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KULTURA JAZYKA A KULTURA LOGICZNA 
W MYELI JOHNA LOCKE’A 

Problematyka jPzyka, poruszana w twórczoWci Johna Locke’a, jest wspóZ-
czeWnie postrzegana najczPWciej w perspektywie historii filozofii uprawianej przez 
filozofów analitycznych, którzy wZ^czaj^, nierzadko arbitralnie, przeszZe dokona-
nia we wspóZczesny dyskurs filozoficzny1. W tym kontekWcie zagadnienie jPzyka 
w myWli Locke’a traktowane jest jako element epistemologii lub autonomicznie 
pojPtej filozofii jPzyka2. Nie odmawiaj^c znaczenia tego typu podejWciu, nietrud-
no jednak zauwa`ya, `e niejednokrotnie pomija ono szersz^ genezP tej myWli, jak^ 
byZ niew^tpliwie caZoksztaZt intelektualnego kontekstu filozofii na przeZomie 
XVII i XVIII wieku. Dotyczy to samego znaczenia filozofii w ówczesnej kul-
turze, niepomiernie wiPkszej ni` wspóZczeWnie, a tak`e skomplikowania standar-
dów ówczesnej nauki, gdy nieostre byZy granice miPdzy filozofi^, nauk^ (przyrodo-
znawstwo), a nawet literatur^. Filozofia bowiem byZa nie tylko integralnym ele-
mentem ówczesnego szkolnictwa, ale nawet synonimem wiedzy realnej, w ra-
mach której funkcjonowaZy elementy nowo`ytnego przyrodoznawstwa. Z drugiej 
strony ówczesna szkoZa obejmowaZa rozbudowane studium nie tylko logiki, w ra-
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1 Zob. np. T. S z u b k a, Czy zmierzch filozofii analitycznej?, „Diametros” 6 (grudzien 2005), 
s. 94-108. 

2 Za klasyczne ujPcie mo`na uznaa The Cambridge Companion to Locke (red. V. Chappell, 
Cambridge: Cambridge University Press 1994), w którym brak wprost podjPtej problematyki logicz-
nej, natomiast sZusznie wyró`nione s^ zagadnienia nie tylko z zakresu filozofii jPzyka (P. G u y e r, 
Locke’s philosophy of language, s. 115-145) i teorii poznania (R. W o o l h o u s e, Locke’s theory of 
knowledge, s. 146-171), ale te` filozofii umysZu (J. B e n n e t t, Locke’s philosophy of mind, s. 89-
114) i teorii idei (V. C h a p p e l l, Locke’s theory of ideas, s. 26-55).  
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mach cursus philosophicus, ale te` szeroko pojPtego jPzykoznawstwa, w zakresie 
nie tylko gramatyki, lecz nade wszystko retoryki, prawie zupeZnie zagubionej 
w dzisiejszym szkolnym curriculum3.  

Choa myWl epistemologiczna Locke’a jest ju` zbadana wszechstronnie, to 
wskazany wy`ej ówczesny kontekst jego dokonan uprawnia, wydaje siP, do pod-
jPcia analizy zagadnienia roli jPzyka w ujPciu tego myWliciela w relacji do jego 
koncepcji logiki i retoryki. Potrzeba podjPcia tej tematyki wynika tak`e z ogra-
niczen nawet klasycznych monografii z zakresu historii logiki i retoryki. Takie 
dzieZa jak Formale Logik I.M. Bochenskiego czy The Development of Logic 
W. Kneale’a i M. Kneale koncentruj^ siP na przedstawieniu problematyki stricte 
logicznej, a wiPc w^sko pojPtej teorii rozumowan, gZównie wnioskowania nie-
zawodnego. Pisane s^ tak`e w perspektywie wspóZczesnych osi^gniPa w zakresie 
logiki formalnej (matematycznej), lekcewa`^c dokonania, które nie s^ odkryw-
cze4. Nieco lepiej jest z histori^ retoryki, np. w ujPciu W.S. Howella, który szerzej 
ujmuje np. pogl^dy Kartezjusza czy bliskich francuskiemu myWlicielowi podrPcz-
ników logiki i gramatyki z Port-Royal5, ale ju` dokonanie Locke’a wpisuje bar-
dziej w dzieje specjalistycznie pojPtej historii sztuki oratorskiej, choaby postrze-
ganej w kategoriach komunikacji jPzykowej6. W koncu trzeba podkreWlia wagP 
 

3 W niektórych krajach (Francja, Wielka Brytania czy panstwa skandynawskie) retoryka jest 
obecna w szkolnictwie w formie „awiczen w komponowaniu tekstów literackich i publicystycz-
nych”. M. K o r o l k o, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa: Wiedza Powszechna 
1990, s. 16. 

4 By nie bya goZosZownym, I.M. Bochenski w opasZym tomie poWwiPca logice nowo`ytnej (po-
cz^wszy od Renesansu) tylko 12 stron. Widzi w niej bowiem nie tylko przejaw negatywnie ocenia-
nego psychologizmu, odpowiedzialnego za zagubienie formalnego charakteru logiki, ale wrPcz 
„barbaristische Periode der Logik”, w którym wyró`ni jedynie dokonanie Leibniza (I.M. B o -
c h e n s k i, Formale Logik, Freiburg–München: Verlag Karl Alber 1956, s. 297-308). Podobnie 
monografia The Development of Logic, ukierunkowana na retorykP albo epistemologiP („Humanism 
and the Rise of Natural Science”), tylko jeden rozdziaZ poWwiPci dokonaniom nowo`ytnym, podczas 
gdy dwa paragrafy samemu G.W. Leibnizowi. WedZug autorów tego ujPcia w ci^gu 400 lat, miPdzy 
poZow^ wieku XV i poZow^ XIX, mamy liczne podrPczniki, ale niewiele dzieZ, które zwieraj^ zara-
zem cokolwiek nowego i dobrego („From the 400 years between the middle of the fifteenth and 
middle of the nineteenth century we have in consequence scores of textbooks but very few works 
that contain at once new and good” – W. K n e a l e, M. K n e a l e, The Development of Logic, 
Oxford: Clarendon Press 1962, s. 298). Nic wiPc dziwnego, `e F. Bacona tylko wzmiankuj^, niecaZ^ 
stronP poWwiPcaj^ Kartezjuszowi, a poZowP Locke’owi, nie wspominaj^c nawet Condillaca, lepiej 
siP obchodz^c z Th. Hobbesem, którego omawiaj^ na póZtorej strony, oraz z LogikC z Port-Royal 
A. Arnaulda i P. Nicole’a (tam`e, s. 298-320, 320-345, s. 345-358, 317-320). 

5 W.S. H o w e l l, Logic and Rhetoric in England,1500-1700, Princeton: Princeton University 
Press 1956, New York: Russell & Russell 1961, s. 342-363. 

6 T e n ` e, Eighteenth-Century British Logic and Rhetoric, Princeton: Princeton University 
Press 1971, s. 489-502; t e n ` e, John Locke and the New Rhetoric, „The Quarterly Journal of 
Speech” 53(1967), s. 319-333. 
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upowszechniania siP w naukach historycznych – zapewne pod wpZywem `ywo 
rozwijaj^cej siP socjologii wiedzy – przekonania o wadze kulturowo-spoZecznego 
kontekstu rozwoju poszczególnych dziedzin kultury czy dyscyplin naukowych. 
TZumaczy to powstanie nie tylko historii kultury intelektualnej, ró`nej od historii 
idei, wyraynie je hipostazuj^cej, ale tak`e prawdziwego kompleksu ró`nego ro-
dzaju historii kultur, np. historii kultury literackiej czy muzycznej, równoczeWnie 
kultury naukowej czy kultury filozoficznej, a` po kulturP jPzyka. Kontekst ten 
pozwala spojrzea na problematykP jPzyka poruszan^ w myWli Locke’a na gruncie 
historii kultury filozoficznej, umieszczaj^cej filozofiP w caZoksztaZcie kultury, 
nawet z odniesieniami Wwiatopogl^dowymi7. 

 

* 
 
Humanizm renesansowy odkryZ bogactwo jPzyka naturalnego, odchodz^c od 

Wredniowiecznej dominacji dialektyki, która w ramach trivium, obejmuj^cego 
gramatykP, retorykP i logikP, zwan^ wZaWnie czPsto dialektyk^, nakazywaZa trak-
towaa gramatykP jako filozoficzn^ naukP spekulatywn^, uznaj^c kategorie jPzy-
kowe za odbicie realnie istniej^cej rzeczywistoWci oraz podkreWlaj^c niezale`noWa 
norm jPzykowych od poszczególnych jPzyków8. Ograniczeniu ulegZa rola reto-
ryki, traktowanej gZównie jako ars epistolandi, wykorzystywanej w praktyce 
urzPdniczej. Integralnej (humanistycznej) wizji staro`ytnej retoryki odpowiadaZy 
w Wredniowieczu wypowiedzi o charakterze literacko-wychowawczym (kazno-
dziejstwo czy moralizuj^co traktowana historia)9. Renesans wzbogaciZ trivium, 
przeksztaZcaj^c je w studia humanitatis10, obejmuj^ce nie tylko przedmioty jPzy-

 

7 Zob. J. P u z y n i n a, O pojPciu kultury jPzyka, „Poradnik JPzykowy”, 1990, z. 3, s. 153-162; 
S. J a n e c z e k, MiPdzy filozoficznC historiC filozofii a historiC kultury. Z rozwaSaT nad metodC his-
torii filozofii w Polsce, „Roczniki Filozoficzne” 60(2007), nr 1, s. 89-108; t e n ` e, Koncepcja historii 
filozofii w kontekVcie relacji: VwiatopoglCd a filozofia, [w:] XwiatopoglCdowe odniesienia filozofii 
polskiej, red. S. Janeczek, R. Charzynski, M. MacioZek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 23-35. 

8 Zob. S. J a n e c z e k, Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania 
nowoSytnej koncepcji logiki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 57-63. Por. A.K. R o g a l s k i, 
Logika jPzyka a gramatyka. Gramatyka spekulatywna a wybrane wspó\czesne teorie lingwistyczne, 
Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 57-105. 

9 Zob. np. J. M u r p h y, Rhetoric in the Middle Ages. A History of Rhetorical Theory from St. 
Augustine to the Renaissance, Berkeley: University of California Press 1974; M. M a r i e t t i, La 
Science du bien dire. Rhétorique et rhétoriciens au Moyen Age, Paris: Presses de la Sorbonne nou-
velle 2002. 

10 Syntetycznie zob. S. J a n e c z e k, Edukacja oVwieceniowa a szko\a tradycyjna. Z dziejów 
kultury intelektualnej i filozoficznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 57-79. Por. J. D o m a n -
s k i, Czym by\y „studia humanitatis”? Leonarda Bruniego „De studiis et litteris” (1422-1425), 
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kowe – przy czym logikP (dialektykP) zastPpowaZa poetyka – ale tak`e historiP, 
a nawet filozofiP moraln^. Doceniono rolP jPzyka potocznego, co stymulowaZo 
rozwój filologii, któr^ traktowano niejednokrotnie jako swoiWcie pojPty (szerzej) 
organon, znów w miejsce logiki, traktowanej jako element retoryki. Charaktery-
styczna tak`e dla Renesansu kultura autorytetu, upatruj^ca w dokonaniach staro-
`ytnych yródZo wiedzy o Wwiecie11, stymulowaZa lekturP tekstów staro`ytnych, 
cenn^ tak`e w aspekcie nabycia sprawnoWci formalnych w zakresie wszechstron-
nego posZugiwania siP jPzykiem. Teksty te dostarczaZy nie tylko wzorów literac-
kich, ale tak`e uczyZy umiejPtnoWci argumentacji, przy czym logiczne normy 
niezawodnego rozumowania zostaZy zast^pione przez reguZy piPknej i sugestyw-
nej eloquentia12. U schyZku Renesansu retoryka skupiZa siP jednak gZównie na 
jPzykowym stylu wypowiedzi (P. Ramus)13. Lektura starannie dobranych tekstów 
peZniZa tak`e funkcje wychowawcze, gdy uznano moralistycznie zorientowan^ 
historiP, traktowan^ jako gaZ^y literatury, za istotne narzPdzie w ukazywaniu wzo-
rów osobowych, cenniejsze parenetycznie ni` abstrakcyjne analizy cnót i wad14. 

W poreformacyjnym szkolnictwie konfesyjnym (w formie rozmaitych gim-
nazjów i kolegiów) powróci wiPksza równowaga miPdzy logik^ a retoryk^15. 
Retoryka dominowaZa dalej na ni`szym poziomie ksztaZcenia, podczas którego 
uczniowie epatowali publicznoWa ró`nego rodzaju wyst^pieniami oratorskimi, a` 
po ogromnie barwne sztuki teatralne16. Logika pozostaZa jednak wa`nym elemen-
tem, wiencz^cego szkoZP ogólnoksztaZc^c^, cursus philosophicus, w ramach 
nowo`ytnego arystotelizmu chrzeWcijanskiego17. Doceniaj^c znaczenie natural-
nych usprawnien logicznych, podkreWlano jednak wagP ich doskonalenia, tak`e 
 

„Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 43(1999), s. 7-28; A. B u c k, Die „Studia humanitatis” und 
ihre Methode, „Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance” 21(1959), s. 273-290. 

11 Dopiero bliski Kartezjuszowi Galileusz odchodzi od komentowania tekstów Arystotelesa, 
jako sposobu uprawiania przyrodoznawstwa, w kierunku analizy „ksiPgi natury”. H. B u t t e r -
f i e l d, The Origins of Modern Science 1300-1800, London: G. Bell 1949; cyt. jako: Rodowód 
wspó\czesnej nauki 1300-1800, przeZ. H. Krahelska, Warszawa: PWN 1963, s. 80-81. 

12 K o r o l k o, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, s. 34-36, 59-60, 84-97. 
13 W. S c h m i d t - B i g g e m a n n, Topica universalis. Eine Modellgeschichte humanistischer 

und barocker Wissenschaft, Hamburg: F. Meiner 1983, s. 31-66. 
14 Zob. np. E. G a r i n, Dialettica e retorica dal XII al XVI secolo, [w:] t e n ` e, L’Età nuova. 

Ricerche storiche della cultura dall’ XI al XVI saecolo, Napoli: Morano 1969, s. 43-79. Por. 
Retoryka w XV stuleciu. Studia nad tradycjami, teoria i praktyka retoryki piPtnastowiecznej, red. M. 
Frankowska-Terlecka, WrocZaw: Ossolineum 1988. 

15 Zob. J a n e c z e k, Edukacja oVwieceniowa a szko\a tradycyjna, s. 80-131. 
16 Zob. M. K o r o l k o, Retoryka w polskich kolegiach jezuickich, [w:] Jezuici a kultura polska, 

red. L. Grzebien, S. Obirek, Kraków: Wydawnictwo WAM 1993, s. 121-142. 
17 Zob. S. J a n e c z e k, Geneza nowoSytnego arystotelizmu chrzeVcijaTskiego, [w:] Oblicza filo-

zofii XVII wieku, red. S. Janeczek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 477-512. 
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przez gruntowne zaznajomienie z teori^ logiczn^. Logice przywrócono funkcjP 
narzPdzia innych nauk, odpowiednio do ideaZu Arystotelesowskiego organon. 
Semiotyka logiczna przyjPZa formP swoistej metafizyki poznania tak dalece, `e 
sama logika staZa siP czPWci^ filozofii, a wiPc scientia speculativa; miaZa bowiem 
swój przedmiot, jakim jest ens rationis, a wiPc pojPcia ujPte jako tzw. intentiones 
secundae, czyli jako noWnik treWci badany w aspekcie strukturalnym18. 

Kartezjusz, zrywaj^c z kultur^ autorytetu, w której logika miaZa bya narzP-
dziem jaZowych dysput, d^`yZ do wypracowania nowej metody, ukierunkowanej 
na odkrycie prawdy, wzoruj^c siP na metodzie wZaWciwej matematyce. Osta-
tecznie jednak to nowatorska epistemologia zast^piZa tradycyjn^ logikP, przenie-
sion^ do retoryki, w ramach której miaZa pomagaa zrozumiea bZPdy logiczne 
zagra`aj^ce wyst^pieniom oratorskim. Demonstracyjnie eksponuj^c rolP natural-
nych usprawnien logicznych, Kartezjusz zaleciZ ich rozwijanie w sposób poWredni 
– przez praktyczne awiczenie siP w logicznym rozumowaniu na drodze wdra`ania 
w now^ naukP19. JPzyk postrzegaZ tylko o tyle, o ile stanowiZ on narzPdzie logicz-
nego myWlenia, co doprowadziZo na powrót do ufilozoficznienia rozwa`an nad 
jPzykiem20. Pewn^ równowagP w zakresie kultury logiczno-jPzykowej przywró-
ciZo kartezjanskie Wrodowisko Port-Royal, doceniaj^c w pewnej mierze znaczenie 
tradycyjnej logiki, wzbogaconej o zagadnienie metody. W zakresie gramatyki ów 
kr^g uczonych zespalaZ podejWcie filologiczne z filozoficznym, podporz^dkowu-
j^c jednak gramatykP, jako „sztukP mówienia”, logice, jako „sztuce myWlenia”21. 

 

* 
 
NiechPa do tradycyjnej kultury naukowej podzielaZ równie` John Locke, który 

ograniczyZ przedmiot filozofii do analizy funkcjonowania umysZu ludzkiego, by 
na drodze tych psychologicznych analiz sformuZowaa normatywnie pojPt^ teoriP 
poznania i uszczegóZowia jej zasady w zakresie metodologii nauk22. Locke, 
 

18 Zob. t e n ` e, Logika czy epistemologia?, s. 98-149. 
19 Zob. tam`e, s. 178-255. 
20 Zob. E. K u l c z y c k i, Czy deprecjonujCc rolP jPzyka filozofia Kartezjusza moSe zachPcam do 

tworzenia jPzyków uniwersalnych, [w:] Komunikacja przez sztukP. Komunikacja przez jPzyk, red. 
B. B^czkowski, P. GaZkowski, Poznan: TiFK – ZakZad Teorii i Filozofii Komunikacji 2008, s. 61-
69. Zob. szerzej J. K o p a n i a, Descartes i Kant o uSytecznoVci poznawczej jPzyka naturalnego, 
Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne 1996, s. 13-39. 

21 Zob. J a n e c z e k, Logika czy epistemologia?, s. 279-306. Por. t e n ` e, Retoryka a logika 
w nowoSytnej kulturze intelektualnej. Humanizm renesansowy i racjonalizm kartezjaTski (w druku). 

22 PosZugujP siP najbardziej rozpowszechnion^ wersj^ pism Locke’a, wydan^ w ramach The 
Works of John Locke, t. 1-10, London: T. Tegg, W. Sharpe 18233 (repr. Aalen: Scientia Verlag 1963), 



KS. STANIS<AW JANECZEK 10 

w duchu nowo`ytnej epistemologii, formuZowanej w kontekWcie zdobywaj^cej na 
znaczeniu nowo`ytnej nauki, podkreWlaZ wagP ksztaZtowania umiejPtnoWci po-
znawczych w aspekcie odkrycia prawdy. RównoczeWnie jednak w stopniu wiPk-
szym ni` kartezjaniWci dostrzegaZ wagP komunikacji jPzykowej. Locke byZ bo-
wiem bardziej ni` Descartes – samotnik filozof, matematyk i przyrodnik23 – 
zainteresowany obywatelskim dyskursem, co poszerzaZo pole analiz filozoficz-
nych o problematykP wychowawcz^, moraln^, religijn^24. EciWlej zwi^zany z ów-
czesn^ polityk^, liczyZ siP te` bardziej z realiami spoZecznymi, a wiPc z ówczesn^ 
dominacj^ ksztaZcenia jPzykowego, co tZumaczy wiPkszy respekt Locke’a wobec 
retoryki25. 

PogZPbiaj^ca siP dominacja standardów w^sko pojPtej koncepcji nauki oraz 
nasilaj^ce siP praksistyczne nastawienie do kultury, a w konsekwencji tak`e i do 
oWwiaty, doprowadziZy Locke’a do krytycznej oceny tradycyjnej logiki w sposób 
bliski radykalizmowi Kartezjusza. Krytyka ta wynikaZa z charakterystycznego dla 
nowo`ytnej kultury umysZowej zaufania do naturalnych uzdolnien ludzkiego 
rozumu w zakresie postrzegania zwi^zków wynikania, uchwytnych równie Zatwo 
jak w sylogizmie, a nawet Zatwiej bez formy sylogizmu. Forma sylogistyczna 
mo`e bowiem zaciemniaa powi^zania logiczne miPdzy ideami, a nawet obni`aa 
pewnoWa ujPcia przez wydZu`enie procesu poznawczego. JeWli nadto pamiPta siP, 
 

przede wszystkim w zakresie An Essay Concerning Human Understanding (London 1690, wZaWciwie 
1689; to` jako: RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, przeZ. B. Gawecki, t. 1-2, Warszawa: PWN 
1955) i Of the Conduct of the Understanding ([w:] Posthumous Works, London 1706; to` jako: 
O w\aVciwym uSywaniu rozumu, [w:] RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 499-613). 

23 Kartezjusz np. epatowaZ siP anatomi^ zwierz^t. Zob. L. C h m a j, Rozwój filozoficzny Kar-
tezjusza, Kraków: PAU 1930, s. 160-162. 

24 W przedmowie do RozwaSaT Locke stwierdza, `e do zainteresowania siP t^ tematyk^ skZoniZy 
go rozmowy w krPgu przyjacióZ, w trakcie których dla sprecyzowania stanowisk konieczne okazaZo 
siP rozstrzygniPcie kwestii epistemologicznych, przede wszystkim oceniaj^c, „z jakimi przedmio-
tami nasze zdolnoWci poznawcze mog^ sobie poradzia”. WedZug J. Tyrrela, jednego z uczestników 
wspomnianych dyskusji, ich tematem miaZy bya w^tki dotycz^ce „moralnoWci religii objawionej”, 
o czym Wwiadczy rozbudowana obecnoWa problematyki teologicznomoralnej w wersjach poprzedza-
j^cych wZaWciwy tekst An Essay Concerning Human Understanding, a przede wszystkim chrono-
logia piWmiennictwa Locke’a, gdy` pogZPbione studia nad epistemologi^ poprzedziZy prace nad 
zagadnieniami z zakresu religii, moralnoWci i polityki, choaby w formie traktatu z pocz^tku lat 
szeWadziesi^tych XVII wieku, wydanego wspóZczeWnie z rPkopisu jako Essays on th Law of Nature, 
ed. W. von Leyden, Oxford: Clarendon Press 1954. Zob. R. B r a n d t, John Locke, [w:] Die 
Philosophie des 17. Jahrhunderts, red. J.-P. Schobinger, t. 3, Basel: Schwabe & Co. AG 1988, s. 
624, 626. Por. M. C r a n s t o n, John Locke. A Biography. London: Longmans 1957, s. 140-141. Na 
znaczenie spoZecznych i politycznych intencji jakie towarzyszyZy Locke’owi w tworzeniu An Essay 
Concerning Human Understanding, wskazuje N. Wood (The Politics of Locke’s Philosophy, Berke-
ley: University of California Press 1983, s. 2). 

25 Zob. J a n e c z e k, Logika czy epistemologia?, s. 362-462. 
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`e Locke uznaje intuicjP, wZaWciw^ Kartezjuszowi, za modelowy, bo bezpoWredni 
sposób ujPcia stosunków miPdzy ideami, to zrozumiaZa jest opinia, `e sylogistyka 
w praktyce sZu`yZa raczej ukrywaniu bZPdów logicznych ni` odkrywaniu i ugrun-
towaniu prawdy w rzetelnych badaniach. Epistemolog-Locke, podobnie jak Kar-
tezjusz, skZonny byZ jednak`e przyznaa logice pewne znaczenie w retoryce, ale 
raczej dla wykrycia bZPdu, ukrytego w ozdobnych zwrotach, ni` w aspekcie 
zwiPkszenia siZy przekonywania. Przy tym zwracaZ uwagP, `e owa u`ytecznoWa 
dotyczy jedynie tych, którzy posiedli gruntownie teoriP logiczn^26. Tym niemniej 
Locke odwoZaZ siP spolegliwie do tradycyjnej formuZy w okreWlaniu zadan logiki, 
która ma przynosia wielk^ korzyWa „w kierowaniu naszymi myWlami w badaniu 
innych rzeczy”, co wyra`aZ dalej nawet w kategoriach directio ingenii, charak-
terystycznych nie tylko dla drugiej scholastyki, ale tak`e – w pewnej mierze – dla 
Kartezjusza27.  

Funkcje rozumu Locke sprowadzaZ w praktyce do dwóch, wyznaczanych 
przez nowo`ytn^ logikP, jakimi s^ odkrycie prawdy i jej porz^dkowanie czy 
nauczanie, co mo`na interpretowaa w kategoriach metody badan (odkrycia) i ko-
munikacji jPzykowej, przy czym tP pierwsz^ pZaszczyznP uznawaZ, tak jak Kartez-
jusz, za pierwotniejsz^. Pytaj^c, do czego potrzebny jest rozum (reason), `^daZ 
stanowczo, `eby „rozszerzaZa siP nasza wiedza” i by „normowaa nasze uznanie 
czegoW za prawdP”. St^d te`, w sposób paradoksalny dla „twardego” empirysty, 
Locke stwierdzaZ, `e rola rozumu ujawnia siP najpierw wobec faktu, `e prze-
wa`aj^ca czPWa wiedzy ludzkiej jest osi^gana na drodze poWredniej, gdy` „do-
Wwiadczenie zmysZowe i intuicja siPgaj^ bardzo niedaleko”. Skazani wiPc jesteW-
my na dedukcjP i indukcjP, co wymaga odwoZania siP do heurystycznej roli 
rozumu. Wymaga to bystroWci umysZu (sagacity) w aspekcie wyszukiwania tzw. 
idei poWrednich (intermediate idea), istotnych w klasycznie pojPtym rozumo-
waniu, cenionych te` przez Bacona jako axiomata media. Rozum musi tak`e 
porz^dkowaa ogniwa Zancucha rozumowan tak, by mo`na byZo, postrzegaj^c jego 
pocz^tkowe i koncowe czZony, przeprowadzia wnioskowanie odkrywaj^ce now^ 
 

26 L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 414-431; t e n ` e, An Essay Con-
cerning Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 3, s. 115-127. Zob. W. R i s s e, 
Die Logik der Neuzeit, t. 2. 1640-1780, Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann (Holzboog) 1970, 
s. 463-465. Bardziej kategoryczn^ tezP o bezu`ytecznoWci logiki gZoszon^ przez Locke’a formuZuje 
J.W. Yolton (Logic, [w:] J.W. Y o l t o n, A Locke Dictionary, Oxford–Cambridge: Blackwell 1993, 
s. 131-132). Por. H o w e l l, Eighteenth-Century British Logic and Rhetoric, s. 284-292. 

27 Wyra`enie „directing our thoughts in the search of other things” autor polskiego przekZadu 
oddaje niezrPcznie jako „wyznaczanie kierunku naszych myWli przy badaniu innych rzeczy”, gubi^c 
tym, niestety, jego proweniencjP. L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 1, s. 23; 
t e n ` e, An Essay Concerning Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 1, s. 1. 
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prawdP (illation, inference) wraz z jej dowodem (demonstration). Z kolei wery-
fikuj^ca funkcja rozumu ujawni siP w zakresie poszukiwania podstaw prawdo-
podobienstwa dla zdan, które nie jawi^ siP w sposób niepow^tpiewalny jako 
prawdziwe, by precyzyjnie okreWlia stopien ich prawdopodobienstwa28. 

Dbaj^c bardziej ni` Kartezjusz o formuZowanie wywa`onych s^dów, Locke, 
podobnie jak przedstawiciele nowo`ytnego arystotelizmu chrzeWcijanskiego, sta-
raZ siP wZaWciwie oddaa równowagP miPdzy wartoWci^ naturalnego wyposa`enia 
logicznego (natural disposition, natural reason) a koniecznoWci^ jego rozwijania, 
by zdobya sprawnoWa i biegZoWa (ability and skill)29, a` po zbli`anie siP do 
doskonaZoWci. W duchu nowo`ytnej kultury logicznej nad troskP o poznanie teorii 
logicznej przedkZadaZ dbaZoWa o uzyskanie sprawnoWci na drodze praktyki i awi-
czenia (use and exercise), gdy` w tym wzglPdzie „natura daZa nam jedynie 
zacz^tek (seed) tej rozumnoWci”. OdwoZuj^c siP do ówczesnego zwyczaju wi^-
zania logiki z retoryk^, twierdziZ kategorycznie, `e nikt nie nauczyZ siP poprawnie 
rozumowaa czy piPknie przemawiaa tylko za spraw^ pamiPciowego opanowania 
reguZ zaczerpniPtych choaby z najlepszych rozpraw z dziedziny logiki i kraso-
mówstwa, ale przez ich praktyczne wykorzystanie, nawet bez WwiadomoWci sto-
sowania tych reguZ30. 
 

28 J. L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 203-207, 412-414; t e n ` e, An 
Essay Concerning Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 2, s. 321-322, t. 3, 
s. 113-115. OkreWlaj^c zbiorczo cztery funkcje rozumu, stwierdzi, `e s^ nimi: wykrywanie (dis-
covering and finding) prawd, co uzna zreszt^, w zgodzie z zasadami metodologii nowo`ytnej, za 
jego „pierwsze i najwa`niejsze zadanie”; prawidZowe i metodyczne zestawianie (disposition) tych 
prawd i ich porz^dkowanie (order) w sposób jasny i wZaWciwy (fit) tak, aby ich zwi^zek i znaczenie 
(force) mo`na byZo uchwycia w sposób Zatwy (plainly) i jasny; postrzeganie (perciving) zwi^zku 
miPdzy tymi prawdami; wysnuwanie z nich poprawnych wniosków (right conclusion). L o c k e, 
RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 414; t e n ` e, An Essay Concerning Human Under-
standing, [w:] The Works of John Locke, t. 3 s. 115. 

29 L o c k e, O w\aVciwym uSywaniu rozumu, [w:] t e n ` e. RozwaSania dotyczCce rozumu ludz-
kiego, t. 2, s. 510; t e n ` e, Some Thoughts on the Conduct of the Understanding, [w:] The Works of 
John Locke, t. 3, s. 213. 

30 L o c k e, O w\aVciwym uSywaniu rozumu, [w:] t e n ` e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludz-
kiego, t. 2, s. 519; t e n ` e, Some Thoughts on the Conduct of the Understanding, [w:] The Works of 
John Locke, t. 3, s. 220. Studiowanie logiki musi bya jednak permanentne, dotyczya ma bowiem 
nawet ludzi dojrzaZych, którzy wówczas „doWwiadczalnie” poznaj^, `e nie wystarczy polegaa na 
swych zdolnoWciach, gdy` znieksztaZcony umysZ mo`e zawieWa nawet w jasnych (visible) sprawach 
(L o c k e, O w\aVciwym uSywaniu rozumu, [w:] t e n ` e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, 
t. 2, s. 524; t e n ` e, Some Thoughts on the Conduct of the Understanding, [w:] The Works of John 
Locke, t. 3, s. 224). RównoczeWnie, akcentuj^c stopniowy charakter wdra`ania do coraz trudniej-
szych zadan intelektualnych, Locke, jako teoretyk edukacji, realistycznie przestrzega, by doskona-
lenie umysZu nie próbowaZo naruszya mocy (strentgth) wZaWciwej indywidualnemu podmiotowi 
poznawczemu. Obarczanie umysZu nadmiernym dla niego wysiZkiem mo`e doprowadzia do jego 
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Dominuj^ca w koncepcji Locke’a, typowa dla nowo`ytnoWci, utylitarna ocena 
logiki tZumaczy wreszcie sprowadzenie zabiegów o ksztaZtowanie formalnych 
sprawnoWci logicznych tylko do praktycznego ksztaZcenia w zakresie matematyki 
jako wiedzy odznaczaj^cej siP „najwiPksz^ pewnoWci^, jasnoWci^ i oczywisto-
Wci^”31, gdy` wszystkie modelowe funkcje rozumu s^ urzeczywistniane w ka`dym 
dowodzie matematycznym32. Nic wiPc dziwnego, `e naukP arytmetyki uznaZ za 
najZatwiejszy, a zarazem pierwszy rodzaj rozumowania o charakterze abstrakcyj-
nym (sort of abstract reasoning)33. 

Choa Locke w sposób wyrazisty ograniczaZ znaczenie logiki, zwZaszcza w za-
kresie wagi teorii rozumowan, to jednak paradoksalnie poszerzaZ jej przedmiot 
w kontekWcie oWwieceniowej apoteozy rozumu. DoceniaZ bowiem znaczenie logiki 
nie tylko dla nauki (knowledge), w sensie kierowania aktami rozumu34, jak chciaZ 
te` Kartezjusz, ale i w kierowaniu ludzkim `yciem, czyli w sferze s^dów 
(judgment) pojPtych praktycznie, pomagaj^c usprawniaa akty woli35. Ten drugi 
aspekt jest tym bardziej symptomatyczny, gdy uwzglPdni siP fakt, `e Locke – 
inaczej chyba ni` uczony-Kartezjusz – wy`ej od uprawiania nauki ceniZ sobie 
spoZeczn^ rolP moralnoWci i religii jako elementów konstytuuj^cych specyficzn^ 
 

osZabienia lub wrPcz wyczerpania. (L o c k e, O w\aVciwym uSywaniu rozumu, [w:] t e n ` e, Roz-
waSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 567-569, 571-573; t e n ` e, Some Thoughts on the 
Conduct of the Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 3, s. 255-257, 259-260). 

31 L o c k e, O w\aVciwym uSywaniu rozumu, [w:] t e n ` e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludz-
kiego, t. 2, s. 368; t e n ` e, Some Thoughts on the Conduct of the Understanding, [w:] The Works of 
John Locke, t. 3, s. 79. 

32 L o c k e, O w\aVciwym uSywaniu rozumu, [w:] t e n ` e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludz-
kiego, t. 2, s. 254-255; t e n ` e, Some Thoughts on the Conduct of the Understanding, [w:] The 
Works of John Locke, t. 3, s. 387-388. 

33 J. L o c k e, MyVli o wychowaniu, przeZ. F. Wnorowski, wstPp i komentarz K. Mrozowska, 
WrocZaw: Ossolineum 1959, s. 183, 185, 211-213; t e n ` e, Some Thoughts Concerning Education, 
[w:] The Works of John Locke, t. 9, s. 172-173, 174, 199-201. 

34 Rozwa`ania dotycz^ce natury i zadan logiki stanowi^ pocz^tek traktatu Of the Conduct of the 
Understanding. L o c k e, O w\aVciwym uSywaniu rozumu, [w:] t e n ` e, RozwaSania dotyczCce 
rozumu ludzkiego, t. 2, s. 499-522; t e n ` e, Some Thoughts on the Conduct of the Understanding, 
[w:] The Works of John Locke, t. 3, s. 205-222. 

35 KategoriP specyficznie traktowanego s^du (judgment) rozumie Locke w Of the Conduct of the 
Understanding chyba nieco inaczej ni` w An Essay Concerning Human Understanding, gdzie trak-
tuje „s^dzenie” jako synonim wiedzy tylko prawdopodobnej, ró`nej od wiedzy pewnej (L o c k e, 
RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 386-389, 438-439; t e n ` e, An Essay Concerning 
Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 3, s. 94-96, 133-134). W antyteoretycznie 
nastawionych Some Thoughts Concerning Education zdolnoWa „s^dzenia” pojmuje Locke jako 
pozytywnie postrzegan^ umiejPtnoWa kierowania wZasnym rozumem, st^d te` terminem tym posZu-
guje siP zamiennie z kategori^ rozumowania (reasoning). L o c k e, Some Thoughts Concerning 
Education, London 1963, [w:] The Works of John Locke, t. 9 s. 34, 118-119; t e n ` e, MyVli 
o wychowaniu, s. 34. Por. Judgment, [w:] Y o l t o n, A Locke Dictionary, s. 106. 



KS. STANIS<AW JANECZEK 14 

ludzk^ aktywnoWa. TP szerok^ koncepcjP zadan logiki ujmowaZ jako postulat caZo-
Wciowego doskonalenia umysZu36. W duchu oWwieceniowego krytycyzmu wobec 
tradycyjnej kultury ceniZ umiejPtnoWa samodzielnego i kompetentnego wydawania 
s^dów (a clear head and comprehensive knowledge), istotn^ w ksztaZtowaniu 
czZowieka rozumnego (man of reason). W tej perspektywie przeciwstawiZ siP 
umysZowoWci czZowieka zapatrzonego w tradycyjn^ teoriP rozumowan i opieraj^-
cego siP na ksi^`kowych autorytetach, z wykorzystaniem tradycyjnej logiki ukie-
runkowanej na prowadzenie dysput („czZowiek, który szykanuje sw^ logik^”)37. 

Nic dziwnego, `e w wypowiedziach dotycz^cych reform oWwiaty38, formuZu-
j^cych ideaZ ksztaZcenia szlachcica przygotowywanego do praktyki `yciowej39, 
Locke, choa dostrzegaZ potrzebP dbaZoWci o umiejPtnoWci wZaWciwego formuZowa-
nia myWli i ich komunikowania, czyli w zakresie dobrego rozumowania i piPk-
nego mówienia (the skill of reasoning well, or speaking handsomely), zalecaZ, by 
uczen jedynie przyjrzaZ siP ich reguZom w „formie najkrótszych, jakie mo`na zna-
leya, systemów, bez dZugiego zatrzymywania siP przy studiowaniu i rozwa`aniu 
tych formalnoWci”40. Kieruj^c siP wzglPdami pragmatycznymi, choa doceniaZ 
wagP nauczania jPzyków, to przede wszystkim jednak rodzimego, a nastPpnie 
francuskiego i Zaciny, wpajanych nadto przez lektury starannie dobranych tek-
stów, nie przez uci^`liwe uczenie reguZ gramatyki41, pozostawiaj^c znajomoWa 
greki tylko uczonym42. JeWli jednak Some Thoughts Concernig Reading and Study 
 

36 „Necessario requiritur ut melior et perfectior mentis et intellectus humani usus et adoperatio 
introducatur”. L o c k e, Some Thoughts on the Conduct of the Understanding, [w:] The Works of 
John Locke, t. 3, s. 207; t e n ` e, O w\aVciwym uSywaniu rozumu, [w:] t e n ` e, RozwaSania doty-
czCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 501. 

37 L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 509-510; t e n ` e, An Essay Con-
cerning Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 3, s. 213. 

38 Zob. J a n e c z e k, Edukacja oVwieceniowa a szko\a tradycyjna, s. 135-138. 
39 L o c k e, Some Thoughts Concerning Education, London 1963, [w:] The Works of John Locke 

t. 9 s. 56-59; t e n ` e, MyVli o wychowaniu, s. 58-61. 
40 W zakresie standardów jPzykowych Some Thoughts Concernig Reading and Study Locke’a 

zalec^ w pierwszym przypadku lekturP teologa i kaznodziei J. Tillotsona (Sermons, t. 1-14, red. 
R. Barker, London 1695-1704; The Works of the Most Reverend Dr. John Tillotson, red. E. Stillin-
fleet, London 1696), w teorii retorycznej klasyczne teksty Cycerona, Kwintyliana i przypisywany 
Longinusowi Libellus de sublimitate Dionysio Longino fere adscriptus, w zakresie kultury logicznej 
pisma W. Chillingwortha, latitudynarysty, znanego teologa i kaznodziei. J. L o c k e, Some Thoughts 
Concernig Reading and Study for a Gentleman, [w:] A Collection of Several Pieces of Mr. John 
Locke. Never Before Printed, or not Extant in His Works, London 1720; to` jako: Some Thoughts 
concernig Reading and Study, [w:] The Works of John Locke, t. 3, s. 294-295. 

41 L o c k e, MyVli o wychowaniu, s. 151-182; t e n ` e, Some Thoughts Concerning Education, 
[w:] The Works of John Locke, t. 9, s. 143-171. 

42 L o c k e, MyVli o wychowaniu, s. 198; t e n ` e, Some Thoughts Concerning Education, [w:] 
The Works of John Locke, t. 9, s. 187. 
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– analogicznie jak An Essay Concerning Human Understanding, ceni^cy rolP 
jPzyka jako pomocy we wZaWciwym wyra`aniu i komunikowaniu myWli – postu-
luj^ troskP o jasnoWa wypowiedzi (perspicuity), w formie umiejPtnoWci u`ywania 
wZaWciwych terminów na oznaczenie idei lub myWli, które przekazujemy innym, 
oraz troskP o poprawnoWa rozumowan (right reasoning)43, to MyVli o wychowaniu 
ujmuj^ right reasoning synonimicznie, traktuj^ usprawnienia epistemologiczne 
w formie „posiadania wZaWciwych pojPa (right notion) i nale`ytych s^dów (right 
judgment) o rzeczach, rozró`niania prawdy od faZszu, sZusznego od niesZusznego 
i zgodne z tym dziaZanie”. RównoczeWnie Some Thoughts Concerning Education 
walczyZy z nadu`yciami szkolnymi w tym zakresie, przestrzegaj^c przed naby-
ciem zmanierowanej sztuki dyskutowania, w której nie chodzi o poznanie praw-
dy, ale o zwyciPstwo zdobyte przez u`ywanie nieostrych i sztucznych terminów 
czy sztuczek logicznych, w miejsce nale`ytego rozwa`ania samych rzeczy44.  

Dokonania Locke’a w zakresie kultury jPzyka wpisuj^ siP w nurt retoryki 
funkcjonuj^cy w ówczesnej Royal Society. Zwi^zek Locke’a z tym Wrodowis-
kiem45, skupiaj^cym najczPWciej przyrodników-badaczy, ró`ni^cych siP od profe-
sorów uniwersytetów zasadniczo skupionych na dydaktyce, tZumaczy wspom-
niane podkreWlenie roli matematyki, wa`nej w przyrodoznawstwie. Za punkt wyj-
Wcia tych dokonan mo`na uznaa rozwa`ania Bacona, inspiruj^cego w zakresie 
stosowania nowatorsko pojPtych metod indukcyjnych. Mistrz z Verulanu tkwiZ 
jednak w kulturze renesansowej, skoro s^dziZ, `e logika ma zapewniaa precyzjP 
wypowiedzi i dbaa o jej prawdziwoWa, a retoryka uwzglPdniaa sposób myWlenia 
sZuchacza, uZatwiaj^c skutecznoWa informacyjn^46. Nie mo`na jednak w wizji tej 
nie zauwa`ya w^tków prekursorskich wobec pomysZów podnoszonych z czasem 
w krPgu kartezjanskim, ze wzglPdu na podkreWlenie wagi dbaZoWci o racjonalnoWa 
wypowiedzi. Nic dziwnego, `e krytykowaZ on pZask^ troskP jedynie o jej styl, 
charakterystyczn^ dla schyZkowego Renesansu. 

Ustalenia Bacona odpowiadaj^ przekonaniom, które zwyciP`yZy w Royal So-
ciety, `e logika jest narzPdziem nauki, w zakresie badan naukowych czy upow-
szechniania wiedzy, natomiast Wladem Cycerona zadania retoryki okreWlano jako 
 

43 L o c k e, Some Thoughts Concernig Reading and Study, [w:] The Works of John Locke, t. 3, 
s. 294-295. 

44 L o c k e, MyVli o wychowaniu, s. 182-193; t e n ` e, Some Thoughts Concerning Education, 
[w:] The Works of John Locke, t. 9, s. 177-182. 

45 Zob. J a n e c z e k, Logika czy epistemologia?, s. 415-422. 
46 „Logic handleth reason exact and in truth, and Rhetoric handleth it as it is plantem in popular 

opinions and manners”. F. B a c o n, The Advancement of Learnig, [w:] The Works of Francis 
Bacon, ed. J. Spending, R.L. Ellis, D.D. Heath, t. 6, London 1858 (repr. Stuttgart 1963), s. 300. Cyt. 
za: H o w e l l, Logic and Rhetoric in England, 1500-1700, s. 374; por. tam`e, s. 364-375. 
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„to guide writers and speakers in the presentation of ideas to the popular 
audience”. RównoczeWnie jednak Wrodowisko to nie dostrzegaZo sprzecznoWci miP-
dzy ideami new rhetoric a procedurami nowej nauki47. Locke poszerzyZ znaczenie 
jPzyka, podkreWlaj^c jego rolP we wZaWciwym procesie poznania, jakim jest od-
krywanie prawdy. Nic dziwnego, `e ceniZ semiotykP jako naukP o znakach, któr^ 
uznawaZ nawet za „inny rodzaj logiki i krytyki ni` te, jakie znane s^ nam dotych-
czas”48. PrzejWcie to nie byZo jednak Zatwe, skoro nie zawahaZ siP przyznaa, `e nie 
dostrzegZ wagi tej kwestii nawet przy pisaniu An Essay Concerning Human 
Understanding. Ostatecznie jednak napisaZ nieplanowan^ wczeWniej ksiPgP III, 
poWwiPcon^ jPzykowi, ukazuj^c znaczenie jPzyka w tak wa`nej dla epistemologii 
kwestii, jak^ jest „zakres i pewnoWa ludzkiego poznania”49. Wspomnian^ tezP, `e 
Locke rolP jPzyka postrzegaZ bardziej w aspekcie narzPdzia poznania ni` komu-
nikacji, uzasadnia waga, jak^ przyznaZ zagadnieniu bZPdów jPzykowych w rozwa-
`aniach dotycz^cych bZPdów poznawczych50, widz^c w nich jedno z podstawo-
wych ograniczen nauki51. Wynika to te` z tak podstawowego przekonania, `e 
prawda i faZsz odnosz^ siP w sensie pierwotnym do zdan, a nie do idei, chyba `e 
chodzi o prawdP w sensie metafizycznym (metaphysical truth)52. JeWli Locke 
 

47 H o w e l l, Logic and Rhetoric in England, 1500-1700, s. 448. 
48 L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 494-496; t e n ` e, An Essay Con-

cerning Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 3, s. 174-176. 
49 L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 139-140; t e n ` e, An Essay Con-

cerning Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 2, s. 265-266. 
50 Problematyce bZPdów jPzykowych poWwiPca Locke w An Essay Concerning Human Under-

standing rozdz. VIII-X ksiPgi III oraz rozdz. XX ksiPgi IV. 
51 L o c k e, O w\aVciwym uSywaniu rozumu, [w:] RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, 

s. 569-571, 573-578; t e n ` e, Some Thoughts on the Conduct of the Understanding, [w:] The Works 
of John Locke, t. 3, s. 257-265. 

52 L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 1, s. 546-562; t e n ` e, An Essay Con-
cerning Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 2, s. 136-148. Na temat koncepcji 
s^du w ujPciu Locke’a zob. G. N u c h e l m a n s, Judgment and Proposition. From Descartes to 
Kant, Amsterdam–New York: North Holland 1983, s. 139-147. Szukaj^c przyczyn bZPdów jPzyko-
wych, Locke zdaje sobie sprawP ze skomplikowanej w jego systemowej koncepcji relacji jPzyka 
idei i do rzeczy, tak ze „wzglPdu na rozmaitoWa rodzajów tych idei i zwi^zków miPdzy nimi, a tak`e, 
charakterystycznego dla filozofii podmiotu, dwojakiego traktowania idei ju` to jako reprezentacji 
rzeczy, ju` to jako samoistnej bytowoWci” (D. G r e e n l e e, G. A s p e l i n, Locke Idea of “Idea”, 
[w:] Locke on Human Understanding: Selected Essays, red. I.C. Tipton, New York–Oxford: Oxford 
University Press 1977, s. 41-54), przede wszystkim jednak ze wzglPdu na specyficzne okreWlanie 
relacji idei do rzeczy, ujmowanej w kategoriach nominalizmu czy konceptualizmu (L o c k e, Roz-
waSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 1, s. 202-203, 549; t. 2, s. 19-25; t e n ` e, An Essay Con-
cerning Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 1, s. 48-49; t. 2, s. 138, 166-170. 
Zob. J.R. M i l t o n, John Locke and the Nominalist Tradition, [w:] John Locke. Symposium Wolfen-
büttel 1979, red. R. Brandt, Berlin–New York: Walter de Gruyter 1981, s. 128-145; R.S. W o o l -
h o u s e, Locke’s Philosophy of Science and Knowledge. A Consideration of Some Aspects of “An 
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mówiZ o bZPdach w zakresie komunikacji, to ostatecznie sprowadzaZ je do ogra-
niczen i zaniedban w zastosowaniu jPzyka do wyra`ania rezultatów wartoWcio-
wego poznania53. PZyn^ one z „niedoskonaZoWci jPzyka i nadu`ya na tym terenie”. 
Locke wskazaZ bowiem trzy funkcje jPzyka, jakimi s^: 1o „daa poznaa myWli czZo-
wieka drugiemu”, 2o dbaa, by „czynia to mo`liwie najproWciej i najszybciej” oraz 
3o „umo`liwiaa w ten sposób poznanie rzeczy”54. Nic dziwnego, `e istotnym 
Wrodkiem w zaradzaniu bZPdom jPzykowym uczyniZ troskP o precyzyjne stosowa-
nie terminów, jak w przypadku etyki55, w czym u`yteczne s^ wZaWciwie skon-
struowane ich definicje56. 

OkreWlaj^c relacjP retoryki do logiki w kontekWcie ich zwi^zków z epistemo-
logi^, przejmuj^c^ w du`ej mierze zadania przyznawane logice, nie mo`na po-
min^a sformuZowania Locke’a, wyznaczaj^cego dwojakie cele komunikacji jPzy-
 

Essay Concerning Human Understanding”, Oxford: Barnes & Noble 1971, s. 102; szerzej tam`e, 
s. 74-80, 102-111), a w zwi^zku z tym i kZopotów w okreWleniu natury rzeczy (substancji) z jeszcze 
gZPbszej podstawy pogl^dów tego myWliciela, jak^ byZ fenomenalizm (L o c k e, RozwaSania doty-
czCce rozumu ludzkiego, t. 1, s. 212-213; t e n ` e, An Essay Concerning Human Understanding, 
[w:] The Works of John Locke, t. 1, s. 156). 

53 „W bZ^d wprowadza nas najczPWciej, jeWli nie jedynie to, `e zasady, z jakich wnioskujemy, `e 
podstawy, na jakich opieramy nasze rozumowania, s^ tylko czPWciowe; `e zawsze jest tu pominiPte 
coW, co powinno wejWa do rachunku, aby uczynia go trafnym i WcisZym” (L o c k e, O w\aVciwym uSy-
waniu rozumu, [w:] RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 504; t e n ` e, Some Thoughts 
on the Conduct of the Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 3, s. 209). 

54 „To conclude this consideration of the imperfection and abuse of language; the ends of 
language in our discourse with others being chiefly these three: first, to make known one man’s 
thoughts or ideas to another; secondly, to do it with as much ease and quickness as possible; and, 
thirdly, thereby to convey the knowledge of things: language is either abused or deficient when it 
fails of any of these three” (L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 164-165; 
t e n ` e, An Essay Concerning Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 1, s. 284). 

55 L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2 s. 232-236; t e n ` e, An Essay Con-
cerning Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 2, s. 371-372. Na temat epistemo-
logicznego statusu etyki zob. N. W o l t e r s t o r f f, John Locke and the Ethics of Belief, Cam-
bridge: Cambridge University Press 1996 (repr. 1999), s. 134-148. 

56 L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 25-26, 37-39; t e n ` e, An Essay 
Concerning Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 2, s. 170-172, 186-187. Zob. 
Definition, [w:] Y o l t o n, A Locke Dictionary, s. 56-57. Na temat historycznego kontekstu teorii 
definicji zob. R. R o b i n s o n, Definition, Oxford: Clarendon Press 1950. S. Kaminski wskazuje na 
rolP Locke’a (analogicznie i Condillaca) w dziejach teorii definicji, wyra`aj^c^ siP w kontynuacji nurtu 
zapocz^tkowanego przez Hobbesa i Pascala, którzy – jak wspóZczesna logika i matematyka – akcen-
towali znaczenie definicji nominalnej („wyjaWnienie sZowa tak, by mo`na byZo posZugiwaa siP nim 
poprawnie w danym jPzyku”). PodejWcie to ró`ni siP od tradycyjnego (Arystoteles) znaczenia przy-
pisywanego definicji realnej („zabieg poznawczy, który ma doprowadzia do okreWlenia natury rze-
czy”). Locke zwracaZ uwagP na psychologiczn^ stronP definiowania, uwzglPdniaZ w nim moment 
empiryczny oraz przyczyniZ siP do powi^zania teorii definicji z teori^ jPzyka. Zob. S. K a m i n s k i, 
Rola Locke’a i Condillaca w dziejach teorii definicji, „Roczniki Filozoficzne” 5(1957), s. 67-101. 
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kowej, bliskie sk^din^d koncepcji Bacona i opinii funkcjonuj^cej w Royal So-
ciety. Opinia ta siPga wszak`e ustalen Arystotelesa co do funkcji i statusu 
metodologicznego retoryki, sZu`^cej przekazywaniu wiedzy tylko prawdopodob-
nej, a tak`e postulatu dostosowania wywodu do mentalnoWci szerokiego odbior-
cy57. Locke mówiZ bowiem o dwu celach tego przekazu: „spoZecznych” (civil) 
i filozoficznych (philosophical), mo`na powiedziea szerzej – naukowych. W pier-
wszym przypadku miaZa „wystarczya o wiele mniejsza dokZadnoWa ni` w drugim”, 
komunikacja bowiem odnosi siP do „potocznej wymiany zdan i obcowania spo-
Zecznego oraz stosunków handlowych, w codziennych interesach i okoliczno-
Wciach `ycia w spoZecznoWciach ludzkich”58. Nic dziwnego, `e Locke traktowaZ 
ten jPzykowy przekaz jako przejaw wyst^pien oratorskich posZuguj^cych siP figu-
rami jPzykowymi i aluzjami (figurative speeches and allusion in language). 
Locke jednak, Wwiadomy specyfiki ludzkiego prze`ywania, `e „dowcip i fantazja” 
(vit et fancy) spotykaj^ siP w Wwiecie z lepszym przyjPciem ni` sucha prawda 
i rzeczywiste poznanie – sam zreszt^ pisaZ w przystPpny, eseistyczny sposób – 
a tak`e wagi miejsca retoryki w kulturze nowo`ytnej Europy, nie traktowaZ jej 
jako przejaw „niedoskonaZoWci czy nadu`ycia jPzyka”. OgraniczyZ tylko zakres 
funkcji tego typu wypowiedzi, wskazuj^c, `e nie mog^ one sZu`ya przekazywaniu 
informacji, ale zapewniaa interlokutorom „przyjemnoWa i zadowolenie”. Gdy bo-
wiem techniki retoryczne zostan^ zastosowane w aspekcie informacyjnym, a wiPc 
do przekazywania prawdy, która jest przedmiotem nauki, to pozostaj^ce w sZu`bie 
oratorstwa uczucia posZu`^ przekazowi bZPdnych treWci. Sztuka retoryki zostanie 
wykorzystana wówczas do manipulacji jPzykowej („sztuczki oszukancze”), wio-
d^c nasze s^dy na manowce, staj^c siP „narzPdziem bZPdu i oszustwa”59. 

Szukaj^c przyczyn mniej lub bardziej ujawnionego dystansu Locke’a wobec 
retoryki, choa mo`na, jak czyni Howell, wskazywaa na zwi^zek myWli Locke’a 
z ideaZami new logic i new rhetoric, a nawet mówia o jego znacz^cym udziale 
w tym ruchu, to jednak wpZyw ten nale`y odnieWa raczej do caZoksztaZtu ówczes-
nego ruchu intelektualnego. Sam Locke w zakresie teorii retorycznej pisaZ nie-
wiele i w zwi^zku z tym nie mo`e bya zaliczany do czoZowych teoretyków reto-
ryki. Trudno bowiem przeceniaa wkZad w powszechne podówczas promowanie 
prostoty stylu60. JeWli Locke przysZu`yZ siP nowej retoryce, to przez wskazanie 
 

57 K o r o l k o, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, s. 19. 
58 L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 122; t e n ` e, An Essay Concerning 

Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 2, s. 251-252. 
59 L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 169-171; t e n ` e, An Essay Con-

cerning Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 2, s. 288-289. 
60 Zob. przyp. 5. 
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trzech wskazanych wy`ej uniwersalnych zasad komunikacji, jako trzech funkcji 
jPzyka, sZu`^cej sprawnemu upowszechnianiu prawd, których odkrycie jest funda-
mentalnym zadaniem nauki, uto`samianej w ówczesnych realiach z filozofi^. 
Takie zaW podejWcie wskazuje na podporz^dkowanie retoryki logice, ale dlatego, 
`e logikP Locke przeksztaZciZ w epistemologiP. W tym kontekWcie istotne jest 
WcisZe zwi^zanie logiki z praktyk^ spoZeczn^, w zakresie której ma umo`liwia 
formuZowanie rzetelnego os^du. Zminimalizowanie roli retoryki wynikaZo tak`e 
z charakterystycznego równie` dla ówczesnej logiki ograniczenia roli refleksji 
nad stron^ formaln^ tej komunikacji, ze wzglPdu na podkreWlenie naturalnych 
usprawnien logicznych, które jednak, jak wskazano wy`ej, winny bya ustawicznie 
doskonalone, zwZaszcza gdy odnosz^ siP nie tylko do nauki, która jest rzecz^ 
specjalistów, ale caZoksztaZtu ludzkiej egzystencji, a wiPc sfery religijnoWci 
i moralnoWci, pojPtych jako fundament Zadu spoZecznego. W tym kontekWcie, jak 
równie` wskazano wy`ej, Locke podj^Z siP opracowania zarysu epistemologii, by 
dostarczya narzPdzi uZatwiaj^cych dyskurs w zakresie tych praktycznie zoriento-
wanych dziedzin, zwZaszcza gdy miaZ bya on podjPty w ramach coraz bardziej 
zyskuj^cego na znaczeniu spoZeczenstwa obywatelskiego61. Waga staZego dosko-
nalenia usprawnien epistemologicznych wynikaZa w koncu z uniwersalnego racjo-
nalizmu epistemologii Locke, w której faktycznie, wbrew ideaZom deklarowanego 
empiryzmu, wskazywaZ na koniecznoWa ustawicznego wartoWciowania we wszyst-
kich dziedzinach ludzkiego poznania62. 

W tym kontekWcie mo`na dopiero uwzglPdnia rozwa`ania Howella, wi^`^cego 
retorykP w ujPciu Locke’a z wiedz^ tylko prawdopodobn^ jako poWredni^ miPdzy 
wZaWciw^ knowledge, ukonstytuowan^ na intuicji, a mniemaniem (opinion), prze-
konaniem (assurance), wiar^ (belief) czy opart^ na cudzym Wwiadectwie (testi-
mony)63. Taki te` charakter przyznawaZ Locke argumentacji dialektycznej, stoso-
wanej w dysputach, zwZaszcza w odniesieniu do dZugich ci^gów rozumowan64, 

 

61 Locke gZosiZ dalej elitaryzm wiedzy dostPpnej dla uczonych i ludzi wolnych od trosk mate-
rialnych. W pewnej jednak mierze winna bya ona tak`e udziaZem ludzi „uprawiaj^cych jakiW za-
wód”, zwZaszcza w tym, co dotyczy ich codziennych zajPa. Jest ona bowiem wyró`nikiem godnoWci 
ludzi jako istot rozumnych, ró`nych od zwierz^t. J. L o c k e, O w\aVciwym uSywaniu rozumu, [w:] 
t e n ` e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 526-527; t e n ` e, Some Thoughts on the 
Conduct of the Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 3, s. 225-227. 

62 Zob. S. J a n e c z e k, Racjonalizm kultury intelektualnej Johna Locke’a, „Roczniki Kulturo-
znawcze” 2(2011), s. 51-70. 

63 L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 195-202; t e n ` e, An Essay Con-
cerning Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 2, s. 316-319. 

64 L o c k e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 487; t e n ` e, An Essay Concerning 
Human Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 3, s. 169; t e n ` e, O w\aVciwym uSywaniu 
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ró`nych od wnioskowan wZaWciwych matematyce, umo`liwiaj^cej nabycie nawy-
ku WcisZego i porz^dnego rozumowania (habit of reasoning closely and in train), 
i to w odniesieniu nawet do dZugich Zancuchów inferencji (long train consequen-
ces)65. Nie wolno jednak zapominaa, `e wiedza prawdopodobna nie byZa tylko 
specyfik^ retoryki, ale skazana na ni^ byZa równie` szeroko pojPta wiedza nau-
kowa66. Locke nie wykraczaZ tak`e poza klasyczne ideaZy retoryki, porównywanej 
ustawicznie z w^sko pojPt^ dialektyk^, choa przecie` z czasem doszZo do utrwa-
lenia siP zespoZu argumentacji retorycznej, choaby na u`ytek szkolny, na co zwra-
caj^ uwagP zwolennicy wspóZczesnej new rhetoric. DoszZo przecie` do splotu 
argumentacji apodyktycznej z dialektyczn^, a nawet sofistyczn^, w formie Cyce-
ronskiej argumentacji perswazyjnej, akcentuj^c jej skutecznoWa argumentacyjn^, 
co doprowadziZo do przeksztaZcenia rozumowan zaczerpniPtych z dialektyki67. 

Za zwienczenie tradycji empirycznej w kulturze logiczno-jPzykowej wieku 
XVIII mo`na uznaa nie rozwi^zania G.W. Leibniza, nale`^cego z pewnoWci^ do 
tradycji kartezjanskiej najwiPkszego w nowo`ytnoWci mistrza logiki formalnej 
i jPzyka uniwersalnego68, ale É. Condillaca, który problematykP logiki i retoryki 
umieWciZ w kontekWcie sensualistycznej epistemologii. Co prawda w duchu P. Ra-
musa traktowaZ retorykP tylko jako sztukP pisania, a wiPc sztukP stylu, to jednak 
wpisaZ j^ w ramy caZoWciowo pojPtego systemu ksztaZcenia jPzykowo-logicznego, 
przypominaj^cego ukZad trivium, a wiPc razem z gramatyk^ i sztuk^ rozumo-

 

rozumu, [w:] t e n ` e. RozwaSania dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2 s. 522-526; t e n ` e, Some 
Thoughts on the Conduct of the Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 3, s. 222-225. 

65 L o c k e, O w\aVciwym uSywaniu rozumu, [w:] t e n ` e, RozwaSania dotyczCce rozumu ludz-
kiego, t. 2, s. 518-519, 522-526; t e n ` e, Some Thoughts on the Conduct of the Understanding, [w:] 
The Works of John Locke, t. 3, s. 220, 222-227. 

66 GodziZ siP na stosowanie hipotez nie tylko Locke, ale tak`e tak podkreWlaj^cy systemowy 
charakter wiedzy Kartezjusz. L o c k e, O w\aVciwym uSywaniu rozumu, [w:] t e n ` e, RozwaSania 
dotyczCce rozumu ludzkiego, t. 2, s. 578-580, 594-598; t e n ` e, Some Thoughts on the Conduct of 
the Understanding, [w:] The Works of John Locke, t. 3, s. 264-265; 275-278. Zob. S. J a n e c z e k, 
„Radykalny” racjonalizm Kartezjusza? Z rozwaSaT nad historiC teorii nauki, [w:] In persona Chri-
sti. KsiPga na 80-lecie KsiPdza Profesora Czes\awa S. Bartnika, t. 2, red. K. Góydy, Lublin: Wy-
dawnictwo KUL 2009, s. 7-17. 

67 Retoryka operuje argumentacj^ tylko prawdopodobn^, nawet sZabsz^ ni` dialektyka, bo np. 
w miejsce indukcji posZuguje siP przykZadem, a miast sylogizmu dialektycznego, opieraj^cego siP na 
danych prawdopodobnych lub uzgodnionych przez dyskutantów, jego skrócon^ form^ (entymemat). 
A r y s t o t e l e s, Retoryka, I, 1; I, 2, [w:] t e n ` e, Dzie\a wszystkie, t. 6, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN 2001, s. 302, 309; M.T. C y c e r o n, O wynalezieniu retorycznym, [w:] Pisma filo-
zoficzne Marka Tulliusza Cycerona, t. 2, przeZ. E. Rykaczewski, Poznan: Biblioteka Kórnicka 1879, 
s. 412, 455-460. Zob. np. K o r o l k o, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, s. 34-36, 59-
60, 84-97. 

68 Zob. J a n e c z e k, Logika czy epistemologia?, s. 273-279. 
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wania69. W tym ukZadzie dla autora Logiki zamówionej przez KEN70 art de 
raisonner  byZa jakoW refleksem tradycyjnej sylogistyki, choaby przez niego dys-
kwalifikowanej71. Ostatecznie jednak fundamentaln^ okazaZa siP sztuka myWlenia 
(art de penser), gdy`, jak sZusznie zauwa`a M. Korolko, historyk retoryki, „kto 
umie myWlea, ten umie rozumowaa i potrafi to wyrazia”; „aby dobrze mówia 
i dobrze pisaa, wystarczy tak mówia, jak siP myWli, a pisaa, jak siP mówi”72. 
ZrozumiaZa w tym kontekWcie niechPa tyle` do tradycyjnej logiki, co do retoryki, 
wyrastaZa w koncepcji sensualisty-Condillaca z wielow^tkowej filiacji z racjonali-
styczn^ tradycj^ pokartezjansk^, tyle` na gruncie teorii nauki, co i metafizyki 
(filozofia Boga i czZowieka)73. W pierwszym przypadku wyraziZo siP to podkreW-
leniem wagi problematyki przedmiotów naszego poznania i stopnia, w jakim to 
poznanie jest pewne. Condillac wyró`niZ trzy typy oczywistoWci, posiadaj^ce 
wZaWciwe sobie metody weryfikacji, funkcje i ograniczenia. WWród nich akcen-
towaZ, paradoksalnie, znaczenie tzw. oczywistoWci rozumu (l’évidence de raison). 
Rozwi^zaniom Kartezjusza odpowiadaZo tak`e, charakterystyczne wszak`e i dla 
Locke’a, podkreWlenie naturalnych usprawnien logicznych, awiczonych w prak-
tycznie zorientowanym studium matematyki. Konsekwencj^ tej postawy byZo 
wyeksponowanie materialnego wymiaru nauki tyle` w poszukiwania prawdy, co 
i w komunikacji jPzykowej. W obu jednak przypadkach Condillac w sposób 
 

69 É. C o n d i l l a c, Cours d’études pour l’instruction du prince de Parme, t. 1-16, Parma 
[wZaWc. Paris] 1775 (t. 1: Grammaire; t. 2: Art d’écrire; t. 3: Art de raisonner; t. 4: Art de penser; 
t. 5-10: Introduction à l’étude de l’histoire ancienne; t. 11-16: Introduction à l’étude de l’histoire 
moderne; Directions pour la conscience d’un roi, composées pour l’instruction de Louis de 
France..., par Messire François de Salignac de la Motte-Fénelon); cyt. w wyd. Œuvres philoso-
phiques de Condillac, t. 1, Paris 1947, s. 295-776; t. 2, Paris 1948, s. 1-237. 

70 É. C o n d i l l a c, La Logique ou les premiers développements de l’art de penser, Paris 1780; 
cyt. w wyd. Œuvres philosophiques de Condillac, t. 2, s. 269- 416; Logika czyli pierwsze zasady 
sztuki myVlenia, dzie\o elementarne... na SCdanie bywszej Komisji Edukacyjnej Narodowej dla szkó\ 
publicznych napisane i od niej aprobowane, a teraz z przydatkiem niektórych objaVnieT i przypisów 
przez Jana ZnoskP z francuskiego na polski jPzyk prze\oSone, Wilno 1802, 18193; to` w wydaniu 
wspóZczesnym: red. T. Kotarbinski, Warszawa 1952. Por. S. J a n e c z e k, Jeszcze raz o dydaktyce 
logiki w oVwiacie Komisji Edukacji Narodowej. UjPcie É.B. de Condillaca a przepisy i praktyka 
szkolna, [w:] W kierunku filozofii klasycznej inspiracje i kontynuacje. KsiPga jubileuszowa ofiaro-
wana Profesorowi Edwardowi NieznaTskiemu, red. J. Krokos, K. EwiPtorzecka, R. Tomanek, War-
szawa: Wydawnictwo UKSW 2008, s. 471-483. 

71 „Nous ne ferons aucun usage de tout cela” (C o n d i l l a c, Logique, [w:] Œuvres philo-
sophiques de Condillac, t. 2, s. 385; t e n ` e, Logika, s. 54). 

72 K o r o l k o, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, s. 188. 
73 Zob. S. J a n e c z e k, Przejawy refleksji metafizycznej w filozofii Étienne’a Bennota de Con-

dillaca (1715-1780), [w:] Z dziejów filozoficznej refleksji nad cz\owiekiem. KsiPga pamiCtkowa ku 
czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), red. P. Gutowski, P. Gut, Lublin: Wydawnictwo 
KUL 2007, s. 257-274. 
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skrajny podkreWliZ rolP jPzyka; sprowadzaj^c bowiem podrPcznik logiki do trak-
tatu epistemologicznego, potraktowaZ go jako monograficzny manifest metody 
analitycznej. AnalizP matematyczn^ (algebrP) uznaZ za wzór analizy jPzykowej, 
u`ytecznej jako metoda odkrycia, co i nauczania, ceni^c te` studium matematyki 
jako najlepsze narzPdzie ksztaZtowania tej kultury74. 

 

* 
 
Dokonania J. Locke’a wpisuj^ siP w narastaj^ce w nowo`ytnoWci przekonanie 

o wa`nej roli jPzyka w caZoksztaZcie ludzkiej aktywnoWci. Uwidacznia siP to tak`e 
na tle dyskusji dotycz^cych znaczenia logiki i retoryki w procesie edukacji. 
W wizji obu dziedzin ujawniania siP ograniczanie roli znajomoWci teorii rozumo-
wan czy nawet szerzej pojPtej teorii argumentacji, wynikaj^ce ze staZego podkreW-
lania naturalnego wyposa`enia logicznego, co jest zrozumiaZe w apoteozie ludz-
kiego rozumu, narastaj^cej od Renesansu. Postawa ta ma te` istotne yródZo 
w zmianie standardów w ramach kultury naukowej, przez odejWcie od kultury 
autorytetu i postrzegania nauki jako stricte teoretycznej scientia, w kierunku 
odwa`nego formuZowania wiedzy nastawionej na odkrycia i ich praktyczne zasto-
sowanie. NiezbPdna w tym wzglPdzie nowa metoda tylko w ograniczonym stop-
niu wykorzystywaZa tradycyjne techniki rozumowan. Idea zbudowania oryginal-
nego systemu wiedzy, odznaczaj^cej siP pewnoWci^, ograniczyZa te` znaczenie 
dyskusji, postrzeganych jako jaZowe „wa`enie autorytetów”, co poci^gnPZo za so-
b^ spadek zainteresowania retoryk^, wi^zan^ nadto z typem wiedzy tylko o cha-
rakterze prawdopodobnym. TZumaczy to ostre oddzielanie wiedzy naukowej od 
komunikacji jPzykowej w `yciu codziennym, wZaWciwej retoryce. Uwidaczniaj^ce 
siP jednak od Renesansu znaczenie dyskursu dotycz^cego spraw publicznych, 
a wiPc wychowania, moralnoWci, polityki, religii, uczyniZo z tych dziedzin tak`e 
przedmiot zainteresowan nowej nauki, pocz^tkowo uto`samianej z przyrodo-
znawstwem. TZumaczy to stopniowe zacieranie siP ró`nicy miPdzy nauk^ a spo-
Zeczn^ praxis, co przy dostrze`eniu ograniczen poznawczych, zarówno w nurcie 
racjonalizmu, jak empiryzmu, doprowadziZo do stopniowego zacierania siP ró`nic 
w ujmowaniu roli jPzyka jako narzPdzia nauki i publicznego dyskursu. Prowa-
dziZo to równie` do podnoszenia wagi staZego ksztaZtowania aktywnoWci ludz-
kiego umysZu, dla którego dbaZoWa o sprawnoWa jPzykow^, tyle` rzeteln^, co 
i argumentacyjnie skuteczn^, okazaZa siP kwesti^ coraz bardziej doniosZ^. 
 

74 Zob. – z dokumentacj^ – J a n e c z e k, Epistemologia czy logika? Historycznofilozoficzne 
uwarunkowania nowoSytnej koncepcji logiki, s. 462-585.  
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THE CULTURE OF LANGUAGE VERSUS LOGICAL CULTURE 
IN JOHN LOCKE’S THOUGHT  

S u m m a r y  

! This article discusses the problems of language in John Locke’s thought. In the present studies 
the dominating considerations focus on the history of epistemology and philosophy of language. 
This study takes into account a broader intellectual context of the philosophy of language pursued at 
the turn of the seventeenth and eighteenth centuries. First and foremost it places the problems of 
language in the context of changes in the teaching of logic and rhetoric. Locke inspired the then 
beliefs about the significance of language as the tool of science and public discourse, in the 
questions of education, morality, politics, and religion. The English philosopher emphasized how 
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important was the duty to shape the activity of the human mind, one of which was to develop 
linguistic skills; such skills are the condition of the reliability of knowledge and argumentative 
efficacy in social communication. 
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