 
bezwzględnie nie zależy od architekta jako przyczyny. Od niego może zale
żeć tylko samo jej zaktualizowanie63. Udzielić bytu danej budowli, to zna
czy tyle, co sprawić, że dom posiadający taką istotę istnieje, czyli innymi 
słowy, sprawić, że to, co niezależnie od architekta było tylko możliwe, te
raz zależnie od niego istnieje. 

Można zapytać Wolffa o wyjaśnienie narzucającego się tu problemu. 
Jeżeli architekt, jako przyczyna wzorczą, jest racją istoty bytu, a z drugiej 
strony, istota bytuje niezależnie od niego, to gdzie ona istnieje i jaka jest 
rzeczywista rola architekta? W o l f f tej sprawy tutaj nie rozwiązuje. 
W innym jednak miejscu stwierdza, że idee rzeczy skończonych mają 
swój początek w nieskończonej istocie Boże j 6 4 . Kiedy chcemy poznać 
wyczerpująco rzeczy skończone, niezależnie od tego, czy chcemy je po
znać w stanie idealnym czy w aktualnym, kiedy istnieją j uż poza ideami 
Bożymi, musimy sięgnąć do Boga, ich autora. Cała zaś działalność przy
czynowa architekta polega chyba tylko na tym, że tę ideę, decydującą 
0 istocie bytu, istniejącą odwiecznie w Bogu, on nagle sobie uświadamia, 
ale nie tworzy, utrwala na papierze, a potem realizuje przy pomocy rze
mieślników. Nie popełniamy tu chyba błędu twierdząc, że takie rozwiąza
nie problemu przypomina nam mocno naukę Platona. Przypuszczenie to 
potwierdza w pewnym stopniu fakt, iż Wolff, podając podział przyczyn, 
powołuje się na neoplatończyka Proklosa, który obok czterech przyczyn 
znanych nam z nauki Arystotelesa przyjmuje także przyczynę wzorczą 6 5 . 
W o l f f nie sięga wprost do Platona, ale do Proklosa, ponieważ ten był bar
dziej znany. Od tego autora, chyba jednak pośrednio, bo nie wymienia do
kładnie miejsca, musiał zaczerpnąć tę naukę, która zresztą doskonale zga
dza się z jego teorią koniecznej i niezmiennej istoty. 

Powiedzieliśmy, że według Wolffa obok architekta także materia 
1 inne przyczyny zawierają w sobie racje tego, iż byt jest taki a nie inny. 

Essentia autem, cum sola possibilitate contineatur atąue necessaria sit et 
ąuidem absulute, ab architecto tamąuam causa minie pendet: sola igitur 
actualitas ab eodempenderepotest. Ont., § 951, s. 686. 
...idece rerum finitarum ex infinito essentice divince abysso ortum suum tra-
hunt. Ont., § 299, s. 240. 
Aristoteles lib. 2. Phys. C. 3. Causarum species recenset, ąuas secundum 
mentum ejus Proclus ita distinguit, ut effectrix causa sit id, a quo; exempla-
ris id, ad quod; finalis id, propter quod; forma id, quo; materia id, quo vel ex 
quo res aliqua fiat. Ont., § 951, s. 687. Wolff podaje tu podział przyczyn 
Proklosa, zawarty w jego komentarzu: In Alcibiadem, n. 169. (Por. wyd.: 
Westerlinck, Amsterdam 1954, s. 77). 
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Czyżby materia mogła decydować o istocie bytu? Nie ma tutaj pomyłki 
u naszego autora. Kiedy Wol f f mówi o materii, to nie myśli o materii 
pierwszej, kształtowanej dopiero przez formę substancjalną, bo nie uznaje 
istnienia takiej materii, lecz mówi o materii drugiej już ukształtowanej 
przez formę substancjalną. Ściśle biorąc, chodzi tu o byty fizyczne, jak ce
gły, kamienie i deski, które posiadając określony własny kształt, czyli, 
mówiąc językiem schołastycznym, własną formę przypadłościową, mogą 
współdecydować o urzeczywistnieniu pewnej istoty. Są to jednak już na
sze dopowiedzenia. W o l f f tak dalece problemu nie wyjaśnia. Także zupeł
nie nie t łumaczy, kiedy mówi ogólnie o przyczynach, w jaki sposób inne 
przyczyny, to znaczy formalna i celowa, mogą wpływać na istotę bytu. 
Może dopiero przy okazji przeprowadzenia szczegółowych analiz tych 
przyczyn okaże się, że te przyczyny, które obok wzorczej w tradycyjnej 
nauce najwięcej decydowały o istocie bytu, u Wolffa, twórcy bytu pojęte
go jako zespół pojęć niesprzecznych i wzajemnie nie zdeterminowanych, 
grają minimalną rolę i dlatego nie są tutaj brane pod uwagę. 

Obecnie należy zbadać, jakie W o l f f przyjmuje przyczyny. Jak już 
wiadomo, początek jest pojęciem rodzajowym, służącym do definicji po
jęcia przyczyny. Z kolei to ostatnie może służyć do określenia szczegóło
wych gatunków przyczyn. Kiedy trzeba określić ilość przyczyn, idzie 
W o l f f tradycyjną drogą, co więcej dyskutuje z poglądami współczesnymi 
sobie. Mówi bowiem, że Jungius i du Hamel nie mają racji, głosząc, że 
prawdziwą przyczyną jest tyko przyczyna sprawcza, bo przecież 
i pozostałe przyczyny mają słuszne prawo do zaliczania ich do gatunku 
prawdziwych przyczyn 6 6 . Sądzi, że nie można uważać za przyczynę tego 
tylko, co jest źródłem aktualnego istnienia. Przecież do przyczyn należy 
i przyczyna celowa, materialna, i formalna. Uważa sobie za zasługę, że 
jego definicja przyczyny obejmuje nie tylko przyczynę sprawczą, która 
decyduje, że byt istnieje (ąuatenus existit), ale i pozostałe przyczyny, de
cydujące o jego istocie (ąuatenus tale existii). 

Ont., § 951, s. 685; J. B. Du Hammel, Philosophia vetus et nova ad. usum 
scholce accomodata in regia Burgundia olim pertractata, Norinberga; 1682, 
tom. I , lib I I , tract. 2, disp 1, q. 1, s. 347 przyjmuje rzeczywiście jedynie 
przyczyną sprawczą. Quod si enim id causce habeat rationem, ąuod verum et 
realem in effectum habeat influxum, vix alia causa prceter effectricem agno-
sci potest. Nam ea sola vere et physice influit. A na s. 374 omawia pozostałe 
przyczyny: Nam exemplaris etfinalis objectiv tantum, non physic sunt caus; 
materia et forma magis partes compositi, aut principia ńdentur esse, ąuam 
caus; cum nihil a se diversi procreent. Sed causa effectrix propri agit, et 
physice influit in effectum. Quare huius contemplatio ad primam Philo-
sophiam mcaime pertinel. 
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Można by tu zwrócić uwagę Wolffowi , że w tej dyskusji niechcący 
znowu ujawnia się jego nastawienie racjonalistyczne. Krytykuje Jungiusa, 
że on za przyczynę uważa tylko to, dzięki czemu dana rzecz istnieje. Ale 
sam mówi tak: Jeżeli jednak będzie się badało, skąd mamy tę pewność, że 
dana nam rzecz zawdzięcza swoje istnienie drugiemu bytowi, to należy od
powiedzieć, że tylko wówczas, gdy dzięki temu drugiemu bytowi będziemy 
mogli zrozumieć, dlaczego pierwszy byt raczej jest aniżeli nie jest, czyli 
inaczej mówiąc, kiedy w jego pojęciu zawarta będzie racja aktualności 
pierwszego bytu61. 

Można więc powiedzieć, że zdaniem Wolffa nie można czegoś obda
rzyć mianem przyczyny tylko dlatego, że jest źródłem istnienia drugiego 
bytu. Kiedy bowiem zaczynamy pytać, na czym opieramy tę pewność, że 
w danym wypadku dwa byty związane są ze sobą taką zależnością, to je
dyną odpowiedzią, którą możemy przyjąć, będzie stwierdzenie, że 
w pojęciu jednego bytu znajdujemy rację istnienia drugiego bytu. Zdu
miewające, ale i prawdziwe! Nawet tutaj, przy okazji omawiania przyczy
ny sprawczej, gdzie zdawałoby się, że jest miejsce tylko dla analizy przy
czyny aktualnego istnienia bytu, znajduje W o l f f okazję do szukania uza
sadnień poznawczych i w ten sposób do złożenia hołdu zasadzie racji do
statecznej. 

Przechodząc jednak do konkretnego wyliczenia przyczyn, trzeba 
stwierdzić, że powołując się na Arystotelesa i Proklosa, przyjmuje on 
przyczynę sprawczą, celową, formalną, materialną i wzorczą. Uważa, że 
trzeba zgodzić się na taki podział przyczyn, gdyż tylko w ten sposób moż
na ukazać różnorodność zależności, jakie wiążą aktualność jednego bytu 
z innymi 6 8 . Musimy jednak od razu powiedzieć, że w dalszych swych 
rozważaniach, bada tylko cztery pierwsze przyczyny i to z różną uwagą. 
Przyczynie wzorczej nie poświęca ani jednego osobnego paragrafu,, mówi 
o niej tylko okolicznościowo przy okazji wyliczania wszystkich przyczyn. 
Podobnie ma się rzecz z przyczyną wolną i moralną. Ciekawe jest tylko 
jego zastrzeżenie, że postępowałby zbyt rozwlekle, gdyby chciał wykazać, 
że jego pojęcie przyczyny sprawczej, celowej, formy i materii są zgodne 

lam vero si qusiveris, undem constet, ąuod res debeat alteri cuidam existen-
tiam suam; respondendum utiąue est, si per hanc allteram intelligatur, cur 
Ula existat potius, ąuam non existat, conseąuenter ąuod in notione hjus 
ccontineatur ratio actualitatis illius. Ont., § 951, s. 685. 
Ex his satis apparet, causas ita distingui, ut appareat, ąuod diversis modis 
actualitas alicuius rei a rebus aliis pendeat. Tamże, s. 687. 
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z myślą Proklosa a konsekwentnie i Arystotelesa Zwykle stara się bar
dzo o wykazanie zbieżności i nie żałuje na to czasu i miejsca. Wydaje się, 
że zgadza się z Arystotelesem tylko co do nadrzędności początku nad 
przyczyną i w wyliczeniu czterech rodzajów przyczyn. W bliższe jednak 
uzgodnienia swej nauki z myślą twórcy Perypatu nie chce wchodzić, bo 
może wyczuwa różnicę w ujęciu ich treści. 

Zbierając myśli, trzeba jeszcze raz powiedzieć, że cechą charaktery
styczną rozważań Wolffa jest stwierdzenie zależności pojęcia przyczyny 
od pojęcia początku. Nadto przyjmuje on nie tylko przyczynę sprawczą, 
od której zależy istnienie rzeczy, ale i przyczynę wzorczą, materialną, 
fonnalną i celową, ponieważ wpływają one na istotę bytu. Godne podkre
ślenia wydaje się jego przeciwstawienie się niektórym myślicielom, którzy 
widzą działanie przyczynowe tylko w działaniu przyczyny sprawczej. Jed
nak, jak wynika ze wstępnej interpretacji tej ostatniej, jak i pozostałych 
przyczyn, można zauważyć u niego tendencje do ujmowania każdej przy
czyny jako źródła zawierającego w sobie określone racje poznawcze. 

2. Szczegółowa analiza przyczyn 

2.1. P r z y c z y n a materialna i formalna 

O przyczynie materialnej mówi Wol f f tylko w dwóch krótkich para
grafach swej Ontologii, a o formalnej - w czterech, dlatego też obie przy
czyny omawiamy w jednym artykule. Ciekawi nas ta niespodziewana 
wstrzemięźliwość słowna u tak zwykle wymownego Wolffa. Częściowo 
sam autor t łumaczy ten fakt, twierdząc, że szerzej będzie mówił o materii 
i formie w kosmologii 7 0 . Może jednak bliższa analiza tych kilku paragra
fów Ontologii pozwoli nam zrozumieć, dlaczego W o l f f ma tak mało do 
powiedzenia w swej pierwszej filozofii o tak ważnych przyczynach byto
wych. 

Najpierw musimy zauważyć, że nie ma tu zupełnie arystotelesowskiej 
nauki o złożeniu każdego bytu materialnego z materii pierwszej i formy 
substancjalnej. Jeżeli nasz autor mówi o materii, to możemy powiedzieć, 
stosując terminologię późnoscholastyczną, że myśli on chyba tylko 

Prolucum nimis foret, si ąuidem ostendere vellemus, notiones nostras caus 
efficientis, finalis, form et materi. esse menti Procli, conseąuenter Aristotelis, 
conformes. 
O formie patrz: Cosm., § 196, 299; o materii w § 141, 146, 168, 170, 178, 
192, 300, 301. 
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0 materii drugiej, gdyż dla niego materią jest to, co jest determinowane 
w bycie złożonym11. A jako przykład materii podaje kamienie, cegły 
1 drzewo. 

Obok własnego określenia materii wymienia W o l f f także 
i metafizy czne pojęcie materii pierwszej, jako czegoś substancjalnego, co 
dzięki determinacjom istotowym ulega zaszeregowaniu do ściśle określo
nego gatunku by tów 7 2 . Uważa jednak, że słusznie odchodzi od tego szero
kiego i pospolitego pojęcia materii, bo gdyby je przyjął, musiałby substan
cjom prostym przypisać posiadanie materii w znaczeniu metafizycznym, 
a w konsekwencji i w znaczeniu fizycznym. A przecież w języku codzien
nym znana jest tylko materia w tym ostatnim znaczeniu i o niej tylko mó
wi definicja materii. 

Takie myślenie stanowi doskonały przykład, do jakich negacji pro
wadzi utożsamienie materii z elementami fizycznymi ciał i brak głębi 
w analizie metafizycznej. W konsekwencji spotykamy się tu z pospolitym 
pojęciem materii jako czynnika fizycznego, czyli budulca wchodzącego 
w skład wznoszonego domu. W definicji materii mówi, że jest ona deter
minowana. Nie podaje jednak nigdzie - nawet, kiedy mówi o funkcjach 
formy - przez co materia jest determinowana. Z dawnej nauki 
o determinacji materii przez formę substancjalną zostało tylko samo poję
cie determinacji. Głębsza przyczyna takiego stanu rzeczy, 
a w konsekwencji i dziwnej powściągliwości słownej, leży chyba 
w specyficznej koncepcji bytu materialnego. 

Tutaj jednak rodzi się pytanie, w jaki sposób tłumaczy W o l f f powsta
nie, zmiany i znikanie bytów. W definicji materii jest umieszczone pojęcie 

71 Illud, ąuod determinatur in ente composito, vocatur Materia. Ont., § 948, 
s. 683. 

72 Vulgo latius sumitur vox materi, ita ut designet substantiale, ąuod per de-
terminationes essentiales specificatur, ut prodeat łwc ens, non aliud. Tamże, 
nota. Charakterystyczne jest to, że bezpośredni poprzednicy Wolffa zajmują 
przeciwne stanowisko. J. Scharfius, dz. cyt., lib. I I , cap. V I I , s. 141 wyraźnie 
głosi: Materia in Scholis Philosophorum haut inscite dividitur in primam et 
secundam. Materia prima est subjectum primum ex quo corpus naturale 
primo componitur. Zaś J. A. Scherzerus w Vademecum sive Manuale Phio-
losophicum ąuadripartitum..., Lipsi 1686, pars I , s. 126n. przytacza kilka 
definicji materii pierwszej z dziel Arystotelesa, a potem mówi, że materia 
prima est cognoscibilis per analogiam, materia prima appetit formam, mate
ria prima est pura potentia. D. Stahlius, dz. cyt., it. IV, reg. I I I -V, s. 145 n. 
kiedy nadaje tytuły swoim regułom poświęconym materii pierwszej, używa 
prawie identycznych sformułowań co Scherzerus. 
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bytu złożonego. Rozpatrzenie tego pojęcia, jak i korektywnego względem 
niego pojęcia bytu prostego, pozwoli nam może rozwiązać ten problem. 

Bytem złożonym nazywa się ten byt, który składa się z wielu, wza
jemnie od siebie różnych części 7 3 . Przykładem takiego bytu może być 
ciało ludzkie i zegar. Każdy byt złożony stanowi pewną całość. Powstaje 
on jednak nie przez jakieś luźne nagromadzenie wielu części, ale dzięki 
ściśle określonemu powiązaniu części, według ustalonego sposobu. Moż
na więc powiedzieć, że istota bytu złożonego polega na sposobie wzajem
nego zestawienia części 7 4 . Znamy istotę bytu złożonego, jeżeli wiemy, ja
kie części się na niego składają i w jaki sposób łączą się one wzajemnie. 
Istota bytu złożonego jest niezmienna. Kiedy zmienia się choćby jedna 
część, to już na miejsce poprzedniej istoty powstaje nowa istota. To samo 
zjawisko zachodzi, gdy części są tożsame, ale zmienia się sposób wzajem
nego ich połączenia 7 5 . Ta koncepcja ma znaczenie dla teorii głoszącej ist
nienie wielu możliwych światów. Świat, jako całość, jest bytem złożo
nym; istota jego polega na sposobie wzajemnego połączenia części. Gdy
by cokolwiek najmniejszego zmieniło się w tym świecie, nie byłby to już 
nasz świat, ale jakiś inny. Ponieważ jednak istnieje wiele możliwości po
łączenia części, dlatego istnieje wiele możliwych światów. 

Powstanie nowego bytu złożonego nie polega na stworzeniu go 
z nicości. Części składowe istniały już przed złożeniem. Byt złożony za
czyna istnieć, kiedy te części łączą się w określony sposób. Zniszczenie 
zaś bytu złożonego nie utożsamia się z anihilacją wszystkiego, co składało 
się na byt złożony. Po rozwiązaniu całości części dalej istnieją 7 6 . 
W rozważaniach Wolffa na ten temat znajdujemy jedno zdanie, które ze 
względu na użyte w nim słowa: akt i możność, sugeruje możliwość istnie
nia u niego nauki o złożeniu hylemorficznym bytu materialnego. Wolf f 
pisze: Dum adeo ens oritur, ex statu merai possibilitatis deducitur in sta-
łurn actualitatis, seu a potentia deducitur ad actum; dum vero interit, ex 
statu actualitatis reducitur in statum possibilitatis, seu ab actu reducitur 
ad potentiarn11. Pomijamy już to, że dla autora Ontologii możność - po
tentia znaczy to samo, co czysta możliwość logiczna - mera possibilitas. 

Ens compositun dicitur, ąuod ex pluribus a se invicem distinctis partibus 
constat. Ont, § 531, s. 415. 
Essentia entis compositi consistit in modo, quo tales partes invicem combi-
nantur. Ont., § 533, s. 416. 
Ont., § 537, s. 420. 
Composita oriri possunt citra rei cuiusdam ex nihilo ortum: eadem interire 
possunt citra cuiuspiam annihilationem. Ont., § 542, s. 422. 
Ont., § 541, s. 422. 
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Brak jednak w całym kontekście choćby jednego słowa o materii pierw
szej, która w tradycyjnej nauce stanowiła czynnik potencjalny lub 
w formie substancjalnej była aktem substancji. Nie mówi nawet o tym, że 
części stanowiące czynnik materialny można uważać za element możno-
ściowy, a sposób wzajemnego połączenia tych części za czynnik aktuali
zujący określoną całość. Zostały tylko terminy, nikły ślad dawnego poję
cia bytu złożonego. W o l f f nie zna już nauki o złożeniach wewnątrzbyto-
wych; mówi tylko o złożeniu całości z części składowych i nic więcej. 
Należy jeszcze na końcu stwierdzić, że takie fizykalne ujęcie bytu, jako 
czegoś złożonego z materialnych części składowych, nie ma chyba wiele 
wspólnego z bytem wymienionym na początku Ontologii, 
a zdefiniowanym jako zespół niesprzecznych i wzajemnie niezdetermino
wanych elementów istotwych. 

Tłumaczy się to i tym faktem, że W o l f f zna tylko jeden rodzaj zmia
ny istniejący w świecie bytów złożonych: ruch lokalny, polegający na 
zmianie miejsca 7 8. Ruch ten jednak nie prowadzi do jakiejś zmiany we
wnętrznej w rzeczy się poruszającej, lecz tylko w zewnętrznym jej poło
żeniu względem współistniejących w sposób trwały przedmiotów 7 9 . Jeżeli 
istnieją w bycie złożonym zmiany wewnętrzne, to tylko dotyczące kształ
tu, wielkości i położenia części. Wszystkie one jednak dokonują się po
przez ruch lokalny 8 0 . Wol f f za Descartes'em zna tylko ruch lokalny, 
wszelki inny uważa za zmyślenie 8 1 . 

Nie dziwi nas to mocne odrzucenie możliwości istnienia innych ro
dzajów zmian. Jeżeli ktoś nie pojmuje bytu materialnego jako czegoś zło
żonego z materii pierwszej i formy substancjalnej lecz tylko jako całość 
złożoną z części wymiernych, fizycznych, to rzeczywiście trudno od niego 
wymagać zrozumienia dla innych form ruchu. Można by, co prawda, 
i ruch lokalny interpretować z punktu widzenia nauki o akcie i możności, 
ale ona od dawna ulega stopniowemu zapomnieniu. Widać tu także silne 
wpływy nowożytnego przyrodoznawstwa. Należy dodać, że W o l f f próbuje 
nieco dalej udowodnić, w sposób dość zagmatwany ten rodzaj zmiany 
w swojej nauce metafizycznej o bycie i zmianie modi. Mówi bowiem, że 

Ont., § 462, s. 493. 
Motus nullam mutationem intrisecam inducit mobili, sed tantum extrinsecam 
ąuoad situm ad coexistentia fixa. Ont., § 666, s. 504. 
Enimvero nulla in composito mutatio intńnseca contingere potest nisi ąuoad 
figuram, magnitudem ac situm partium. Nulla igitur in eodem mutatio acci-
dere potest nisi per motum. Ont., § 667, s. 505; por. Ont., § 640, s. 491. 
...cum Cartesio non alium motum novimus nisi localem, nec ullum alium in 
rerum natura fingendum esse putamus. Ont., § 682, s. 514. 
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w bytach esencjalia i przymioty są zawsze tożsame, a zmianom ulegają 
tylko ich modf2. Takie jednak zastępowanie jednych modi przez inne, 
wchodzące na ich miejsce, nie dotyczy istoty bytu, lecz tylko stanowi jego 
modyfikację 8 3 . W ujęciu naszego autora to, co może zmieniać się w bycie, 
stanowi jego granicę. Takim zaś ograniczeniem bytu jest każdy moduł4. 
Przykładem tego jest kształt wyciśnięty we wosku. Jest on ograniczeniem 
bytu i równocześnie stanowi jego modus. Każda zmiana bytu, mówiąc zaś 
językiem Wolffa, każda modyfikacja, polega na zmianie granic, czyli jego 
modf5. Takie zmiany granic, polegające na zmianie kształtu, wielkości 
czy położenia, dokonują się poprzez ruch lokalny. Wyraźnie widzimy, że 
brak tu zupełnie zrozumienia dla tradycyjnej nauki o zmianie, pojętej jako 
przejście bytu z możności do aktu. Przyjmuje się czysto fizykalne pojęcie 
ruchu lokalnego, polegającego na zmianie granic bytu, czyli jego modi. 

Ponieważ istnieją byty złożone, muszą istnieć i byty proste. Jak Wolf f 
uzasadnia istnienie tych ostatnich? Otóż byt złożony składa się z części. 
Te z kolei można rozłożyć na jeszcze mniejsze części. W końcu jednak 
musi się dojść do części najmniejszych, których już dzielić nie można. Te 
najmniejsze części, pozbawione już dalszych części składowych, nazywa 
Wol f f bytami prostymi 8 6 . Są one przeciwieństwem bytów złożonych 
i dlatego nie są już rozciągłe i podzielne. Nie posiadają też kształtu 
i wielkości, nie zajmują żadnego miejsca i nie ma w nich jakiegokolwiek 
ruchu wewnęt rznego 8 7 . Łatwo było Wolffowi drogą negacji określić, czym 
nie są byty proste. Trudności zaczynają się jednak, kiedy trzeba pozytyw
nie opisać sposób powstawania bytów prostych 8 8. Pewne jest, że nie mogą 

a Ont., § 703, s. 530. 
'3 Variationem modorum, hoc est, succesionem modi unius in locum alterius 

a se diversi, appellamus Modificationem. Ont., § 704, s. 530. 
'4 Omnis modus in limitibus seu limitationibus consistit. Ont., § 828, s. 622. 
'5 Etenim modificatio est variatio modorum. Sed modus omnis in limitibus con

sistit. Omnis igitur modificatio in variatione limitum consistit. Ont., § 830, 
s. 623. 

16 Ens simplex dicitur, ąuodpartibus caret. Ont., § 673, s. 511. 
17 Ont., § 674-682, s. 512-514. 
1 8 Nie poruszamy tu pytania, które od razu się rodzi: w jaki sposób byty proste, 

tak określone, które jednak nie są punktami matematycznymi, mogą utwo
rzyć rozciągłe, materialne rzeczy. Wolff nie porusza w Ontologii tego pro
blemu. Trudno też jednoznacznie określić, czy Descartes, czy Gassendi sta
nowi wzorzec myślenia dla naszego autora. Chociaż Wolff odmawia bytom 
prostym przymiotów rozciągłości, kształtu i wielkości, to jednak nie są to 
punkty matematyczne Descartes'a. Posiadają bowiem silę, która decyduje 
o różnicach istniejących między nimi. Stanowią też pewien nieprzekraczalny 
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one powstać z bytów złożonych, bo z nich drogą rozkładu i nowego złoże
nia części może powstać tylko nowy byt z łożony 8 9 . Nie mo g ą też powstać 
z drugiego bytu prostego. Jest on niepodzielny i dlatego nie może oddzie
lić się do niego jakaś część i istnieć samodzielnie9 0. 

Istnieją trzy rodzaje bytów prostych: Bóg, który jako byt konieczny 
ma rację swego istnienia w sobie9 1, oraz umysły ludzkie i elementy rzeczy 
materialnych, które jednak, jako byty przygodne, mogą mieć rację swego 
istnienia tylko w Bogu 9 2 . Udziela On istnienia bytom prostym, wytwarza
jąc je z nicości 9 3 . 

Trzeba przyznać, że W o l f f jest nieraz konsekwentny w swej nauce. 
Widoczne to jest w jego teorii znikania bytów prostych. Mówi bowiem, że 
jeżeli powstały one z nicości, to gdy ulegają zniszczeniu, podlegają unice-

kres dzielenia bytów złożonych, które na pewno są rozciągłe. Nie znajduje
my tu jednak kontynuacji atomizmu Gassendiego, gdyż substancje proste nie 
są materialne i rozciągłe, a przesUzeń nie stanowi jakiegoś pojemnika dla 
rzeczy materialnych, ismiejącego w sobie i niezależnego od ciał w nim się 
znajdujących. W Vern. Ged, von Gott, § 604, tak pisze: Da wir nun gewie-
sen, dass die Puncte der Natur zwar untheilbar, aber nicht einander dhnlich 
sind, auch eine in ihnen bestandig wiirckende Kraft haben und daher ein je-
des ausserdem andern seyn muss. (...) Einfache Dinge. Sie sind nicht Mate
rie und konnen daher auch nicht auf eine solche Art wie die Theile der Mate
rie verkniipft werden. Woff boryka się tu z twierdzeniami ttudnymi do 
uzgodnienia i w końcu przyznaje, że nie zgłębił wcale otchłani poznania 
istoty rzeczy materialnych. Twardo jednak broni złożenia ciał z substancji 
prostych twierdząc, że nie należy odrzucać prawdy ułamkowej, jeżeli nie 
można jeszcze teraz poznać całej prawdy. W sprawie teorii materii patrz: 
Vern. Ged, von Gott, § 217, § 602 n., oraz Anmerkungen iiber die Vem. Ged. 
von Gott. paragrafy te same co wyżej. 

89 Ont., §687, s. 519. 
90 Ont., § 688, s. 520. 
91 Ont., § 309, s. 245. 
92 lam vero suo loco ostendemus ens simplex esse Deum, esse ąuoąue entia 

simplicia rnentes humanas, itidemąue elementa rerum materialium. Osten
demus porro Deum ens necessarium; mentes vero humanas et elementa re
rum materialium esse entia contingentia, ac rationem existenti su sufficien-
tem non habere nisi in Deo. Ont., § 689, s. 522; por. także, o sprawie pocho
dzenia poszczególnych rodzajów bytów prostych Theol. Nat., I , § 49, 71 n., 
I I § 35; Psych, rat., § 48; Cosm., § 181, 182. 

9j Si simplicia contingentia existunt, ex nihilo produci debent. Ont., § 691, 
s. 522. Wolff nie uzasadnia tego w Ontologii lecz odsyła nas do Teologii 
naturalnej. O stwarzaniu dusz ludzkich: I , § 780 n., I I , § 335 n.; o stwarzaniu 
elementów: I , § 758 n., I I , § 335 n. 
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siwieniu . Uzasadnienie tego faktu jest takie, że są one niepodzielne 
i dlatego jest niemożliwe, aby one przestały istnieć, a równocześnie coś 
z nich dalej istniało. Należy jeszcze dodać, że gdy byty złożone powstają 
i giną w czasie, a proste - momentalnie, to jeżeli wszystkie byty proste 
składające się na byt złożony podlegają równocześnie unicestwieniu, to 
wówczas i zniszczenie bytu złożonego jest pozaczasowe95. 

W podsumowaniu tego podrozdziału należy podkreślić, że W o l f f da
leko odchodzi od teorii hylemorfistycznej Arystotelesa i scholastyków. 
Musi przyjąć stwarzanie i unicestwianie elementów bytów materialnych, 
gdyż zaginęła już, pod wpływem następców Suareza i Descartes'a, nauka 
0 złożeniu każdego bytu materialnego z materii pierwszej i formy substan
cjalnej. W następstwie takiego stanu rzeczy mało ma W o l f f do powiedze
nia o funkcjach, jakie materia ma do spełnienia w powstawaniu nowego 
bytu. Nauka Wolffa o przyczynie formalnej zawiera się tylko w czterech 
paragrafach96. Mimo tego zwięzłego sformułowania, a może i dlatego 
wywołuje ona wiele zastrzeżeń i wątpihvości. 

Pierwsza rodzi się w związku z definicją formy. Mówi bowiem, że 
formą zwykło się nazywać determinacje esencjalne97. Należy stwierdzić, 
że u Wolffa nie ma śladu tradycyjnej nauki o formie substancjalnej i jej 
roli w stosunku do materii pierwszej. Wynika to stąd, że zna ona tylko 
byty proste i złożone. Ponieważ zaś byty proste wolne są od wszelkich 
złożeń, więc można mówić o formie tylko u bytów złożonych. I rzeczywi
ście jako przykład podaje formę ciała ludzkiego. Nie jest nią jednak - jak 
mówili scholastycy - dusza, ale struktura, czyli kształt części organicznych 
1 sposób ich wzajemnego połączenia. Można tu chyba mówić tylko 
o formie przypadłościowej. Utożsamia się ona u Wolffa z istotą bytu zło
żonego i jako taka składa się l i tylko z czystych przypadłości 9 8 . Dzieje się 
tak dlatego, gdyż istota bytu złożonego polega na odpowiednim zestawie

ni simplex interire debet, annihilandum est. Ont., § 698, s. 527. Naukę tę 
mógł Wolff przejąć od Leibniza, który pisze: Rzec tedy można, że mogą po
wstawać tylko przez stworzenie i znikać tylko przez unicestwienie; natomiast 
to, co złożone, powstaje i znika przez to, że ma części. Por. Zasady filozofii, 
czyli monadologia, s. 297. 
Si simplicia, unde resultat compositum, simul intereunt, interitus compositi 
est instantaneus. Ont., § 701, s. 528. 
Ont., § 944-947, s. 682 n. 
Determinationes essentiales sunt id, ąuod Forma appellari solet, item Causa 
formalis. Oni, § 944, s. 682. 
Essentia entis compositi non constat nisi mens accidentibus. Ont., § 789, 
s. 592. 
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mu części, a implikuje takie przypadłości jak wielkość i jakość części oraz 
ich wzajemne względem siebie położenie. Kiedy więc ulega zniszczeniu 
istota, to przestają istnieć tylko przypadłości, nie ginie zaś nic substancjal
nego, bo w bycie złożonym czymś substancjalnym są tylko byty proste". 

Ale wracając do definicji formy, zbadajmy, co byt zawdzięcza tak 
określonej formie. Ponieważ różnica gatunkowa, a także rodzaj i gatunek 
składa się z determinacji istotowych, dlatego byt dzięki formie należy do 
określonego rodzaju i gatunku i można go odróżnić od innych b y t ó w 1 0 0 . 
Jakżesz ogromna zmiana w ujęciu roli formy! Dawniej forma kształtowała 
materię, była rzeczywistym składnikiem bytu, wpółkonstytuującym kon
kretną substancję, teraz decyduje tylko o umieszczeniu danego bytu na 
odpowiednim szczeblu drabiny bytów. 

W nocie dołączonego do tego paragrafu stwierdza nasz autor: Hinc 
Scholastici aiunt, forrnam dare esse rei, dare distingui. Krótkie zdanie, ale 
jak bogate w treść. O jakich scholastyków tu chodzi? Św. Tomasz mówi 
co prawda: forma est essendi principium101, oraz unum ąuodąue... {est) id 
ąuod est per suam forrnam,.. per forrnam unum ąuodąue in specie consti-
tuitur102. Ale znają cały kontekst egzystencjalnej metafizyki św. Tomasza 
wiemy, że w tych sformułowaniach chodzi o realne współdziałanie formy 
w konstytuowaniu konkretnego, rzeczywiście istniejącego bytu, dzięki 
czemu, w dalszej dopiero konsekwencji, byt dopiero należy do określone
go gatunku. Podobne wyrażenia znajdujemy u współczesnych Wolffowi 
scholastyków 1 0 3 . Kiedy nasz autor powołuje się na bliżej nieokreślonych 

In ente composito nihil datur substantiale prter entia simplicia. Ont., § 792, 
s. 593. 

10 Ens a forma habet, ut sit huius generis vel species atąue ab aliis distingu-
atur, Ont., § 945, s. 683. 

11 I , q. 76, a. 2 resp. 
1 2 1 , q. 5, a. 5 resp. 
| J J. A. Scherzerus, (dz. cyt., pars I , s. 89) mówi: Forma est, quce dat esse rei. 

Ut, forma ignis, dat igne esse igni..., a na innym miejscu (dz. cyt., pars I I I , 
tit. V, reg. I I I , s. 47) pisze: Forma dat esse (immediate et prcise) rei id est, 
composito, ut compositum est. Sformułowania te są bardzo zwarte. Scherze
rus bliżej ich nie omawia, ale za to więcej mówi o formie substancjalnej 
i przypadłościowej, czego już nie spotykamy u Wolffa. Zaś Scharfius 
(dz. cyt, lib.. I I , cap. V I I , s. 148) mówi o formie gatunkowej, jako o tym 
czynniku logicznym, który pozwala umieścić dany byt na określonym stop
niu. Forma dat esse rei, hem, Forma est ratio ąuidditatis. Forma specifica 
rei dat esse proprium ac definitum. Etenim rem constituit in indeterminato 
entium gradu, eamąue in certa specie collocat, por. też J. Claubergius, Me-
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scholastyków, to prawdopodobnie ma ich na myśli. Ich dzieła głównie 
czytał i często cytował i oni rozwinęli to, co u Wolffa znalazło swój wyraz 
ostateczny. Gilson nazywa to esencjalizacją bytu. M . Campo twierdzi, że 
mamy tu do czynienia z jego „mental izacją" 1 0 4 . Chodzi tu o byty logiczne. 
Kiedy tworzymy definicję jakiegoś bytu, to rzeczywiście szukamy orzecz
ników określających najbliższy rodzaj i różnicę gatunkową, dzięki czemu 
- tu zgadzamy się z Wolffem - można umieścić, czyli dare distingui, ten 
byt w szeregu innych bytów. Powstają jednak wątpliwości, czy można 
przyjąć, że forma pojęta jako zbiór orzeczników, jest przyczyną bytu rze
czy: dare esse rei. 

Musimy jednak z drugiej strony ciągle o tym pamiętać, że kiedy 
Wol f f mówi o esse, to nie chodzi tu o istnienie aktualne bytu, ale tylko 
o jego możliwość. Byt jest, kiedy jest możliwy, a jest możliwy, kiedy 
w jego pojęciu łączymy ze sobą cechy niesprzeczne i wzajemnie nie zde
terminowane. Zbiór esencjalii decyduje nie tylko o formie, ale także 
o istocie bytu, choć w różnym znaczeniu 1 0 5. W pierwszym wypadku dzięki 
determinacjom esencjalnym byt należy do określonego gatunku czy ro
dzaju, co pozwala wyróżnić go spośród wielu imiych bytów; w drugim zaś 
przypadku esencjalia stanowią pierwszy przedmiot naszego poznania, byt, 
który jedynie wówczas może istnieć, kiedy uda nam się zebrać jego istotne 
cechy, czyli utworzyć jego definicję. Ma więc rację Wolff, że forma „dare 
esse rei". Słusznie także mówi, oczywiście ze swojego punktu widzenia, 
że należy zaliczyć formę do przyczyn, gdyż jest początkiem rzeczywisto
ści bytu. Nie można jednak twierdzić, że W o l f f uważa formę za przyczynę 
aktualnego istnienia aktualnego bytu. To należy do skutków działania 
przyczyny sprawczej. Ona zaś decyduje tylko o tym, że byt takiego wła
śnie gatunku (ut tale) istnieje. 

W związu z nauką o formie jest mowa i o działaniu. Należy się prze
konać, czy teoria bytu nie wpływa także i na ujęcie tego problemu. Wolf f 
stwierdza, że dzięki formie byt może działać w ściśle określony sposób106. 

taphysica de ente..., Amsterdam 1691, cap. V. § 62. Wydaje się, że kiedy 
Wolff mówi o funkcjach normy, to idzie śladami Scharfiusa. 
Słowo właściwie nieprzetłumaczalne: mentalizzatione. Patrz: M . Campo, 
Christian Wolff e U rationalismo precritico, Milano 1939, s. 162 n. 
Refertur forma inter causas, ąuatenus est principium actualitatis entis, a quo 
nimirum pendet, ut ens tale existat, ut adeo forma et essentia, etsi utraque 
per essentiales determinationes constituatur, diverso tamen respectu, quem 
ad esse habent, distinguantur. Ont., § 947, s. 683. 
... a forma quoque habet ens, quod hoc modo agere possit. Ont, § 946, 
s. 683. 
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Dodaje zaraz, że ta możność określonego sposobu działania stanowi 
przymiot (attńbutum) bytu. Znamy już wolffiańska teorię istoty. Wiemy 
także, że esencjalia determinują pewne przymioty, które muszą koniecznie 
istnieć w bycie, dopóki on istnieje 1 0 7. Ponieważ działanie jest przymiotem, 
dlatego jest wyznaczone przez formę. Zdaniem Wolffa scholastycy zgod
nie twierdzą, że forma decyduje o działaniu rzeczy 1 0 8. Możemy znowu 
pytać, o jakich scholastykach jest tu mowa. Ci scholastycy nowożytni, na 
których dzieła W o l f f najczęściej się powołuje, pojmują zwykle formę jako 
zbiór orzeczników logicznych, umożliwiających odróżnienie danego bytu 
od innych bytów. Nie uzależniają zaś działania od formy bytu. Możl iwe 
jest jednak, że W o l f f sięga aż do nauki św. Tomasza, który wiąże działanie 
z formą bytu 1 0 9 . Nie chcemy tu wchodzić w genezę tego sformułowania. 
Musimy jednak zaznaczyć, że mimo zewnętrznego podobieństwa istnieje 
zasadnicza różnica w ujęciu treści tych formuł. W nauce św. Tomasza 
mamy do czynienia z konkretnie istniejącym bytem, w którym forma de
cyduje o działaniu, czyli operatio seąuitur esse. Zaś w ontologii Wolffa 
operatio seąuitur essentiam, gdyż bytem jest istota, pojęta jako zbiór cech 
niesprzecznych i wzajemnie nie zdeterminowanych. 

Powstaje jednak problem, jak taki układ determinacji esencjalnych, 
innymi słowy taki zbiór orzeczników logicznych, umożliwiających odróż
nienie danego bytu od innych bytów, może określać jego sposób działania, 
a tym bardziej być źródłem tego działania. Chyba W o l f f wyczuwa te trud
ności, gdyż odsyła nas po bliższe wyjaśnienia do kosmologii i f i z y k i 1 1 0 . 
Kiedy jednak sięgniemy do wskazanych dzieł, to się szybko przekonamy, 
że W o l f f wyciąga w nich tylko szczegółowe wnioski z przyjętych 
w Ontologii założeń, ale nurtujących nas trudności nie rozwiązuje. Nas 
interesuje jednak tylko jego Ontologia i tu nie znajdujemy odpowiedzi na 
nasze pytania. 

W zakończeniu należy podkreślić, że teoria bytu ograniczonego do 
jego istoty rzutuje mocno i na pojęcie formy. Nie jest ona elementem by
towym współdecydującym o istocie rzeczywistego, konkretnego bytu, ale 
tylko zbiorem orzeczników, umożliwiających utworzenie jego definicji 
i zaliczenie go do określonego gatunku. Określenie przyczyny formalnej 
jako zespołu determinacji istotowych, pojętych czysto logicznie rodzi 

Ont., § 145, s. 121. 
Hinc Scholastici affirmant, forrnam dare rei operari. Ont., § 946, s. 683. 
Illud enim, quo primo aliquid operatur, est forma ejus, cui operatio attribi-
tur, I , 76, a. 1, resp. 
Specialiora de forma traduntur in Cosmologia et Physica. Ont., § 947, 
s. 683; por, Cosm., § 196 n. i § 299 n. 
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wiele tmdności , kiedy chcemy określić funkcję formy w konkretnym by
cie, a szczególnie gdy chodzi o jego istnienie i działanie. Próby zaś popar
cia swego stanowiska przy pomocy autorytetu scholastyków, przy bliższej 
analizie, okazują się bardzo zawodne. 

2.2. P r z y c z y n a sprawcza i celowa 

Analizy przyczyny sprawczej zajmują w Ontologii, w porównaniu 
z rozważaniami na temat pozostałych przyczyn, stosunkowo dużo miej-
sca u l . Nasz autor jest świadomy rodzącej się wówczas tendencji do nazy
wania przyczyną tylko przyczyny sprawczej i w pewnym stopniu jej ule
ga 1 1 2 . W o l f f nazywa przyczyną sprawczą ten byt, którego przyczynowość 
polega na działaniu będącym racją istnienia drugiego bytu. Konsekwentnie 
na miano skutku zasługuje ten byt, który swoje istnienie, czyli aktualność, 
zawdzięcza działaniu drugiego by tu 1 1 3 . Przykładami przyczyny sprawczej 
są: architekt, cieśle i murarze, gdyż ich działanie ma wpływ na istnienie 
budynku. Jak widać z tych definicji i przykładów do wolffiańskiej ontolo
gii istoty, ograniczonej do analizy pojęć, wkracza na koniec istnienie. 
Można powiedzieć, że istnienie, spychane dotychczas z pola widzenia my
ślowego, a uparcie narzucające się świadomości, odnosi teraz zwycięstwo, 
a może raczej zostaje w drodze laski na chwilę dopuszczone do głosu. 

Zanim przejdziemy do omawiania pola działania przyczyny spraw
czej, musimy przypomnieć sobie, jakie to elementy składają się na wolf-
fiańskie pojęcie bytu. Otóż, kiedy chcemy utworzyć pojęcie jakiegoś bytu, 
najpierw należy znaleźć niesprzeczne i wzajemnie niezależne określenia 
istotowe. Są one wyliczone w definicji, stanowią o istocie bytu i bez nich 
byt nie może istnieć. Drugie miejsce zajmują przymioty. Ponieważ są one 
całkowicie zdeterminowane przez esencjalia, dlatego istnieją w bycie 
w sposób trwały. Ostatnie miejsce zajmują modi. Nie są one zdetermino
wane przez esencjalia, ale nie mogą być z nimi sprzeczne. W istocie bytu 
zawarta jest tylko racja dostateczna możliwości ich istnienia. Jeżeli jednak 
szukamy racji ich rzeczywistego istnienia, to musimy sięgnąć do poprzed
nich modi danego bytu albo innych b y t ó w 1 1 4 . W każdym więc bycie istota 

111 Ont., § 886-931, s. 654-678. 
n~ ... causa sufficiens etiam simpliciter causa appellari soleat, utpote quce 

a plurimis pro sola causa vera habetur. Ont, § 888, s. 655. 
115 Causa, cuius causalilas in actione consistit, est causa efficiens; ul adeo ens 

sit causa efficiens alterius, cuius actio est ratio existenti alterius (...) effectus 
sit ens, cuius existenti seu actualitatis ratio est actio enlis alterius. Ont, 
§ 886, s. 654. 

114 Ont., § 160, s. 130. 
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i przymioty są absolutnie konieczne i nie podlegają żadnym zmianom 1 1 3 . 
Modi zaś są zmienne i niekonieczne 1 1 6. Każda zmiana rzeczy polega na 
zmianie modi117. Przymioty mają całkowitą rację swojego istnienia 
w esencjaliach. Istnienie modi nie opiera się jednak w pełni na istocie by
tu: wymaga ono obok racji wewnętrznej także i racji zewnętrznej, a ta leży 
w przyczynie. Byt przygodny nie znajduje racji swego istnienia w swojej 
istocie. Ponieważ istnienie to tylko modus istoty przygodnej, dlatego trze
ba szukać bytu drugiego, jakiejś przyczyny zewnętrznej, która stanowi ra
cję wystarczającą istnienia danego bytu 1 1 8 . 

Można więc powiedzieć, że istota bytu, która jako coś koniecznego, 
razem ze swymi przymiotami, bytuje wiecznie i niezmiennie sama 
w sobie, wymaga dla swego istnienia w świecie zewnętrznym, empirycz
nym, działania przyczyny sprawczej. Działanie jednak tej przyczyny doty
czy właściwie tylko modi, a dopiero pośrednio dotyka bytu jako całości. 
Cała moc przyczynowania, właściwa przyczynie sprawczej, wyczerpuje 
się właściwie w realizowaniu czegoś zupełnie trzeciorzędnego w skali 
wartości ontologicznych, mianowicie modi, idących daleko za esencjalia-
mi i przymiotami bytu. 

Po zdefiniowaniu przyczyny sprawczej i skutku W o l f f stwierdza, że 
w przyczynie sprawczej istnieje możność i siła działania 1 1 9 . Chociaż W o l f f 
poświęca tej sprawie tylko jeden paragraf, to jednak musimy sięgnąć do 
innych miejsc, aby bliżej zbadać te pojęcia. Przecież funkcja przyczyny 
sprawczej, cala jej przyczynowość, polega na działaniu. 

Stwierdziliśmy, że esencjalia i przymioty są w bycie zawsze tożsame, 
zmieniają się tylko modi. Tym podmiotem, który jest sam w sobie trwały, 
bo składa się zawsze z tych samych esencjalii i przymiotów, i który jedno
cześnie podlega modyfikacjom, gdyż jego modi kolejno się zmieniają, jest 
substancja120. Stan rzeczy, który współtworzą zmienne elementy we-

115 Ont., § 303. s. 242; por. także § 304, s. 243. 
116 Modi et modorum possibilitates remot sunt mutabiles. Modi (...) contingen-

turinsunt. Ont., § 314, s. 247. 
117 Omnis eri (...) mutatio in variatione modorum consistit, Ont., § 703, s. 530. 
118 Ens enim contingens su rationem sufficientem in essentia sua non agnoscit. 

Existentia entis contingentis nonnisi modus ejus est. Nimirum cum entis con-
tingentis, cur existat, ratio sufficiens in alio ab ipso diverso contineatur... 

t Ont., §316, s. 249. 
119 In causa efficienle datur etpotentia et vis agendi. Ont., § 887, s. 654. 
120 Subjectumperdurabile et modificabile dicitur Substantia. Ont., § 768, s. 574. 

...substantia est subjectum, cui insunt essentialia et attributa eadem, dum 
modi succesive variant. Ont., § 770. s. 575. Szczegółowe rozpatrzenie sto-
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wnętrzne, czyli modi, nazywa się stanem wewnętrznym, ten zaś, który za
leży od elementów zewnętrznych, czyli od relacji do innych rzeczy, nazy
wa się stanem zewnęt rznym 1 2 1 . Koniec jednego stanu rzeczy i powstanie 
na to miejsce innego stanu musi mieć swoją rację dostateczną. Gdy racja 
zmiany stanu leży w samym podmiocie, to mamy działanie 1 2 2 . Kiedy zaś 
racja zmiany znajduje się poza podmiotem, to mamy doznawanie (pas
sio)123. Ponadto W o l f f wymienia możliwość doznawania działania, czyli 
możność bierną (potentia passiva), oraz możliwość działania (potentia ac-
tiva). Pierwszą przyznajemy bytowi, o ile po rozważeniu czynników, które 
się na niego składają, uznajemy, że może on doznawać działania; drugą -
kiedy po podobnym badaniu - dochodzimy do przekonania, że możliwe 
jest tu działanie. Możność działania nazywa się władzą (facultas)124. Już 
jako konsekwencja wynika stąd wniosek, że sama możliwość działania nie 
wystarcza do wytłumaczenia faktu rzeczywistego działania. Trzeba 
w rzeczy działającej przyjąć jeszcze coś, co jest racją dostateczną aktual
nego działania. Tym elementem jest siła (vis)125. Polega ona na stałym 
usiłowaniu działania 1 2 6 , które zmierza do ustawicznej zmiany, tak we
wnętrznego jak i zewnętrznego stanu podmiotu. Jeżeli więc istnieje siła 
w danej rzeczy to jest i działanie. Stąd słuszność aksjomatu: Posita vi, po-
nitur actio. Może więc W o l f f powiedzie, że substancja skończona posiada 
w sobie zasadę zmian121. 

Także i możność bierna nie może być źródłem doznawania działa
nia 1 2 8 . Ponieważ jednak w doznawaniu (passio) racja zmiany leży poza 
podmiotem, trzeba dla wytłumaczenia faktycznej zmiany w bycie dozna
jącym działania przyjąć działanie drugiego bytu. Ale to działanie drugiego 
bytu jest możliwe wówczas , gdy istnieje w nim siła. Musimy więc przyjąć, 

sunku między wolffiańską nauką o zmianie modi a jego teorią głoszącą ist
nienie tylko ruchu lokalnego, paUz wyżej. 

121 Si status rei constituitur mutabilibus intrinsecis, nampe a modis, internus di
citur; si vero extrinsecis, ąuales sunt relationes rei ad alias, externus. Ont., 
§ 706, s. 531. 

122 Actio est mutatio status, cijus ratio continetur in subjectum, ąuod eundem 
mutat. Ont., § 713, s. 536. 

12j Passio est mutatio status, cuius ratio continetur extra subjectum, ąuod sta-
tum suum mutat, Ont., § 714, s. 537. 

124 Ont., §716, s.538. 
125 Quod in se continet rationem sufficientem actualitatis actionis Vim appella-

mus. Ont., § 722, s. 542. 
126 ... vis consistat in continuo agendi conatu, Ont, § 724, s. 543. 
127 Substantia finita continet in se principium mutationum. Ont, § 871, s. 646. 
128 Ex sola potentia passiva nulla seąuitur passio. Ont., § 718, s. 541. 
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że gdy byt A doznaje działania, byt B, obdarzony własną siłą, działa na byt 
A 1 2 9 . Podmiot, który posiada nie tylko możność działania, ale i siłę, 
i aktulanie działa, jest nazywany przyczyną sprawczą. Zaś zmiana w bycie 
doznającym działania jest nazwana skutkiem. Stąd słuszne jest zdanie: 
posita actione causce efficienńs ponitur effectus130. 

Przytoczone wyżej rozważania Wolffa, dobrze znane i w pewnej mie
rze oczywiste, budzą jednak wątpliwości. Pomijamy już tu sprawę siły. 
Przyjmuje j ą W o l f f jako wewnętrzną rację działania, ale czym ona jest 
sama w sobie, tego bliżej nie określa. Zgadza się z Descares'emL 3 L, że na
leży usunąć z filozofii pojęcia ciemne, których w sposób zrozumiały nie 
można wyjaśnić, jak na przykład siłę przyciągającą magnesu, ale sam 
wprowadza nowe. Darujemu tę sprawę, gdyż pojęcie siły jeszcze dzisiaj 
wywołuje dyskusje. 

Istnieją jednak problemy trudniejsze do wyjaśnienia. Sprawa jest zro
zumiała, gdy mamy do czynienia ze zmianą immanentną w bycie A , gdyż 
wówczas jego siła jest bezpośrednią racją uzasadniającą tę zmianę. Kiedy 
jednak zmiana w bycie A zależy od bytu B, to nie wiąże jej W o l f f wprost 
z silą B, lecz przyjmuje najpierw wewnętrzne działanie, czyli zmianę 
w bycie B, wywołaną przez jego silę. Najpierw musi się dokonać zmiana 
w bycie B, a dopiero potem następuje zmiana w bycie A . Siła bytu B nie 
jest więc racją zmiany bytu A, lecz jest gdzieś na drugim planie, 
a bezpośrednią racją tej zmiany jest zmiana dokonana w bycie B. Jest tu 
niekonsekwencja w systemie Wolffa. Na usprawiedliwienie jego można 
powiedzieć, że takie ujęcie jest w dużej mierze w zgodzie z nowożytnym 
pojmowaniem przyczynowości. Kiedy W o l f f mówi, że racja zmian doko
nujących się w jednym bycie leży w zmianach przebiegających w drugim, 
zewnętrznym względem niego bycie, to przypomina się nam, zapoczątko
wane przez Hume'a ujmowanie przyczynowości jako następstwa zjawisk 

• 132 
w czasie . 

129 

130 

131 

132 

Ont., § 775, s. 584. 
Ont., § 898, s. 661. 
Ont, § 7 1 , s. 50. 
E. Kónig (dz. cyt., s. 136) twierdzi, że żaden z wcześniejszych filozofów nie 
stawiał na pierwszym miejscu tak wyraźnie pojęcia zmiany i żaden nie ujął 
przyczyny i skutku jako zmiany stanu. Jeżeli z drugim twierdzeniem 
z pewnymi zastrzeżeniami można się zgodzić, to już w sprawie wyjątkowego 
akcentowania pojęcia zmiany należy wnieść zasadniczy głos sprzeciwu. Nie 
chcemy tu już wymieniać Heraklita, ale i u Arystotelesa, stanowiącego dla 
Wolffa tak wielki autorytet, oraz u tych, którzy nawiązując do jego filozofii, 



114 Studia Gdańskie X I I (1999) 

A oto inna trudność. Zmiana w bycie B, która pociąga za sobą zmianę 
w bycie A , jest pojmowana jako działanie pewnej siły, jeżeli jednak jakaś 
siła należy do wyposażenia określonego bytu, to musi on ciągle działać. 
Tutaj jednak rodzi się problem. Kiedy chcemy zmianę zaczynającą się 
w A wyt łumaczyć przez działanie bytu B, to musimy przyjąć, że ono 
i tutaj ma swój początek. Tylko bowiem w ten sposób można wytłuma
czyć szereg przechodnich działań, polegających na tym, że jeden byt za
czyna działać, kiedy sam doznaje działania innego bytu. Ale w tym wy
padku nie możemy już pojmować siły jako trwałego przymiotu istoty i jak 
czynnika działającego w sposób stały. Jest to raczej element modalny, któ
ry powstaje i ginie albo ściślej mówiąc, który zaczyna i przestaje działać. 

Tej antynomii W o l f f nie rozwiązał. Próbował jedynie ominąć tę prze
szkodę, przyjmując, że siły działające na zewnątrz mogą być hamowane 
przez inne siły. Taką przeszkodę w działaniu nazywa oporem (resistentia). 
Ona stanowi rację dostateczną t łumaczącą dlaczego pewne działanie nie 
następuje, chociaż zastosowano siłę zupełnie wystarczającą do osiągnięcia 
określonego skutku 1 3 3 . Wydaje się jednak, że przyczyna tej sprzeczności 
leży głębiej, bo w samym pojęciu bytu. Można by j ą usunąć, ale tylko pod 
warunkiem zasadniczego przebudowania teorii bytu. 

Ponieważ u Wolffa byt utożsamia się z substancją 1 3 4 , dlatego istnieje 
wewnętrzna opozycja między niezmienną substancją (esencjalia 
i przymioty) a zmiennymi przypadłościami (modi). Stwierdzamy 
w doświadczeniu, że każda zmiana modi, to skutek jakiegoś działania, któ
re ma swój początek i koniec. Jeżeli jednak ktoś pragnie połączyć tę zmia
nę ze stałą substancją, a wiemy, że możność działania i s i łą która j ą aktu
alizuje, należy do przymiotów stałych substancji 1 3 5, to musi i samą zmianę 
pojąć jako coś trwałego (perdurabile), czyli siły muszą działać stale, a stan 
bytu musi ulegać ciągłej zmianie 1 3 6 . Można by to ostatecznie przyjąć, ale 

tłumaczyli zmianę jako aktualizację możności, znajdujemy chyba bardziej 
metafizyczną i dogłębną interpretację zmiany. 
Impedimentum actionis dicitur Resistentia: ut adeo sit id, in quo continetur 
ratio sufficiens, cur actio aliqua non sequatur, posita vi ad eam sufficiente. 
Ont., § 727, s. 544. Jako przykład oporu podaje kamień, który przygniata 
drzwi. Chociaż ktoś posiada dość sił, by w normalnych warunkach otworzyć 
drzwi, i stosuje je, to jednak z powodu oporu kamienia nie może tego uczy
nić. 
Unde porro consequitur, ens istud esse substantiam, in quo supra concepi-
mus essentialia, attributa etmodos. Ont., § 770, s. 575. 
Ont., § 946, s. 683. 
Quare si in ente datur vis, status ejus constanter mutantur. Ont., § 729, 
s. 545. 
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tylko wówczas, kiedy się razem z Leibnizem przyjmuje jedynie we
wnętrzne działanie sil substancji. Jeżeli jednak każe się tak określonej sub
stancji działać i na zewnątrz, to wpada się w trudności nie do rozwikłania. 

Pozostało jeszcze kilka spraw, które należy poruszyć, gdyż wydaje 
się, że rozpatrzenie ich może przynieść ciekawe wyniki . Otóż W o l f f uwa
ża, że główne zadanie ontologicznej teorii przyczyny sprawczej polega na 
wskazaniu fizyce dróg dojścia do pewnego poznania przyrody 1 3 7 . Pierw
szym warunkiem właściwego poznania procesów przyczynowych, doko
nujących się w przyrodzie, jest rozłożenie skomplikowanych zdarzeń na 
elementy składowe. Zdarza się często, że skutek jest wynikiem działania 
całego szeregu przyczyn, których się w codziennym postępowaniu nie od
różnia. 1 tak, ten kto strzela, jest uważany za przyczynę lotu pocisku, 
a w konsekwencji i zranienia człowieka. Należy jednak dokładnie zbadać 
komu należy przypisać skutek. Jeżeli skutek rozpatrujemy z punktu w i 
dzenia przyrodniczego, to jedyną rację zranienia należy widzieć 
w uderzeniu k u l i 1 3 8 . Ponieważ w szeregu przyczyn podporządkowanych 
tylko najbliższa zawiera w sobie rację istnienia skutku, dlatego 
w wyjaśnianiu skutków, kiedy chcemy zrozumieć, jak doszło do zaistnie
nia skutku, należy zatrzymać się na przyczynie najbl iższej 1 3 9 . 

W o l f f nie przeczy temu, że przyczyny dalsze także współdziałają 
w tworzeniu skutków, ale ich działanie nie stanowi racji dostatecznej za
istniałego skutku. Należy do nich sięgać tylko wówczas , kiedy chcemy 
zdobyć wyczerpujące poznanie, dlaczego przyczyna bezpośrednia była 
zdolna do wywołania skutku. Do wyjaśnienia jednak skutku wystarczy 
poznanie przyczyny najbl iższej 1 4 0 . Dotychczas nie brano tego pod uwagę 
i dlatego tyle było zamieszania w fizyce. Z naszej strony musimy zauwa
żyć, że chociaż w Ontologii Wolff per longum et latum roztrząsa wiele 
spraw, to jednak w fizyce postuluje ograniczenie badania do szukania ty l 
ko najbliższych przyczyn. 

Istnieją jeszcze inne stwierdzenia, które poprzez pisma Wolffa 
i ogromnej rzeszy jego uczniów i następców mogły wywrzeć wpływ na 

l j 7 Et omnis profeclo (!) de causis prsertim efficientibus, theoria ontologica 
viam monstrat, qua sit in Physica eundum, ut solidam rerum naturalium co-
gnitionem conseąuamur. Oni., § 896, s. 659; por. § 923, s. 674 n. 

138 Ont., § 888, s. 656. 
1 j 9 ...causarum vero subordinatarum proxima sola rationem sufficientem conti

net, cur effectus existat; in explicandis effectibus subsistendum est in causa 
proxima, si tantummodo intelligere velimus, ąuomodo ipsi actum fuerint 
conseculi. Ont., § 901, s. 663. 

140 ...ad explicandum effectum sufficiat notio causproxim. Ont., § 902, s. 665. 
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nowożytny rozwój nauk przyrodniczych. I tak, W o l f f wychodząc 
z ogólnego aksjomatu, głoszącego, że każda przyczyna jest wcześniejsza 
od swego skutku, głosi, że i przyczyna sprawcza jest wcześniejsza od 
swojego skutku 1 4 1 . Należy jednak zauważyć, że poza powołaniem się na 
przykład architekta, który istnieje wcześniej od zbudowanego przez siebie 
domu, brak tu jakiegoś głębszego rozpatrzenia i udowodnienia tego twier
dzenia. Jedynie uzasadnienie samego Wolffa, jakżeż typowe dla niego, 
polega na powołaniu się na zasadę ontologiczną, głoszącą, że to, co jest 
początkiem, jest wcześniejsze od tego, co jest zapoczątkowane 1 4 2 . Można 
jednak gdzie indziej znaleźć częściowe uzasadnienie. W o l f f stwierdza, że 
kiedy z siły w sposób ciągły rodzi się działanie, to istnieje następstwo. 
Czas zaś istnieje, skoro tylko rzeczy następujące po sobie istnieją 
w sposób c iąg ły 1 4 3 . Wolno więc powiedzieć, że z siły w czasie rodzi się 
działanie, czyli innymi słowy, działanie jest późniejsze od siły, 
a przyczyna sprawcza jest wcześniejsza od swego skutku. 

Ważniejsze może dla nowożytnej fizyki było zdanie, że tej samej 
przyczynie sprawczej zawsze odpowiada ten sam skutek 1 4 4. Oparcie dla tej 
tezy znajdujemy w nauce o sile i działaniu, gdzie W o l f f mówi, że ta sama 
siła w tym samym czasie wytwarza to samo działanie145'. Kiedy więc 
w różnych zdarzeniach stosujemy tę samą przyczynę, to znaczy to samo 
działanie, to mamy prawo oczekiwać tego samego skutku. A ponieważ 
działanie jest funkcją siły, dlatego możemy i skutek działania tej siły uj
mować w postaci l iczbowej 1 4 6 . Stąd wypływa wniosek, że przyczyna 
sprawcza nie może sprawić skutku ani większego, ani mniejszego od sie
bie 1 4 7 . W o l f f jest zupełnie słusznie przekonany o ważności tych rozważań 
dla fizyki i dlatego ma rację, kiedy mówi, że od przyjęcia pełnej wspól-

1 Ergo etiam causa efficiens effectuprior est. Ont., § 907, s. 666. 
2 Ont., § 867, s. 645. Brak jednak zupełnie rozważań na temat tego, co trady

cyjnie nazywano prioritas natur. 
3 Quare cum succesio ąudam detur, dum ex vi nascitur actio eaąue continua, 

tempus vero detur, ąuamprimum res succesive in continua serie exlinunt; ex 
vi in tempore nascitur actio. Ont., § 730, s. 546. 

4 Posita autem causa efficiente, idem ponitur effectus plenus. Ont., § 923, 
s. 674. 

5 Eadem vis eadem tempore eandem producit actionem. Ont., § 733, s. 548. 
6 Ont., § 926, s. 676. Wolff odsyła tu czytelnika do swej Dynamiki, gdzie daje 

przykłady matematycznego ujęcia siły. Por. Principia Dynamica, § 447. 
7 Hinc conseąuitur: causam efficientem omnem producere effectum sibi qu-

alem, non autem posse producere se maiorem, nec producere se minorem, 
nisi ąuando vis integra ad agendum applicetur. Ont., § 927, s. 676. 
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rzędności między działającą przyczyną i odpowiadającym jej skutkiem 
zależy pewność i powszechność twierdzeń fizyki i filozofii praktycznej L 4 8. 

Na tym można już zakończyć przedstawianie myśli Wolffa na temat 
przyczynowości sprawczej. Dalsze paragrafy nie wnoszą już nic interesu
jącego do naszych rozważań na temat problematyki bytu, lecz tylko wyka
zy wszystkich chyba odmian przyczyny sprawczej i rozwlekłe ich przy
kłady. 

Zbierając myśli tego rozdziału, trzeba stwierdzić, że w Ontologii 
Wolffa znajdują się twierdzenia ciekawe, ale niezauważone przez historię 
nowoczesnego przyrodoznawstwa, jak konieczność t łumaczenia skutku 
przez powiązanie go z bezpośrednią przyczyną oraz konieczność pełnej 
proporcjonalności między działającą przyczyną a odpowiadającym jej 
skutkiem. Ponadto należy podkreślić fakt szerszego poruszenia problemu. 
Ponieważ jednak głównym przedmiotem jego zainteresowania jest zawsze 
byt, utożsamiony z wieczną, niezmienną i zawsze tożsamą istotą, dlatego 
też i działanie przyczyny sprawczej dotyczącej istnienia, które stanowi 
tylko modus, a więc coś marginesowego, w bycie jest słabo rozpracowane, 
a co gorsza, pełne niejasności i niekonsekwencji. Chociaż w definicji 
przyczyny sprawczej mówi, że jest ona racją istnienia drugiego bytu, to 
jednak szybko zapomina o tej sprawie, pomija problem ogólny zapocząt
kowania istnienia każdego bytu, a całą uwagę koncentruje na tłumaczeniu 
działania i racji jego zaistnienia. Widać tu wpływ nowożytnego podziału 
przedmiotu materialnego poszczególnych nauk. Filozofia pierwsza ma ba
dać oderwaną od rzeczywistości istotę bytu, a nauki przyrodnicze zajmują 
się analizą konkretnie istniejącej rzeczy. Ponieważ jednak ontologia wolf-
fiańska chce służyć fizyce przez wskazanie jej ontycznych podstaw bytu, 
dlatego nasz autor zabiera głos w dyskutowanej wówczas sprawie przy
czynowości racji działania. 

W o l f f jest świadomy tego, że dla rozwiązania problemów psycholo
gicznych i moralnych należy dokonać rozpatrzenia przyczyny celowej 
i dlatego przeprowadza w swej Ontologii stosunkowo szerokie badania 
nad celowością 1 4 9 . Ale po szczegółowe analizy odsyła nieraz do innych 

Ceterum ab hac propositione pendet certitudo propositionum cum in Physi-
ca, tum in philosophiapractica, earumąue universitas. Ont., § 923, s. 674 n. 
H. Heimsoeth (dz. cyt., I , s. 80) pisze: Mit dem anschliessenden Prinzip, dass 
jede causa efficiens einem ihr gleichen Effect, nicht weniger produziert, ist 
schon der Weg zur Naturlehre und ihren Quantitatsfeststellungen einge-
schlagen. 
Należą tu paragrafy 932-943, s. 678-682. 
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nauk . Wydaje się jednak, że i to, co podaje w swej filozofii pierwszej, 
nie zawiera wiele ciekawych treści i odbiega od współczesnej nauki scho-
lastycznej, czego dowodem są ogólnie znane podziały celów. 

Przyczyną celową nazywa W o l f f to, z powodu czego działa przyczy
na sprawcza 1 5 1. Jako przykłady działania celowego wymienia przechadza
nie się chorego dla osiągnięcia zdrowia, względnie prace rzemieślników 
budujących dom dla zdobycia pieniędzy. 

Cechą charakterystyczną wszystkich tych przykładów i rozważań jest 
analizowanie działania w aspekcie jego celowości wyłącznie u istot ro
zumnych. Przyczyna sprawcza działa z powodu celu, musi więc poznać 
najpierw cel, czyli cel suponuje uprzednie istnienie bytu rozumnego 1 5 2. 
W nocie, podając szersze uzasadnienie tego twierdzenia, mówi o idealnym 
nieraz istnieniu celu. Od celu nie wymaga się, aby on istniał już 
w rzeczywistości jako byt aktualny. Wystarczy, że jego pojęcie istnieje 
w umyśle. Jeżeli cel, który aktualnie jeszcze nie istnieje, wpływa rzeczy
wiście na działającego, to tylko o tyle, o ile istnieje w sposób idealny. 
Rzeczy mogą istnieć idealnie tylko w bycie poznającym, z czego wynika, 
że cel może poruszyć do działania tylko przyczynę sprawczą, obdarzoną 
poznaniem. Dodaje jednak, że więcej o tym powie w psychologii, gdyż 
tam dopiero istnieją podstawy do szerszego rozwinięcia pojęcia celu 1 5 3 . 

Jak widać z definicji celu, jest on ściśle związany z przyczyną spraw
czą. A ponieważ w Ontologii panuje wszechwładnie zasada racji dosta
tecznej i jej autor szuka wszędzie jej zastosowania, dlatego i tutaj, 
w przyczynie celowej, widzi W o l f f rację działania przyczyny sprawczej. 
Cel może być słusznie zaliczany do rzędu przyczyn, bo jest on przyczyną 
działania przyczyny sprawczej 1 5 4. Z drugiej jednak strony przyczyna 

1 5 0 Por. Ont., § 936, s. 680 n. i § 939, s. 681 n. 
151 Id, propter ąuod causa effeciens agit, dicitur Finis, itemąue causa fmalis. 

Dicitur autem causa efficiens agere propter ąuidpiam, si adeo agit, ul ipsum 
sit vel fiat, Ont.. § 932, s. 678. Słowa „sit" i „fiat" nie są zwykłą reduplika-
cją. bo przez słow o „sit" chce pewnie Wolff, choć tego wyraźnie nie rozwija, 
wskazać na przyczynowanie w porządku istoty, kiedy to byt jest (esse), bo 
jest możliwy, zaś słowo „fiat" pokazuje na aktualne isuiienie (existere) bytu. 
Por. Ont., § 874, s. 649 n. i § 881, s. 652. 

152 (Juoniam causa efficiens agit propter finem (...) finem preognoscere debet, 
conseąuenterfinis prsupponit agens intelligens. Ont., § 936, s. 679. 

1 5 3 Por. Psych, emp, § 48, 55, 275. 
154 ...finis est causa actionis caus efficientis. Ont, § 933, s. 679. Podobnie pisze 

J. Scharfius (dz. cyt., lib. I I , cap. VI I I , s. 159): Finis est, propter ąuem agit 
efficiens, illumąue sua actione intendit. 
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sprawcza działa, aby wytworzyć skutek, dlatego skutek, czy to dalszy, czy 
bliższy jest celem 1 5 5 . Jeżeli lekarz podaje choremu lekarstwo, aby przy
wrócić mu zdrowie, to przywrócenie zdrowia jest zarazem i celem podania 
lekarstwa i skutkiem wynikającym z tego działania. Wobec takiego usta
wienia sprawy, kiedy cel jest racją działania przyczyny sprawczej 
i równocześnie jej skutkiem, może W o l f f powiedzieć, że przyczyna 
sprawcza i celowa są wzajemnie dla siebie przyczynami 1 5 6 . Nie ma u 
Wolffa utożsamienia celu z dobrem, do którego osiągnięcia dąży się przez 
zastosowanie odpowiednich środków, lecz cała istota przyczynowości ce
lowej jest ujęta w relacji przyczyna - skutek. 

Kiedy się czyta teksty Ontologii, uderza jedna cecha charakterystycz
na. Obok zdań mówiących, że cel jest przyczyną działania przyczyny 
sprawczej, jednak bez ujęcia go jako dobro, że środki stanowią rację tłu
maczącą, dlaczego cel został w7 rzeczywistości osiągnięty 1 5 7 , znajdujemy 
jednak wiele zdań, w których widoczne jest charakterystyczne dla ówcze
snego, rodzącego się z nowoczesnego przyrodoznawstwa, pojmowanie 
celu jako skutku działania przyczyny sprawczej. Takie widzenie przyczy
nowości celowej ma chyba swoje uzasadnienie w tym, że W o l f f nie prze
prowadza klasycznego w scholastyce rozróżnienia, według którego cel jest 
pierwszy w poznaniu, lecz ostatni w wykonaniu15*. W porządku poznaw
czym cel ukazuje się jako dobro, do którego zmierza nasza wola, stosując 
odpowiednie środki. I w tym porządku cel jest przyczyną. Zaś w porządku 
wykonania mamy do czynienia z całą serią działali, poprzez które przy
czyna sprawcza zmierza do wytworzenia czegoś, co zwykle jeszcze nie 
istnieje. Ale jeżeli w kategoriach wykonania ujmuje się przyczynowość 
celową, to cel staje się skutkiem. Takie ustawienie celu jest czymś ude
rzającym w tekstach Wolffa. 

Z tym wiąże się jeszcze jedna sprawa. Ponieważ skutek jest celem, 
a działanie przyczyny sprawczej jest środkiem do jego osiągnięcia, dlatego 
w serii rzeczy przygodnych, w której rzecz poprzedzająca jest w sposób 
ciągły przyczyną następnej, tak można rzeczy wzajemnie podporządkować, 
aby następne odnosiły się do poprzednich jak cel do środka159. Zaraz dalej 

Quodsi ergo causa efficiens ideo agit, ul effectus producatur; effectus est fi
nis ejusdem, sive remotus fuerit, siveproximus. Ont, § 934, s. 679. 
Ont, § 935, s. 679. 
Ont, § 937, 938, s. 680. 
Mówi o nim na przykład J. Scharfius (dz. cyt., lib. I I , cap. IX, s. 161): Finis 
est pńmus in intentione, et ultimus in executione. 
ąuoniam itaąue effectus est finis et actio caus efficientis medium eum con-
seąuendi, in serie rerum contingentium, ąuarum prcedens continuo est causa 
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W o l f f stwierdza, że to zadanie ma niewielkie znaczenie. Uważa jednak, że 
właściwe miejsce dla przedstawienia nauki o stosunku środków do celu 
jest w psychologii i filozofii moralnej l 6 ° . Widać z tego, że w Ontologii, 
jako nauce o powszechnych właściwościach bytu, należy raczej widzieć 
cel jako skutek działania przyczyny sprawczej. 

Pozostałe rozważania Wolffa dotyczą różnych podziałów celu. Trze
ba jednak zauważyć, że nasz autor wymienia niewiele jego odmian. Przy
kładowo można by tu przedstawić jeden podział. Jeżeli działamy 
z powodu celu, który sam wystarcza do skłonienia nas do działania, to taki 
cel nazywamy głównym albo pierwszorzędnym. Zaś celem dragorzędnym 
nazywamy taki, który może pobudzić nas do działania tylko w połączeniu 
z innym celem. Gdyby zabrakło tego dodatkowego celu, który w tej sytu
acji staje się celem pierwszorzędnym, nigdy byśmy tego działania nie 
podjęl i 1 6 1 . Opuszcza zaś klasyczny podział na cel dzieła (finis operis) i cel 
działającego (finis operantis). Brak też zupełnie rozważań o przypadku. 
Ale to jest zrozumiałe. W racjonalistycznej ontologii, gdzie wszystko musi 
mieć rację dostateczną swego istnienia, nie ma miejsca na przypadek. 
Mówi za to aż w dwóch miejscach o celu najbliższym, pośrednim 
i ostatecznym 1 6 2. 

W podsumowaniu trzeba stwierdzić, że W o l f f przyjmuje celowość 
działania jedynie u istot rozumnych, gdyż dążenie do celu wymaga 
uprzedniego poznania środków odpowiednich do jego osiągnięcia. Brak 
jednak w tych rozważaniach ujęcia celu jako dobra. W o l f f uważa, że takie 
ustawienie problemu celowości należy raczej do psychologii i filozofii 
moralnej. W jego Ontologii charakterystyczne jest ścisłe powiązanie przy
czyny celowej ze sprawczą. W duchu nowożytnego przyrodoznawstwa 
patrzy nasz autor na cel jako na skutek działania przyczyny sprawczej. 

P S. Na zakończenie dziękuję gorąco panu magistrowi Mariuszowi 
Wolfowi , alumnowi I I roku Gdańskiego Seminarium Duchownego, za 
spontaniczne zgłoszenie chęci przepisania tego artykułu o Chrystianie 

seąuentis, res ita invicem subordinari possunt, ut seąuentes referantur ad 
prcedens sicuti finis ad medium. Ont., § 939, s. 680. 

0 Mówi o tym w: Psych, rat., § 678 n.; Phil, Pract. Univ., § 616 n., I I , § 28 n., 
52 n. 

1 Finis, propter ąuem ąuis ita agit, ut, si nullam alium sibi propositum habe-
ret, ob hunc solum ageret, dicitur primarius, vel etiam principalis. Ex adver-
so Finis, propter ąuemąuis ita ageret, secundarius, vel minus principalis vo-
catur. Ont., § 942, s. 68 n. 

i2 Ont., § 938, s. 680; § 943, s. 682. 
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Wolffie (nomen - omen!) i owocne wywiązanie się z tego poważnego zo
bowiązania. 


