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RECENZJE

Liliana Nawrot
Uniwersytet Wrocławski

W poszukiwaniu doskonałości
Moses Mendelssohn: „O oczywistości w naukach metafizycznych”. Przekład
i opracowanie R. Kuliniak i T. Małyszek. Redakcja naukowa T. Namowicz.
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, ss. 133.
M. Mendelssohn był filozofem

wistości mogą osiągnąć i czy ów po

należącym do głównych przedstawi

ziom wystarczy do [zyskania] przeko

cieli berlińskiego oświecenia, zwolen

nania?”.
Głównymi przyczynami zorgani

nikiem i kontynuatorem filozofii Wolf
fa i Leibniza. Omawiana praca to

zowania

pierwszy tekst tego myśliciela opubli

wcześniej, lecz nigdy nie rozstrzygnię

kowany w całości w języku polskim.

ty konkurs na temat „Czy prawa ruchu

Jego rozprawa jest pracą napisaną na

są konieczne czy przypadkowe” oraz

konkursu

były:

rozpisany

konkurs ogłoszony przez Królewską

potrzeba przeprowadzenia, w wyniku

Akademię Berlińską w 1763 r. Zadanie

ożywienia dyskusji filozoficznych do

konkursowe dotyczące problemu oczy

tyczących metafizyki, nowych badań

wistości w naukach metafizycznych

nad tą nauką. Spory te związane były

było powtórzeniem pytania zadanego

z rozważaniami nad kształtem metafi

przez Akademię w 1761 r. Brzmiało

zyki,

ono: „Czy nauki metafizyczne w ogól

wszystkim z problemem ustaleń meto

kryterium prawdy,

a przede

ności, a szczególnie pierwsze zasady

dologicznych, zbadaniem i określeniem

teologii naturalnej i moralności, są

fundamentalnych różnic między meto

zdolne do takiej samej oczywistości,

dą badań nauk metafizycznych a spo

jak prawdy matematyczne, a jeśli nie są

sobem badań w naukach matematycz

do tego zdolne, to na czym polega

nych. Szczególnie ciekawe było w tym

natura ich pewności, jaki poziom oczy

czasie stanowisko Wolffa, który postu-
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lował zastosowanie na obszarze filozo

przez rozum możliwości działania na

fii metody nauk matematycznych. Kon

jak największym polu. W rozumie bo

kurs Królewskiej Akademii Berlińskiej

wiem, który jest narzędziem wszelkie

miał być formą reakcji na stanowisko

go poznania, zawarta jest chęć dążenia

Wolffa. Wśród zgłoszonych prac kon

do doskonałości - centralnego pojęcia

kursowych do kolejnego etapu z tą sa

i głównej cechy filozofii Mendelssoh

mą liczbą głosów przeszły dwie roz

na. Dążenie do doskonałości jest jed

prawy: Mendelssohna i Kanta, jednak

nocześnie drogą wiodącą do prawdy.

że w rozstrzygającym głosowaniu pierw

Według Mendelssohna Bóg jest ide

szą nagrodę przyznano Mendelssohno

ałem doskonałości najwyższej, która

wi. W krótkim „Wprowadzeniu” do roz

jest też fundamentem moralności, zaś

prawy Mendelssohn prezentuje swoje

w estetyce doskonałość ta przejawia się

stanowisko w kwestii pytania posta

poprzez doskonałość zmysłów.

wionego przez Akademię oraz podaje

Dzięki skłonności rozumu do dą

metodę pracy badawczej. W rozdzia

żenia do doskonałości można poznać

le I „O oczywistości podstaw matema

byt Boga i jego cechy, co w przekony

tyki” i rozdziale II „O oczywistości

wający sposób przedstawił Mendels

podstaw metafizyki” autor przedstawia

sohn w rozdziale III w formie dwóch

i analizuje zasady badawcze stosowane

dowodów na istnienie Boga, przypo

w matematyce i filozofii, a następnie

minając jednocześnie o innych sposo

porównuje je ze sobą i rozważa relacje

bach dowodzenia Jego istnienia. Udo

między nimi, szukając wzajemnych

wodnienie istnienia Boga - idealnej

związków. Bada też i konfrontuje do

doskonałości - jest podstawą nadającą

ciekania innych matematyków i filozo

sens wszelkim rozważaniom. Ostatnie

fów, poruszając przy tym kwestię moż

strony rozdziału są poświęcone reflek

liwego i rzeczywistego istnienia rzeczy

sjom Mendelssohna na temat religii.

oraz stosunek badaczy do tego zagad
nienia.

Na obszarze etyki, której jest po
święcony rozdział IV, dążenie do do

W kolejnych dwóch rozdziałach -

skonałości manifestuje się w działa

III „O oczywistości podstaw naturalnej

niach ludzkich zmierzających zawsze

teologii” i IV „O oczywistości podstaw

do udoskonalania, nawet jeśli dążenia

etyki” - ukazuje na obszarze naturalnej

te wypływają z bardzo niskich pobudek

teologii i etyki, czyli praktycznych sfer

lub też stanowią jedynie urojone dobro,

metafizyki, rezultaty ustaleń osiągnię

moralność bowiem wszelkich poczy

tych w dwóch poprzednich rozdziałach.

nań jest zawsze kształtowana przez ro

Zamiarem tych badań jest uzyskanie

zum. Z zasady dążenia do doskonałości
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wypływa pierwsze prawo przyrody,

Niezwykle istotnym uzupełnie

imperatyw: „Uczyń zewnętrzne i we

niem i dodatkowym walorem publika

wnętrzne położenie twoje i innych lu

cji są precyzyjnie wykonane przypisy

dzi w odpowiednim stosunku tak do

i komentarze, w których widać w spo

skonałym, jak tylko potrafisz”. Każdy

sób szczególny ogromną pracę tłuma

zatem jest zobowiązany do dążenia

czy. Zawierają one fragmenty odmien

i jednocześnie tworzenia doskonałości.

nych, w stosunku do pracy Mendels

W dalszej części tego rozdziału Men

sohna, koncepcji rozpraw zgłoszonych

delssohn rozważa przez pryzmat naka

do konkursu (teksty Kanta i Abbta) lub

zu dążenia do doskonałości, do Boga,

mających z nim związek (praca Lam

wolną wolę człowieka i motywy jego

berta). Są tam również zamieszczone

działań.

fragmenty innych prac Mendelssohna,

Wnikliwe badanie poruszanych

zwłaszcza z tekstu „Morgenstunden oder

w rozprawie problemów oraz analiza

Vorlesungen über das Dasein Gottes”,

przeprowadzonych przez Mendelssoh

w których rozszerzono i wyjaśniono

na z godną podziwu konsekwencją do

problemy poruszone w rozprawie kon

wodów, pozwalają poznać i zrozumieć

kursowej. W przypisach i komenta

jego stanowisko, a także jego odpo

rzach znajdują się także urywki prac

wiedź na skomplikowane pytanie Kró

Kartezjusza, Leibniza i Wolffa, stano

lewskiej Akademii Berlińskiej.

wiące źródła inspiracji filozoficznej dla

Ważnym elementem książki, ułat

wszystkich prac konkursowych. Duże

wiającym jej czytanie, jest napisany

znaczenie ma również umieszczony na

przez tłumaczy wstęp, który zawiera

końcu rozprawy Mendelssohna słownik

najważniejsze informacje o życiu i pra

pojęć wyjaśniający terminy używane

cy filozofa, a także przybliża wspo

w tekście głównym.

mniany wyżej konkurs z 1763 r. i wy

Książka może być interesująca

darzenia bezpośrednio mu towarzyszą

dla każdego historyka filozofii, szcze

ce, co stanowiło również, doskonale

gólnie zaś dla badaczy filozofii nie

zresztą zrealizowany, zamiar tłumaczy

mieckiego oświecenia.

tekstu Mendelssohna.

