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Wstęp

Paradoks nie zawsze jest fałszem
Denis Diderot, Kubuś Fatalista

Zarys epoki Oświecenia
Oświecenie jest epoką matematyzującą rzeczywistość. W tym okresie 
liczbę traktuje się abstrakcyjnie – jako element mechanistycznego 
spojrzenia na świat, który od początku nowożytności uległ znaczą-
cym i nieodwracalnym przeobrażeniom oraz konkretnie – wykorzy-
stując ją do liczenia i katalogowania składników ówczesnego świata. 
Dziś, to również liczba daje nam pojęcie, czym przede wszystkim 
była epoka Oświecenia: to ogromne zwiększenie populacji europej-
skiej (zarówno na zachodnich jak i wschodnich flankach kontynentu) 
i wydłużenie okresu życia przeciętnej jednostki1. Oświecenie to także 
epoka dowartościowująca naukową precyzję, a dzięki scjentyzujące-
mu podejściu jej przedstawicieli, wiemy, że w ówczesnej, nowożytnej 
i oświeceniowej Europie (ze względu na różnice między Wschodem 
a Zachodem przyjmijmy jego szeroką cezurę: 1680–1820, data końcowa 
to moment, w którym Zachód ma już za sobą Sturm und Drang, zaś 

1	 			P. Chaunu, Cywilizacja wieku oświecenia,	tłum.	E.	Bąkowska,	Warszawa	1989,	s.	33.
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w Rzeczypospolitej to czas, gdy pojawia się gorączka romantyczna) 
liczba ludności wzrosła o połowę2. Dodatkowo brak nawiedzających 
wcześniej Europę niszczycielskich pandemii, relatywnie wartościowa 
żywność z dużą zawartością mięsa oraz rozwój nauki przyczyniły się 
do dowartościowania okresu dzieciństwa3; ludzi było zatem więcej niż 
kiedykolwiek i żyli dłużej, co pozwoliło umysłom epoki na rozważania 
o charakterze edukacji dziecka – był to problem, który Oświecenie 
szczególnie sobie upodobało. Albowiem wzrost długości życia to także 
więcej czasu na naukę, która w wieku XVII, epoce odkryć fizycznych 
i astronomicznych, święciła prawdziwe triumfy. Odczucie owego po-
wszechnego dobrobytu powstało na gruncie stabilnych struktur spo-
łecznych4, a Epoka Świateł nie byłaby tak wyrazista, gdyby podwalin 
pod nią nie przygotowała nowożytność wraz z jej filozofią, trwale 
oddzielającą umysł od świata i przekonaniem, że człowiek dzięki ro-
zumowi jest w stanie zapanować nad rzeczywistością. Fundamenty 
pod Oświecenie położył więc, w znacznej mierze sceptyczny wobec 
materialnego świata, kartezjanizm. Przekonanie o pewnej ciągłości 
światopoglądowej pomiędzy epokami w Polsce nie jest zbyt popularne, 
ze względu na specyfikę czasów saskich i rodzimej odmiany baroku, 
która niewiele wspólnego miała z osiągnięciami Europy nowożytnej. 
Patrząc jednak z szerszej perspektywy trzeba ową transhistoryczną 
ciągłość zauważyć i zarazem ją sproblematyzować: Oświecenie wiele 
zawdzięcza poprzedzającej je epoce, choć między periodami istnieją 
niezaprzeczalne różnice światopoglądowe. Zmiany te dotyczą przede 
wszystkim głównych aspektów życia człowieka oraz jego spojrzenia 
na rzeczywistość. Pierwszą z różnic jest podejście do naukowości, 
które w Oświeceniu sukcesywnie zmienia swój kształt: coraz popu-
larniejsza staje się analiza konkretnych fenomenów i tworzenie na 
ich podstawie maksymalnie jasnych teorii; odrzuca się tu abstrakcję 

2	 			Ibidem,	s.	74.
3	 			Ibidem,	s.	31.
4	 			Ibidem,	s.	32.
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na rzecz doświadczenia i eksperymentu5. Tego rodzaju perspekty-
wa heurystyczna przyczynia się do powstania nauk, które zacho-
wały swój zasadniczy, oświeceniowy kształt do dziś6. Oświecenie 
jest więc epoką, która poza liczbą ceni również fakty. Wiek XVIII, 
w którym cenione było doświadczenie, w znacznej mierze rezygnuje 
z dedukowania z pojęć, popularnego w scholastyce czy wczesnono-
wożytnej myśli Kartezjusza7. Myśl naukowa zmienia wówczas swój 
kierunek – wychodzi nie od intelektualnych przesłanek, a od wie-
dzy empirycznej, która w ówczesnych czasach zyskuje status wiedzy 
pewnej. Badanie przyrody, rozumianej jeszcze jako kosmologiczne 
uniwersum, w Oświeceniu ma również dodatkowy cel – poznanie 
rzeczywistości wpływa na poznanie natury samej jednostki, która 
staje się najważniejszym elementem myśli naukowej Oświecenia. 
Człowiek w Oświeceniu, inaczej niż człowiek barokowy, stanowi bo-
wiem centrum własnego świata8. Zmiana ta zostaje poświadczona 
w Encyclopédie, która haśle „człowiek” poświęca znaczną ilość miej-
sca. Człowiek, rozumiany w sposób encyklopedyczny, jawi się oświe-
ceniowcom w trzech podstawowych aspektach, których hierarchia 
jest poświadczona powierzchnią druku przeznaczonego na opisanie 
każdego z tych elementów: najwięcej miejsca w encyklopedii zajmuje 
homo anatomicus, najmniej zaś homo politicus9. Pomiędzy owymi 
modalnościami opisany został w niej problem ludzkiej moralności, 

5	 			E.	Cassirer,	Filozofia oświecenia,	tłum.	T.	Zatorski,	Warszawa	2010,	s.	6.
6	 			Wpływ	myśli	Kartezjańskiej	w	XVII	wieku	spowodował,	że	wiedzę	pewną	konsty-

tuowały	przesłanki	o	charakterze	logicznym.	Jedynie	wnioskowanie	prowadziło	
umysły	do	prawdy,	stąd	zewnętrzne	przesłanki,	zwane	dziś	powszechnie	faktami,	
jako	że	opierały	się	na	wiedzy	zmysłowej	nie	były	uważane	za	niepodważalne	
i	prawdziwe.	Oświecenie	radykalnie	zmienia	podejście	do	faktów,	które	stają	się	
punktem	wyjścia	do	rozważań	o	charakterze	historycznym	(nowoczesne	dziejopi-
sarstwo).	Zob.:	Ibidem,	s.	146.

7	 			Ibidem,	s.	1–12.
8	 			M.	Vovelle, Wstęp,	tłum.	J.	Miszalska	[w:]	Człowiek oświecenia,	red.	M.	Vovelle,	tłum.	

M.	Gurgul	i	in.,	Warszawa	2001,	s.	8.	
9	 			Ibidem,	s.	8.
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który w Oświeceniu był żywo komentowany i łączony nie tylko z jed-
nostką, ale również z państwem10. Co równie istotne, zagadnieniom 
takim jak „grzech” czy „wina”, przewijającym się przez wieki średnie 
i wczesną nowożytność, nie poświęcono odrębnych haseł. Stanowią 
one jednak część „fanatyzmu”, pojęcia odnoszącego się do zjawiska 
niebezpiecznego i potępianego przez myśl Oświecenia11. Jakże inaczej 
myśli się o tych sprawach w ówczesnej Rzeczypospolitej, w której 
przez prawie dwieście lat, od schyłku Renesansu po pierwsze dni 
Oświecenia, rozwija się specyficzna poezja religijna: począwszy od 
utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego w rodzaju Napisu na statuę 
abo na obraz śmierci, będącego literackim epitafium wystawionym 
światu przez poetę (utwór po raz pierwszy wydany w 1601 roku, już 
po śmierci autora):

Córa to grzechowa, 
Świat skazić gotowa: 
Wszytko, co się rodzi, 
Bądź po ziemi chodzi, 
Lub w morskiej wnętrzności 
I wietrznej próżności, 
Jako kosarz ziele, 
Ostrą kosą ściele, 
Tak ta wszystko składa, 
Ani opowiada 
Nikomu swojego 
Zamachu strasznego. 
I wy, co to czcicie, 
Prawda, że nie wiecie, 

10    Na	temat	moralności	obywatela,	strony	umowy	społecznej,	pisał	m.in	John	Lo-
cke,	dla	którego	moralność	była	cechą	pierwotną	jednostki	i	występowała	przed	
zawarciem	kontraktu	(zob:	P.	Chaunu,	Cywilizacja wieku oświecenia,	op.	cit.,	s.	147)	
oraz	Monteskiusz,	który	u	podstaw	republiki	dopatrywał	się	działania	cnoty	(zob.:	
E.	Cassirer,	Filozofia oświecenia,	op.	cit.,	s.	192).

11    M.	Vovelle,	Wstęp,	op.	cit.,	s.	10.
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Jeśli nie przymierza 
Ta sroga szampierza 
Któremu do szyje. 
Strzeż się: oto bije!12

Skończywszy zaś na utworach jezuickiego księdza Baki, osławione-
go w podręcznikach do historii literatury, w tym na emblematycznej 
Suplice pokutującego:

Witaj JEZU, vale świecie,
Precz już z serca ziemskie śmiecie!
Już pragnę statkować,
Grzech cnotą wetować.

Boże w Trójcy nasz jedyny!
Śmierć, Sąd, piekło trwoży z winy.
Zmiłuj się! zlituj się!
Zmiłuj się nad nami!

Święty, święty nad świętymi,
Pokaż litość nad gr[z]esznymi!
Zmiłuj się! zlituj się!
Zmiłuj się nad nami! (…)13

Temat pokuty, śmierci i grzechu w czasach, gdy na Zachodzie roz-
przestrzeniały się idee nowożytności był w Rzeczypospolitej ciągle ak-
tualny i, jak pokazała historia, raczej nieprędko miała go zastąpić in-
dywidualistyczna myśl naukowa. Rodzima historia literatury wskazuje 
bowiem, że po osłabieniu się tendencji średniowiecznych, od Renesansu  

12     M.	Sęp-Szarzyński,	Napis na statuę abo na obraz śmierci	[w:]	Idem,	Rytmy oraz ano-
nimowe pieśni miłosne z XVI wieku,	oprac.	T.	Sinko,	Kraków	1928,	s.	5–6.

13    J.	Baka,	Suplika pokutującego	[w:]	Idem,	Poezje. Uwagi rzeczy ostatecznych i zło-
ści grzechowych; Uwagi śmierci niechybnej,	oprac.	tekstu	na	podst.	pierwodruku,	
R.	Grzechowiak,	Wirtualna	biblioteka	literatury	polskiej,	s.	22–23.	<http://literat.
ug.edu.pl/baka/jbaka.pdf>	[dostęp:	21.07.2016].
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po Oświecenie (przez prawie trzysta lat), tematyka eschatologiczna 
kierowała wyobraźnię twórców w stronę dawnej, odrzuconej już przez 
Zachód, funeralnej makabreski opartej na średniowiecznych wyob-
rażeniach śmierci. Te obrazy literackie w pewnym stopniu tworzyły 
pejzaż religijny ówczesnej Rzeczypospolitej. Pejzaż, który po rozbio-
rach został wzbogacony o dodatkowy pierwiastek męczeństwa, trwały 
element polskiego myślenia romantycznego. 

Sceptycyzm przedstawicieli oświeceniowej Rzeczypospolitej oparty 
zarówno na odmiennej wizji religijności, jak i odmiennej wizji rządów 
wobec kreacji świata zaprezentowanego w Encyklopedii, spowodował 
powstanie rodzimych pozycji encyklopedycznych, będących świade-
ctwem ówczesnego systemu światopoglądowego, który w przeciągu 
kilkudziesięciu lat znacznie się zmienił. Pomiędzy treścią Nowych Aten 
Benedykta Chmielowskiego a  Zbiorem potrzebniejszych wiadomo-
ści Ignacego Krasickiego istnieją jednak ogromne różnice jakościowe, 
choć obie propozycje wychodzą naprzeciw zachodniej narracji nauko-
wej. Co ciekawe, krytyka propozycji Denisa Diderota i Jeana Le Rond 
d’Alemberta nie była jedynie elementem myślenia konserwatywnego. 
Rychło się okazało, że kraj, który stworzył kulturę Oświecenia po zmia-
nie sytuacji politycznej sam tę kulturę odrzucił. Albowiem tendencje 
emancypacyjne manifestujące się w Encyklopedii, na początku kolejnej, 
symbolizowanej przez Rewolucję Francuską epoki, stały się przedmio-
tem krytyki nowych, francuskich władz – do pewnego stopnia Oświe-
cenie, głoszące hasła równości jawiło się nowemu pokoleniu jako epoka 
zabezpieczająca interesy arystokracji14. Jak łatwo zauważyć, epoka ta 
z dziecka zbuntowanego przeciwko własnym rodzicom, staje się tym, 
które powtarza ich historię, zaś Romantyzm, korzystając bez skrępowa-
nia z wypracowanych przez Oświecenie narzędzi historycznych, przy-
czynia się do jego złej sławy, której echa pobrzmiewają do dziś. 

Epoka Świateł wyróżniała się na tle swoich poprzedniczek – poza od-
miennościami w podejściu do nauki przywróciła ona do łask filozofię,  

14    M.	Vovelle,	Wstęp,	op.	cit.,	s.	30.


