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H e n r i L e fè b v r e , DIDEKOT, Paris 1949, Ed. Hier et Aujourd’hui, 
s. 307, 1 nlb.

Monografia Lefebvre’a jest nową — po pracach I. K. Luppola i Jean Luca — 
próbą marksistowskiej interpretacji twórczości Diderota. Lefebvre kładzie szcze
gólny nacisk na te momenty filozofii i twórczości Diderota, w których stara się 
on przełamać ramy, jakie nakłada nań jego epoka — stan wiedzy, stosunki 
społeczne — ukazując jego tragizm, tragizm ideologa i rzecznika mieszczań
stwa, zdradzonego przez własną klasę, pisarza, którego najbardziej dojrzałe 
utwory nie znalazły publiczności, filozofa szamoczącego się w ciasnych ramach, 
które zakreślił mu stan ówczesnej’wiedzy i poza które daremnie stara się wyjść.

Filozofia encyklopedystów — jak pisze Lefebvre — zjawia się po okresie, 
w którym filozofia dostępna była głównie specjalistom. W ciągu X V III wieku — 
na skutek głębokich przeobrażeń, na skutek coraz silniej zarysowujących się 
sprzeczności między siłami produkcyjnymi a sposobami produkcji — zanika 
przedział między nauką i filozofią a społeczeństwem.

Z jednej strony technicy, przemysłowcy, kupcy, posiadacze wielkich la 
ty  fundiów domagają się informacji o nowościach naukowych i technicznych,
0 nowych systemach uprawy roli, o nowych sposobach produkcji. Ta publicz
ność stanowi ogromną większość. Na jej użytek stworzył Diderot wraz z całą 
ekipą współpracowników Encyklopedię, której ogromny sukces tłumaczy się 
tym , że odpowiadała ona zamówieniu społecznemu zarówno arystokratów- 
reformistów i właścicieli ziemskich jak i postępowej burżuazji, przemysłow
ców, rzemieślników itp. Diderot był tu rzecznikiem rozwijającego się przemy
słu i nowej agronomii, był rzecznikiem przejścia od feudalnych czy półfeudal- 
nych do kapitalistycznych stosunków produkcji. Obok tego, według zamierzeń 
Diderota, Encyklopedia miała być bezkompromisowym wykładem wiedzy w ra
mach materializmu filozoficznego. Projektu tego nie dało się zrealizować z wielu 
względów, przeważnie czysto praktycznych: współpracownicy Encyklopedii 
reprezentowali różne kierunki. Encyklopedia z konieczności więc stała się 
dziełem eklektycznym.

Istniała jednak jeszcze inna publiczność — nieliczna. To awangarda bur
żuazji, coraz bardziej wyzwalająca się z więzów starej teologii. Ta rewolucyjna 
publiczność pragnęła nowej koncepcji świata i człowieka, ogólnego, filozoficz
nego opracowania rezultatów osiągniętych przez rodzące się nauki ścisłe: fizykę 
eksperymentalną, chemię, geologię.

Na potrzeby tej pierwszej, szerokiej publiczności stworzył Diderot oficjalną
1 eklektyczną Encyklopedię, na potrzeby tej drugiej sformułował zasady materia
lizmu w anonimowo wydanych w Londynie Myślach o interpretacji natury (1754).

Mówiąc o tych dwóch „publicznościacli” , Lefebvre nie dość może w y
raźnie precyzuje, że chodzi tu o dwa współistniejące obok siebie nurty: z jednej 
strony dążenie arystokracji do przeprowadzenia najkonieczniejszych reform 
wewnątrz istniejącego ustroju, z drugiej — rewolucyjne dążenie burżuazji do 
jego obalenia. Oba te nurty znajdują swoje odbicie w twórczości Diderota.

Praca nad Encyklopedią pochłaniała jednak wszystkie siły autora i cały 
jego czas. Dopiero po jej ukończeniu mógł zabrać się do prac bardziej osobi
stych. W tedy to — po roku 1770 — powstały najśmielsze i najdojrzalsze dzieła 
filozoficzne (Przyczynek do podróży Bougainville'a, Zasady filozoficzne odnośnie
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materii i ruchu, 1770), naukowe (Elementy fizjologii, 1774—1780), literackie 
(Kuzynek mistrza Rameau, 1774, Kubuś Fatalista i jego pan, 1773—1775). Wteclr 
jednak nie miał już publiczności. Ta nieliczna, „oświecona”, w przededniu re
wolucji odwróciła się od badań teoretycznych, od szerokich syntez filozoficz
nych ku problematyce bardziej aktualnej. Pasjonują ją teraz pisma i pamflety 
polityczne; więcej interesuje ją handel zbożem niż rozważania nad istotą „na
tury ludzkiej” . Diderot pisze więc dla siebie i dla kilku przyjaciół. Tym tłu
maczy Lefebvre fakt, że najważniejsze, zasadnicze jego utwory i dzieła pozo
stały "w rękopisach i cudem dla nas ocalały, choć i tak nie wiadomo, ile zaginęło. 
„Czy Diderot, лу clnvili gdy znalazł się prawdę zupełnie sani, przestał być rzecz
nikiem myśli postępowej? Bynajmniej — był nim nawet bardziej niż kiedy
kolwiek. A jednak klasa, którą reprezentoAval, odwróciła się od niego, mając 
co innego do roboty, myśląc o innych rzeczach, rÔAvnie koniecznych. To jednak 
nie usprawiedliwia jej ograniczenia, jej niezdolności do równoczesnego objęcia 
aspektu ogólnego i aspektu szczegółowego, sensu teoretycznego i sensu prak
tycznego tych samych zagadnień, filozofii i polityki. Zresztą jakżeż burżuazja, 
палл-et w swym najbardziej rewolucyjnym okresie, mogłaby oficjalnie uznać 
i przyjąć materializm? Krytyka materialistyczna zmusiłaby ją do zbadania 
i skrytykowania jej własnych celów, jej panowania klasowego” (s. 55).

Śledząc rozwój naukowej i filozoficznej myśli Diderota Lefebvre anali
zuje po kolei jego dzieła, ukazując, jak co chwila staje on wobec problemów', 
których nie potrafi rozwiązać, jak przezwyciężając ograniczenie klasowe i prze
łamując ramy ówczesnej wiedzy, cofa się znów na pozycje materializmu mecha- 
nistycznego.

Diderot zrazu pisał dla szerokiej publiczności, potem dla postępowej,
,oświeconej”, a wreszcie już tylko dla siebie samego. Myśl jego zataczała coraz 

szersze kręgi. „Odkryła albo przeczuła życie społeczne i jego problemy, histo
rię 1 jej problemy, a wreszcie konkretną, wszechstronną istotę człowieka — 
zarazem fizjologiczną, psychologiczną, społeczną, indywidualną, historyczną 
i aktualną — z kilkoma jego problemami i sprzecznościami (na przykład pro
blem wolności i konieczności w- Kubusiu Fataliście)” (s. 56).

Diderot zaczął od tłumaczeń z angielskiego: historia Grecji, słownik me
dyczny, a wr roku 1745 Szkice o zasłudze i  cnocie Shaftesbury’ego, gdzie autor 
stara się kompromisowo pogodzić moralność, filozofię i religię, naturę z obja- 
Avieuiem, domagając się prawa do używania życia. Te bardzo umiarkowane 
tezy wydawały się we Francji, która dopiero wyzwalała się z ucisku teologii 
i jansenizmu, bardzo śmiałe. Diderot chwilowo godzi się z poglądami Shaftes
bury’ego. Jest teistą, obcym zarówno ateizmowi jak i fanatyzmowi religijnemu, 
który, jego zdaniem, wiedzie człowieka do barbarzyństwa. Diderot jest zapóź- 
niony nawet w stosunku do mechanistycznego materializmu La Mettriego, 
którego później zresztą będzie gwałtownie zw-alczał.

W Myślach filozoficznych (1746) i Przechadzce sceptyka (1747) Diderot 
przechodzi na stanowisko deizmu (dla którego argumentów szuka w „naturze” ), 
a nawet w pewnej mierze zbliża się już do ateizmu. Na ogół jednak jest tu bar
dzo umiarkowany (co nie przeszkadzało, że Myśli  zostały, natychmiast po uka
zaniu się spalone na rozkaz parlamentu). Dopiero w wydaniach po roku 1770 
do pierwszych, oficjalnych Myśli dodano szereg „m yśli” o wiele bardziej śmia
łych i agresywnych. Oto kilka próbek: „Jeśli na jednego zbawionego wypada
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sto tysięcy potępionych, diabeł i tak zawsze jest górą, a nie musiał w tym  celu 
skazywać swego syna na śmierć. — Bóg chrześcijan jest ojcem, który więcej 
się troszczy o swoje jabłka niż o swoje dzieci. — Od dawna żądano od teolo
gów, aby pogodzili dogmat o wiecznych karach z nieskończonym miłosierdziem 
Boga; a oni nawet nie ruszyli z miejsca” itp.

Pierwszym jednak, naprawdę ważnym dziełem Diderota jest jego List 
o ślepcach (1749), za który wsadzono autora do Vincennes. Mamy tu już w y
raźnie zarysowaną materialistyczną teorię poznania. Studiując problem ślep
ców Diderot stwierdza, że świat ich. różni się od naszego jedynie zakresem. 
A więc rozum i inteligencja nie sprowadzają się wyłącznie do samych wrażeń, 
jak tego chcieli empiryści i sensualiści. Odrzuca też koncepcję idei wrodzonych, 
metafizycznego rozumu. Z tego, że pojęcia moralne i estetyczne ślepca, czło
wieka głuchego i człowieka normalnego różnią się od siebie, wyciąga wniosek
0 ich relatywizmie. I na konkretnych przykładach ślepców rozwija teorie ewo- 
lucjonizmu, które pozwalają mu przezwyciężyć prymitywny mechanizm i m e
tafizykę. Diderot nie wdaje się w teoretyczne, abstrakcyjne, metafizyczne 
rozważania. Swą koncepcję świata, swą teorię poznania buduje uwzględniając 
wyniki badań nauk przyrodniczych. Jego koncepcja świata oparta jest na 
istnieniu świata materialnego, natury, na jej prawach.

Zarysowaną w Liście o ślepcach teorię poznania uzupełnia i rozwija w ar
tykule Eiękno, zamieszczonym w Encyklopedii. (Został on napisany wkrótce 
po Liście). „Rodzimy się — pisze autor — z potrzebami, które każą nam ucie
kać się do różnych środków... Większość tych środków to narzędzia, maszyny 
lub inne wynalazki tego rodzaju. Tak więc nasze potrzeby i najbardziej bez
pośrednie wykorzystywanie naszych zdolności sprzysięgają się, od momentu 
naszych narodzin, aby w nas zaszczepić idee porządku, ładu, symetrii, mecha
nizmu, proporcji, jedności...” Nawet najbardziej abstrakcyjne pojęcia „są jak
1 inne oparte na doświadczeniu; otrzymaliśmy je również za pośrednictwem  
zmysłów... Zaledwie nasze zdolności intelektualne i konieczność zaspokajania 
potrzeb znalazły swoje uzewnętrznienie w wynalazkach, maszynach itd.... i za
rysowały się dzięki temu w naszym umyśle pojęcia porządku, stosunków’, 
proporcji, związków, ładu, symetrii, a już zostaliśmy otoczeni istotami, w któ
rych te same pojęcia powtarzały się do nieskończoności. Nie mogliśmy zrobić 
kroku w śwdecie, by jakaś działalność ich (sc. pojęć) nie obudziła. W każdej 
chwili i ze wszystkich stron przenikały w naszą duszę. Wszystko, co się działo 
w nas, wszystko, co istniało na zewniątrz nas, wszystko, co przetrwało z mi
nionych wiekówr, wszystko, co przemysł, rozumowanie, odkrycia naszych 
współczesnych wytwarzały na naszych oczach — wszystko to w dalszym ciągu 
wpajało w nas pojęcia porządku, stosunków, układu, symetrii, tego co sto
sowne i co niestosowne” (cyt. przez Lefebvre’a, s. 112 — 113). Tak więc D i
derot przezwycięża empiryzm i metafizyczny racjonalizm. Poznanie nie 
jest sumą biernie odbieranych wrażeń. Jest ono faktem społecznym i h i
storycznym i ma charakter praktyczny. Źródłem naszych idei jest dzia
łalność praktyczna, która odkrywa świat zjawisk, świat rzeczy, przenika 
go i organizuje.

Następny etap rozwoju materialistycznej myśli filozoficznej i naukowej 
Diderota to Myśli o interpretacji natury (1753—1754). Zarysował on tu z kolei 
metodologię nauk przyrodniczych, w’ której późniejsi teoretycy poznania:
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Comte, Claude Bernard, Chevreul, Mili, żadnych już zasadniczych zmian nie 
wprowadzili. Tu też po raz pierwszy dokonuje Diderot ważnego odkrycia: że 
teoria ewolucji jest ważna nie tylko dla wszystkich nauk przyrodniczych, ale 
także i dla historii człowieka. Prawa historii nie wyłączają się z całokształtu 
praw powszechnego stawania się. „Pytam  więc, czy metale były i będą zawsze 
takie same, jak są obecnie? a rośliny? a zwierzęta? Czy, jak w królestwie zwie
rząt lub roślin, jednostka powstaje... rośnie, trwa, umiera i mija — czy nie 
będzie podobnie z całymi gatunkami? Gdyby wiara nie uczyła nas, że zwie
rzęta wyszły z rąk Stwórcy takie jak je widzimy i gdyby wolno było mieć naj
mniejszą wątpliwość co do ich początku i końca, czyż filozof zdany na te przy
puszczenia nie m ógłby podejrzewać, że świat zwierzęcy posiadał od wieków  
swe elementy składowe, rozproszone i zmieszane w masie materii; że te elementy 
złączyły się, gdyż było możliwe, aby się to stało; że embrion, stworzony z tych 
elementów, przeszedł przez nieskończoną ilość stadiów organizacji i rozwoju; 
że po kolei zyskiwał ruch, czucie, idee, myśli, świadomość, uczucia, namiętno
ści, znaki, gesty, dźwięki artykułowane, język, prawa, nauki i sztuki; że upły
nęły miliony lat między każdym z tych stadiów rozwoju; że ma do przejścia, 
być może, jeszcze inne stadia... że się oddala lub oddali od tego stanu upa
dając na wieki; że zniknie na zawsze z natury” (cyt. przez Lefebvre’a, s. 152). 
I w dalszym ciągu formułuje Diderot pierwsze powszechne prawa dialekty ki: 
jedność natury, materialnej w swej istocie, powszechny charakter stawania 
się, rodzenia się i ginięcia. Świat zewnętrzny w swej różnorodności stanowi jedną 
niepodzielną całość. Natura jest w ciągłym ruchu, w ciągłym rozwoju. Diderot 
interpretuje pojęcie wielokrotnej jedności natury w sensie ścisłej ciągłości. 
Nie dostrzega dialektycznych skoków w naturze, nie dostrzega związków mię
dzy ilością a jakością. Nie doszedł do materializmu dialektycznego, bo dojść nie 
mógł; był ograniczony, bo ograniczone były możliwości współczesnej mu w ie
dzy. Widział sprzeczności w naturze, ale nie potrafił ich wyjaśnić. Nie zdołał 
przezwyciężyć mechanizmu i metafizycznego finalizmu.

W Rozmowie Diderota z d ’Alembertem (1769) stara się pogłębić materia
lizm wykorzystując najnowsze odkrycia naukowe, rozumie bowiem, że m ate
rializm musi stale się wzbogacać, stale rewidować pojęcia „natury”, „m a
terii” , w  oparciu o coraz to nowe zdobycze nauki. Pojęcie materii, które 
tu wprowadza, jest bardziej niż dotąd „dynamiczne” . Spoczynek i ruch są 
względne; spoczynek, nieruchomość materii jest pozorna. Materia jest energią 
chwilowo tylko będącą w bezruchu. W ystarczy usunąć powietrze, a woda za
warta w pniu dębu rozsadzi go. Podobnie przemiany chemiczne i fizjologiczne 
zapełniają pozorną przepaść między materią ożywioną a nieożywioną. Między 
człowiekiem a zwierzęciem istnieje jedynie różnica stopnia organizacji. Te 
myśli rozwija jeszcze w Śnie d ’Alemberta, ukazując obraz organizowania się 
natury, jej ciągłych zmian. „K tóż zna rasy zwierząt, które nas poprzedziły? 
Któż zna rasy zwierząt, które po nas nastąpią? W szystko się zmienia, wszystko 
mija, zostaje tylko całość. Świat zaczyna się i kończy bez przerwy; w każdej 
chwili jest u swego początku i u swego końca” (cyt. przez Lefebvre’a, s. 158). 
I nie ma żadnej absolutnej przepaści między materią ożywioną a nieożywio
ną, między zwierzęciem a człowiekiem. Ten powszechny ruch jest przejawem 
różnych tendencji. Każda istota jest sumą pewnej ilości tendencji. „A życie? 
Życie jest ciągiem akcji i reakcji” (cyt. przez Lefebvre’a, s. 159).
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Lecz z tych spontanicznych rzutów ku dialektyce Diderot znów popada 
w mechanizm. W Zasadach filozoficznych odnośnie materii i  ruchu (1770) stawia' 
sobie szereg pytań szczegółowych (stosunki masy, inercji, grawitacji, czy ma
teria jest homo- czy też heterogeniczna), ale odpowiedzi na te pytania nie po
trafi znaleźć; problemy te zostają nie rozwiązane. Wszystko rozbijało się o nie- 
rozwiązalny problem jakości i ilości, problem, na którego rozwiązanie nie po
zwalał stan ówczesnej wiedzy, zwłaszcza chemii, na której wówczas w swych 
rozważaniach się opierał.

Teoria ewolucji Diderota zbyt jeszcze wybiegała poza jego czas, zbyt 
była spekulaty wna, zbyt słabo oparta o fakty; toteż cała konstrukcja zawaliła 
się przy okazji dyskusji Diderota z Helvétiusem. W roku 1758 ukazała się 
książka Helvetiusa De VEsprit. Diderot w swych uwagach zarzucał autorowi, że 
podtrzymuje cztery paradoksy: 1) że postrzegać, rozumować, sądzić to znaczy 
czuć, 2) że nie ma ani absolutnej sprawiedliwości, ani absolutnej niesprawie
dliwości, że dobro powszechne jest miarą poszanowania talentów i istotą cnoty, 
3) że różnice między ludźmi polegają nie na organizacji, lecz na wychowaniu, 
czyli że ludzie wychodzą z rąk natury w równej prawie mierze zdatni do w szyst
kiego, 4) że dobra fizyczne są celem namiętności. Szczegółowo rozprawia się 
z tym i tezami w Rozmyślaniach nad dziełem Helvetiusa pod tytułem „Człowiek” 
(1773 — 1774). Dyskusja dotyczy pojęcia i definicji „natury ludzkiej” . D ide
rot, który gdzie indziej broni teorii ewolucji, dialektyki przyrody, tu, opierając 
się na fizjologii, staje na stanowisku niezmienności natury ludzkiej, podejmuje 
arystokratyczną koncepcję człowieka i broni „porządku wiecznego” . Jeśli 
istnieje różnica organizacji między zwierzęciem a człowiekiem, musi ona istnieć 
również w pewnej mierze między poszczególnymi ludźmi. Tej przyrodzonej 
nierówności nie można przezwyciężyć. Bo jakże nadać pamięć i inteligencję 
temu, kto ich nie otrzymał od natury? Przeczy więc, jakoby wychowanie mo
gło zrobić z człowieka wszystko. Takie twierdzenie jest wodą na młyn despo
tów'. A jednak istnieją rewolucje, istnieją zmiany w historii. Są one jednak po
wodowane czynnikami silniejszymi niż wychowanie. Czyż przyjemność i ból są 
elementem stałym, jak tego chce Helvetius? Nie. „Skrajna przyjemność prze
kształca się w ból, skrajny ból prowadzi do nieczułości” (cyt. przez Lefebvre’a, 
s. 176). W zapale dyskusji Diderot uchwycił na chwilę istotę skoków dialek
tycznych, przejścia z jednej ostateczności w drugą, przemiany ilościowej w ja
kościową. N iestety, jedynie na wąskim odcinku fizjologii i na chwilę tylko. 
W sumie Rozmyślania są poważnym cofnięciem się wstecz, autor przyjmując 
zasadę ewolucji w odniesieniu do przyrody, cofa się, gdy trzeba ją zastosować 
do człowieka. Ta pełna sprzeczności i wahań dyskusja (jednostronna, bo Hel
vetius już nie żył) obrazuje stan materializmu francuskiego w X V III wieku. 
Helvetius zdobył się na stworzenie historycznej i społecznej teorii człowieka, 
ale jego koncepcja oddziaływania społeczeństwa na człowieka jest abstrak
cyjna i mechanistyczna, antydialektyczna, czyni bowiem z człowieka bierny 
mechanizm urabiany przez społeczeństwo, przez wychowanie. Ale i reakcja 
Diderota jest w równym stopniu antydialektyczna, anty historyczna. Problemu 
wzajemnego stosunku człowieka i społeczeństwa nie potrafili materialiści fran
cuscy X V III wieku rozwiązać.

Problemy postawione przez Helvetiusa Diderot próbuje rozwikłać 
w Elementach fizjologii (1774 — 1780), próbuje zdefiniować naturę ludzką.
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Jest to zarazem „inwentarz, ' »summa« jego myśli filozoficznej i naukowej” 
(S. 183).

Diderot zakłada, że czas i przestrzeń są zasadą istnienia, lecz nie ma n ie
przebytej przepaści między materią ożywioną a nieożywioną, między życiem  
a śmiercią. Molekuła może być obdarzona czuciem, życiem. Przy bliższym ba
daniu da się zauważyć istoty eliminowane przez „ślepą naturę”, o ile nie da
dzą się pogodzić z „ogólnym porządkiem”, którego bazą jest „wieczna i nie
zmienna” molekuła ze swymi zmiennymi kombinacjami. „Błędy i zalety po
przedniego porządku doprowadziły do istniejącego porządku, a jego znów błędy 
i zalety doprowadzą do następnego porządku. Nie można jednak powiedzieć, 
że całość ulepsza się lub pogarsza” (cyt. przez Lefebvre’a, s. 186). I znów do
szedłszy do dialektycznej wizji przyrody Diderot cofa się, popada w mechanizm  
(molekuła niezmienna, wieczna) i wr moralizm („błędy i zalety” porządku świata). 
Dostrzega jednak zasadę selekcji naturalnej: „świat jest domem silnych” . 
Walka w przyrodzie eliminuje istoty słabe lub monstrualne. Zresztą odrzuca 
myśl o celowości tych zmian, o finalizmie, jak również o ewentualnym ich au
torze. Odrzuca myśl o duszy, interesuje go tylko anatomia i psychologia; ich 
badanie jest, według niego, wyłącznym zadaniem nauki.

Przechodząc do człowieka Diderot zakłada, że nie ma człowieka idealnie 
zdrowego i idealnie zbudowanego. Systematycznie studiuje organizm ludzki: 
serce, krwiobieg, gruczoły, system nerwowy, organy czuciowe, mózg itd. Te 
kapitalne strony są kamieniem węgielnym współczesnej psychofizjologii.

Na bazie swych wiadomości anatomiczno-fizjologicznych stara się skon
struować teorię postrzegania.

Siedliskiem czucia i myśli jest mózg, który jest całością i działa jako ca
łość, a równocześnie jest zależny od ciała i od świata zewnętrznego. „Mózg, 
aby myśleć, potrzebuje przedmiotów, jak potrzebuje ich oko, aby widzieć” 
(cyt. przez Lefebrve’a, s. 190). Diderot widzi całą złożoność procesu postrze
gania i analizuje go. Postrzeżenie wymaga wrażeń cząstkowych i uorganizo- 
wania ich przez mózg. Równocześnie potrzebny jest obraz całości, koordynu
jący wrażenia cząstkowe. Wreszcie trzeba też całej serii sądów prowadzących 
od szczegółów do całości i od całości do szczegółów. Postrzegamy przede 
wszystkim te szczegóły, które nas interesują. Następnie analizuje szczegółowo 
namiętności, wyobraźnię, pamięć, rozum, sądy itd., podkreślając wzajemne 
zależności między fizjologią a psychologią człowieka (przykład paralityka, który 
na widok ognia zaczyna biec itp.).

„Między Diderotem a Claude Bernardem, jeśli chodzi o właściwą fizjo
logię, między Diderotem a pracami najnowszej psychofizjologii nie ma związku 
albo jest on bardzo niewielki. Czyż może być piękniejsza pochwała1? Nadawszy 
istocie ludzkiej znaczenie cielesne Diderot zdołał wydobyć z chaosu swej »fizjologii« 
rzeczy trwałe, a nawet nowoczesne” (s. 194). Oczywiście, ówczesny stan wiedzy 
nie pozwolił Diderotowi uwolnić się od teorii często najprymitywniejszego m e
chanizmu (funkcjonowanie tkanek, odżywianie). Na to trzeba było całych lat 
rozwoju nauki, a zwłaszcza chemii.

„W ielcy myśliciele XV11I stulecia — pisze Engels — podobnie jak w szy
scy ich poprzednicy, nie mogli wyjść poza granice, które im nakreśliła ich wła
sna epoka” . Diderot nie zdołał przezwyciężyć materializmu mechanistycznego. 
Był ograniczony klasowo. Nie widział związków między człowiekiem a społe
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czeństwem, nie doszedł do historycznej i społecznej koncepcji człowieka. Czło
wiek jest dlań istotą wyłącznie fizjologiczną, jednostką izolowaną od społe
czeństwa, stworzoną już w stanie gotowym przez naturę, jednostką zdetermi
nowaną -wyłącznie przez swą budowę, przez swój organizm.

Z filozoficzną działalnością Diderota ściśle związana jest jego działalność 
literacka. Odpowiada temu przyjęta w obu wypadkach forma dialogu. Lefebvre 
podkreśla tę zbieżność. Na terenie filozofii Diderot przechodzi od abstrakcyj
nej formy „m yśli” , aforyzmów, do formy dialogu. Na terenie literatury — 
od powieści (Niedyskretne klejnoty, Zakonnica) do dialogu (Kuzynek mistrza 
Kameau, Kubuś Fatalist a). Dialog jest u niego jakby spontaniczną, niejasną 
formą dialektyki, pozwala mu bowiem konfrontować tezy i antytezy, wszech
stronnie roztrząsać interesujące go problemy. Jako filozof, nie potrafił się wznieść 
do racjonalnej dialektyki, nie zdołał rozwiązać nurtujących go problemów. 
Natomiast w wielu wypadkach osiągnął to na terenie literackim.

Centralnym a zarazem najsłabszym punktem filozoficznej myśli .Dide
rota jest człowiek, jego stosuilek do natury i społeczeństwa. Potrafił często 
zdobyć się na dialektyczną koncepcję natury. Natomiast jego koncepcja czło
wieka i społeczeństwa pozostaje zawrze metafizyczna. Człowieka identyfikuje 
najwyżej z naturą, nigdy ze społeczeństwem. Na terenie teorii nie potrafi uchwy
cić i zrozumieć związków między człowiekiem a społeczeństwem, czego przy
kładem jego dyskusja z Helvetiusem, gdzie skrajnemu stanowdsku Helvetiusa, 
przyjmującego zasadę jednostronnego i wyłącznego wpływu społeczeństwa 
(przez wychowanie) na człowieka, przeciwstawia tezę o niezmienności natury 
ludzkiej, chcąc w ten sposób bronić bogactwa człowieka; uważał bowiem, że 
-wychowanie, według ujęcia Helvetiusa, zaciera cechy indywidualne, tak jak 
obieg zaciera indywidualne różnice między monetami. „Chcemy, aby nasze 
dzieci, wyszedłszy z rąk natury zróżnicowane, pozostały zróżnicowane” . Ale 
to, czego nie potrafił rozwiązać teoretycznie — wzajemne stosunki między 
człowiekiem a społeczeństwTem — ukazał Diderot w swych powiastkach filozo
ficznych, zwłaszcza w Kuzynku mistrza Rameau.

Diderot żył i tworzył w okresie przejściowym, przedrewolucyjnym, gdy 
coraz silniej zarysowywał się konflikt między siłami produkcyjnymi a spo
sobami produkcji, między przekształcającą się bazą ekonomiczną a nadbudową, 
między dawnymi a nowymi stosunkami społecznymi. Na marginesie walki 
burżuazji z rozpadającym się społeczeństw-em feudalnym istniała masa ludzi 
bez określonej pozycji społecznej, ludzi goniących za pieniędzmi, za stanowi
skiem, ludzi będących poza nawdasem społeczeństwa. Po rewolucji, gdy nasta
nie „porządek burżuazyjny” , który otworzy przed nimi szerokie perspektywy, 
zmienią się oni w balzak owskich ary wistów. „Stendhal, Balzac, zastaną m eta
morfozę już prawie całkowdcie dokonaną; będą malować specyficzne typy  
i formy życia burżuazyjnego. W czasach Diderota nie wytworzyła ona jeszcze 
swych' oryginalnych tworów-, tej dziwacznej fauny, którą opisze Balzac. Prze
waża aspekt negatywny” (s. 207-—208). I ten właśnie rozpad starego społe
czeństwa ukazuje Diderot w swych powiastkach. „Indywidualności chcą żyć. 
Jeszcze nie ustaliły się, być może, wr całym tym okresie historycznym, który się 
wówczas otwierał, nie potrafią ustalić, wprowadzić, usprawiedliwić, zrealizo
wać swej woli życia... Na razie przeciwstawia się ona istniejącemu światu, roz
kłada go, zdobywając jedynie prawo do przyjemności, wolność kaprysu, prawo
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jednostki do życia jak obcokrajowiec we własnym narodzie, w państwie, które 
się nią nie zajmuje. Diderot-literat przetwarza w swego rodzaju prawo fakt, 
który Diderot-filozof-moralista bez wahania by potępił” (s. 209). Bohaterowie 
powiastek filozoficznych Diderota to po większej części ludzie żyjący poza 
nawiasem normalnego społeczeństwa, postaci negatywne, ujemne: kuzynek mi
strza Rameau, Hardouin z komedii Czy jest dobry ? ezy jest zly%, kawaler de 
Saint-Ouin z Kubusia Fatalisty. Przyszłość społeczeństwa ukazuje Diderot 
w formie negatywnej — jako rozkład starego porządku. Odpowiada to „spon
tanicznemu anarchizmowi intelektualisty, Diderota, który żyje w epoce przed
rewolucyjnej; którego myśli są wrywrotowe; który odrywa się od istniejącego 
społeczeństwa nie tworząc nic dla nowego; który nieraz je przeczuwa, lecz w spo
sób abstrakcyjny, tak że czasami wyprzedza swój wiek, a nieraz, i to często, 
cofa się wstecz” (s. 214).

To ukazanie społeczeństwa w momencie jego przekształcania się, odkry
cie nowych typów ludzkich, nowych stosunków społecznych, nowej rzeczywi
stości, stanowi trwały wkład Diderota w literaturę. Lefebvre kładzie na to szcze
gólny nacisk. I tak np. dopiero Diderot w pewnym sensie odkrył kobietę, wpro
wadził ją do literatury taką, jaką ona jest w rzeczywistości, odarł ją z nimbu 
„wiecznej i tajemniczej kobiecości” . Ukazał ją w jej życiu fizjologicznym, p sy
chicznym i społecznym (problem kobiecy w Zakonnicy). Lefebvre dochodzi 
do stwierdzenia, że „w porównaniu z jego kobietami, kobiety Balzaca nie 
istnieją — mieszanina anielstwa z bestialstwem, tajemniczości i podłości. Z ko
biet Stendhala jedynie Sanseverina (z Pustelni ParmeńsTciej) wytrzymuje po
równanie z panią de la Pommeraye. Gdzież poza Diderotem znajduje się p o
stać równie wzruszająca i równie prawdziwa jak panna de la Chaux albo Za
konnica?” (s. 222).

Diderot też wprowadza do literatury i odkrywa przyrodę, wieś francu
ską, Paryż, przy czym krajobrazy zawsze są ściśle związane z człowiekiem. 
„Bez wątpienia las, który przywodzi mi na myśl początek świata, jest piękną 
rzeczą... ale czy te wierzby, ta chatka, te pasące się w okolicy zwierzęta, czy 
cały ten widok rzeczy użytecznych nie powiększa mej przyjemności?” (cyt. 
przez Lefebvre’a, s. 223).

Ta nowa, odkryta rzeczywistość wymagała nowych form, toteż Diderot 
odnawia stare i stwarza nowe formy literackie: powiastkę i nowelę, powieść, 
melodramat, dialog. Te zmiany były oczywiście uwarunkowane społecznie. 
W krąg życia, w krąg społecznego doświadczenia wchodzą nowe elementy. 
,,W  epoce poprzedniej pisarz niewiele miał do powiedzenia o życiu chłopa czy 
rzemieślnika; nie widział w tym  przedmiotu odpowiadającego wielkim m y
ślom; zaledwie czasem (La Bruyère) był to pretekst do obrazka rodzajowego. 
W kilkadziesiąt lat później, dla takiego włóczęgi jak Rousseau, dla takiego 
cygana jak Diderot, widok chłopa, rzemieślnika, staje się nieskończenie bo
gaty w znaczenie, w emocje, w idee... Życie codzienne, nawet najbardziej 
ustabilizowane, najbardziej tradycyjne, ujawnia swe istnienie i staje się 
interesujące” (s. 202). Ta nowa rzeczywistość, która ukazuje się oczom  
pisarza, wymaga też nowych środków ekspresji. Pisarz nie zadowala się 
już pobieżnym opisem, pragnie oddać dokładnie wygląd przedmiotów, ich 
kształty, kolory, pragnie wiernie oddać wszystkie szczegóły. Stąd niesły
chane wzbogacenie języka, uściślenie go; staje, się on konkretny, rzeczowy.
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„Odtąd będzie rzeczą niemożliwą pisać, o p is y w a ć  tak jak przed D ide
rotem” (s. 206).

Książka Lefebvre’a wnosi niewątpliwie dużo nowego materiału do w ie
dzy o Diderocie. Autor porusza wiele ciekawych problemów i operuje boga
tym materiałem — chciałoby się powiedzieć — zbyt bogatym, gdyż często za
sadnicza myśl gubi się w masie szczegółów. Nie wszystko też należycie omówił, 
wiele rzeczy pominął, np. Salony Diderota, kładł bowiem szczególny nacisk 
na te aspekty jego twórczości, które w dotychczasowych opracowaniach albo 
niedostatecznie, albo wcale nie były uwzględniane. W sumie książka robi 
często wrażenie szeregu przyczynków, a nie jednolitej, zamkniętej całości.

Lefebvre słusznie zwraca uwagę na wpływ, jaki na ruch umysłowy w X V III  
wieku (zwłaszcza około jego połowy) wywarły przemiany dokonywające się w rol
nictwie: pojawienie się ferm o typie już kapitalistycznym i związane z tym  
dążenie właścicieli latyfundiów do modernizacji uprawy roli oraz do obalenia 
stojących temu na przeszkodzie stosunków produkcji, dążenie do w y
zwolenia się z więzów wspólnot i do swobodnego rozporządzania własnością. 
Artykuł Diderota w Encyklopedii poświęcony uprawie roli (Agriculture), w któ
rym referuje on nowe systemy, artykuły Quesnaya (Grains i Fermiers), gdzie 
zostaje sformułowany aksjomat fizjokratów1 (ideologów — jak twierdzi L e
febvre — nie „stanu trzeciego” , lecz dążących do dyktatury arystokratow- 
ziemian) — oto wyraz tych dążeń i przeobrażeń. Encyklopedia miała przecież 
być i była m. in. „summą” nowej agronomii, jej porte-parole.

Słusznie też podkreśla Lefebvre historyczne i artystyczne znaczenie po
wiastek i dialogów Diderota, uchwytujących „na gorąco” rozpad starego spo
łeczeństwa, będących jego krytyką i negacją. Tu, a nie na terenie właściwej 
filozofii, udało się Diderotowi uchwycić związek między człowiekiem a społe
czeństwem i stworzyć — zwłaszcza w Kuzynku mistrza Rameau — „arcydzieła 
dialektyki” (Engels). Powiastki te i dialogi są punktem zwrotnym w historii 
literatury francuskiej, wzbogaceniem jej o nową, nie dostrzeganą dotąd rzeczy
wistość (nowa rzeczywistość społeczna, kobieta, krajobrazy, namiętności), 
o nowy język i styl, o nowe formy i rodzaje literackie.

Dużą uwagę zwraca Lefebvre na sprzeczności w systemie filozoficznym  
Diderota, choć nie zawsze należycie jasno i zadowalająco je tłumaczy.

Zasadnicza sprzeczność to problem: człowiek — natura. Z jednej strony 
Diderot zdobywa się na przezwyciężenie mechanizmu, na dialektyczną koncep
cję natury, z drugiej zaś strony jego koncepcja człowieka jest äntydialek- 
tyczna, metafizyczna. Konsekwencją tego jest rozbieżność między moraliza
torstwem filozofa („Jedynie cnota i prawda są godne zająć moją uwagę” — 
Druga rozmowa o ,,Synu naturalnym” ) a pochwałą namiętności — zarówno do
brych jak złych — u Diderota-pisarza („W rzeczywistości sądzę, że natura nie 
troszczy się ani o dobro, ani o zło; ma ona jedynie dwa cele: zachowanie jed
nostki i rozwój gatunku” — List do Zofii Volland z 31 lipca 1762. „Tak, panie 
Rousseau, wolę wyrafinowany grzech pod jedwabnym strojem niż okrutną głu
potę pod zwierzęcą skórą” — Przeciw Helvetiusowi), a wreszcie apoteoza i obrona 
własności („...jestem zwolennikiem najbardziej gorliwym wolności ze w szyst

1 „Ziemia jest wyłącznym źródłem bogactw”.
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kimi jej konsekwencjami” — List o handlu księgarskim. „Własność czyni oby
watelem” — artykuł Reprezentanci w Encyklopedii), z drugiej zaś strony po
tępienie własności („Tyrania mężczyzny przekształciła posiadanie kobiety we 
własność” , „Każda wojna rodzi się ze wspólnych pretensji do posiadania tej 
samej rzeczy” — Przyczynek do podróży Bougainville"a). Lefebvre sprzeczno
ści te stale akcentuje, wiele im miejsca poświęca, lecz, niestety, nie w'yjasnia 
ich należycie. Punkt ciężkości jego interpretacji spoczywa na niedostatecznym  
stopniu rozwoju nauki, co uniemożliwiało należyte zrozumienie i wyjaśnienie 
wielu problemów: dialektyka przyrody u Diderota za mało była oparta na kon
kretnych faktach, za bardzo spekulatywna i stąd jego cliwiejność, nawroty do 
mechanizmu i metafizyki, gdy napotykał na trudności; przykładem dyskusja 
z Helvetiusem. Za mało natom iast podkreśla Lefebvre społeczny i polityczny  
sens koncepcji „niezmienności natury ludzkiej” . W ogóle ten klasowy i poli
tyczny, bojowy i rewolucyjny aspekt twórczości i filozofii Diderota zbyt słabo 
jest podkreślony (np. niedostatecznie podkreśla autor krytykę religii u D ide
rota, a już w'cale nie wyjaśnia, jaki był jej sens polityczny). Bardzo często 
ogranicza się wyłącznie do referowania, a rozrzucone tu i ówdzie uwagi inter
pretacyjne giną w' masie szczegółów', nieraz też puszcza się na dość wątpliwej 
jakości efekciarstwo, np. przedstawiając dyskusję Diderot — Ilelvetius jako 
mecz bokserski, co bynajmniej nie ułatwia orientacji w przebiegu dyskusji.

Lefebvre nie potrafi należycie wydobyć tego aspektu twórczości D ide
rota, na który słusznie tak silny nacisk kładzie K ott w swym wstępie do Para
doksu o aktorze, ukazując, jak Diderot na wszystkich polach jest wyrazicielem  
i ideologiem sw'ej klasy, jak z filozofii, nauki i estetyki czyni narzędzie walki 
ze starym  porządkiem, jak rewolucjonizuje wszystko, czego się tknie. Kott 
um ie w niesłychanie barwny i żywy sposób ukazać na przykładzie Diderota, 
tego bojowego filozofa i „wielkiego wychowawcy mieszczaństwa w przeddzień 
ostatecznej walki z feudalizmem” (s. 6), klasow'y charakter ideologii. „Aby 
być wychowawcą swojej klasy — pisze K ott — nie wystarcza walczyć o prze
konania, trzeba w'alczyé również o gusty. Nawet spór o styl ogrodów ma cha
rakter polityczny” (s. 14—15). Walka Diderota o nową estetykę, to walka 
o mieszczańskie gusty, o mieszczański realizm, o mieszczańskiego pozytywnego 
bohatera, które przeciwstawia arystokratycznej sztuce „dobrego smaku” . To 
W'alka nie tylko o nową treść, ale i o nową formę.

Powiedziałem na wstępie, że książka Lefebvre’a jest nową próbą mar
ksistowskiej interpretacji twmrczości Diderota. Jest próbą, jeśli chodzi o inter
pretację, niezupełnie udaną, bo nie wszystko zdołał autor należycie i zadowa
lająco rozwiązać, ale cenną przez to, że porusza wiele problemów, na k tó
rych dostrzeżenie zezwolił mu jedynie pogląd marksistowski. I przez to samo 
książka ta stanowi cenny wkład do badań nad Diderotem.

Lefebvre we wstępie do swej monografii odcina się zdecydowanie od 
wszelkiego rodzaju idealistycznych „historii idei społecznych”, w których 
dziwnym trafem nie ma miejsca dla jednego z głównych porte-parole postępo
wego mieszczaństwa, jego ideologa — Diderota. A przecież cała jego t wórczość, 
cała działalność jest wyrazem ideologii społecznej. Ale idealistyczni historycy 
wyrywając idee społeczne z kontekstu form ideologicznych, takich jak filozofia, 
estetyka, etyka itp., tracili z oczu ich związek ze strukturą społeczną, z ideo
logią klasową. W zamierzeniu Lefebvre’a, jego książka miała ukazać Diderota
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jako ideologa burżuazji, ale problem ten, jak już wspomniałem, w dużej mie
rze autorowi „przeciekł przez palce” . Lefebvre położył główny nacisk na aspekt 
negatywny, na historyczne i klasowe granice filozofii Diderota (ten negatywny 
aspekt podkreśla również mówiąc o estetyce), natomiast nie гг wypukli! dosta
tecznie aspektu pozytywnego, nie ukazał w Diderocie „obrońcy gustów trze
ciego stanu” — jak mówi Kott — w szerokim oczywiście znaczeniu.

Adam Kotula

В л. О р л о в , РУССКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ 1790-1800 ГОДОВ, (Ле
нинград) 1950, Государственное издательство художественной литературы, 
s. 476, 4 nlb.

Radziecka nauka о literaturze szczyci się dziś niejedną już świetną pracą 
poświęconą wiekowi X V III. Wysiłek historyków literatury ZSRR skoncentro
wał się na tym temacie jednak nie od razu, bo dopiero po roku 1933, tj. po w yda
niu obszernego tomu wydawnictwa Л и т е р а т у р н о е  Н а с л е д с т в о  (t. I X —X)  
dotyczącego tego okresu, w którym czołowy jego znawca, prof. G. A. Gukow- 
ski, skierował gorące wezwanie do wszystkich radzieckich badaczy literatury, 
by zabrali się do rewizji przestarzałych poglądów o kulturze rosyjskiej XVIII 
wieku i do jej gruntownego zbadania. Apel, jak widać, nie poszedł na marne. 
Dziś istnieją w Związku Radzieckim aż dwa ośrodki naukowo-badawcze, 
zajmujące się wyłącznie tymi zagadnieniami: Grupa Badawcza Literatury 
XVIII  wieku przy leningradzkim Instytucie Literatury Akademii Nauk ZSRR 
oraz Wydział Literatury Starszej i Literatury wieku XVIII przy moskiew
skim Instytucie Literatury Światowej im. M. Gorkiego Akademii Nauk ZSRR.  
Dzięki koncentracji wysiłków uczonych w tycli ośrodkach i nad tym tematem, 
wyszło w ZSRR już przed wojną pięć sporych zbiorów prac naukowych, po
święconych wyłącznie literaturze tego okresu, kilkanaście monografii pisarzy 
rosyjskich tej epoki i sporo pieczołowicie przygotowanych i najstaranniej opra
cowanych tekstów. Nauka radziecka może się wreszcie pochlubić aż dwu peł
nymi monografiami literatury rosyjskiej XVIII  wieku: książką G. A. Gukow- 
skiego1 i wspaniałym dziełem D. D. Blagoja2, niestety, nie docenionym do
tychczas należycie przez polskich historyków literatury, a mającym bezcenną 
wartość instruktywną w zakresie metody opracowywania tego rodzaju prac 
m on ograficzno-podręcznikowych.

Spośród pisarzy rosyjskich tycli czasów dwie zwłaszcza postaci przycią
gają uwagę uczonych radzieckich: Michał Łomonosow i Aleksander Radiszczew. 
Zainteresowania pierwszym z nich powodowane są jego wszechstronnym ge
niuszem uczonego, pisarza, poety, teoretyka literatury i wielkiego reformatora 
rosyjskiego języka i stylu literackiego. Drugi z nich żyje w’ świadomości narodu 
jako pierwszy pisarz rewolucyjny, twórca rewolucyjnej ideologii społecznej 
w literaturze, na której kształcić się będą całe pokolenia pisarzy i publicystów

1 Г. А. Г у к о в с к и й ,  Русская литература X V I I I  века. Учебник для 
высших учебных заведений. Москва 1939, s. 526, 2 nlb.

2 Д- Д. Б л а г о й, История русской литературы X V I I I  века. Москва 1945, 
s. 419, 1 nlb.


