
ROCZNIKI  FILOZOFICZNE
Tom LXII, numer 4   –   2014

KS. DARIUSZ KUCHARSKI * 

PROBLEM „JAKOECI UKRYTYCH” 
W XVII-WIECZNYCH DYSKUSJACH 

NAD ISTOTK EWIATA MATERIALNEGO 

W pierwszej poSowie XVII wieku konkurowaSy ze sobX trzy teorie natury 
materii: dominujXcy wciX] w ^wiecie akademickim hylemorfizm, rodzXcy sib 
atomizm oraz, stojXca w opozycji do obu pozostaSych, koncepcja materii 
tzw. chemików. Ka]da z tych teorii bySa czb^ciX odmiennych filozoficznych 
obrazów przyrody – powszechnie przyjmowanego od niemal 2000 lat arysto-
telizmu, mechanicyzmu i tzw. filozofii chemicznej. InteresujXcym wXtkiem 
dyskusji prowadzonej przez te trzy koncepcje natury i badae nad niX, jest 
spór dotyczXcy tzw. jako^ci ukrytych. Jak wiadomo, filozofowie nowo]ytni 
zarzucali perypatetykom odwoSywanie sib do nich w wyja^nianiu rzeczywi-
sto^ci, a wb]szym zakresie – ^wiata materialnego. WSa^nie rola jako^ci ukry-
tych w dyskusjach filozoficzno-przyrodniczych jest tematem niniejszego 
artykuSu. 
 
 

1. „JAKOECI UKRYTE” 

W TRADYCJI ARYSTOTELESOWSKIEJ 
 

WSa^ciwa interpretacja XVII-wiecznej dyskusji nad jako^ciami ukrytymi 
(qualitates occultae) wymaga pewnych wyja^niee dotyczXcych ówczesnego 
u]ycia terminu „jako^h”. Rozumiano go na dwa sposoby: w znaczeniu nowo-
]ytnym jako^ciX nazywano wibc wszelkie wSasno^ci, atrybuty czy cechy 
przedmiotu, z drugiej strony u]ywano tego sSowa w technicznym sensie 
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perypatetyckim i wówczas oznaczaSo ono przyczyny owych wSasno^ci i atry-
butów. „Jako^ci” oznaczaSy wtedy formy czy qualitates istniejXce realnie 
w przedmiotach i stanowiXce wyja^nienie takich, a nie innych wSasno^ci ciaS. 
To podwójne u]ycie terminu „jako^h” mo]e powodowah nieporozumienia 
w interpretacji poglXdów filozofów nowo]ytnych. 

DodatkowX trudno^h stanowi fakt, ]e arystotelicy mówili o jako^ciach 
ukrytych w jeszcze innym sensie – chodziSo im o odró]nienie tych cech 
przedmiotów, które sX widoczne dla zmysSów, od tych, które sX zmysSom 
niedostbpne. PrzykSadem cech widocznych mogX byh kolory czy smaki. Ce-
chy ukryte z kolei to np. siSa magnetyczna (wSasno^h magnesu ró]na od po-
strzegalnych jego cech) czy chemiczne wSasno^ci leków (u^mierzanie bólu to 
taka wSasno^h leku, której nie postrzega sib zmysSowo). W przypadku jako-
^ci ukrytych postrzegamy skutki ich dziaSania, ale ich samych nie1. Rozró]-
nienie to bySo ^ci^le zwiXzane z poglXdem wielu arystotelików na zakres 
mo]liwej do osiXgnibcia wiedzy. Intelekt czynny operowaS przecie] na pojb-
ciach wyabstrahowanych z przedstawiee zmysSowych, wszystko wibc, co po-
zostawaSo poza zasibgiem poznania zmysSowego, pozostawaSo jednocze^nie 
poza zasibgiem ludzkiego intelektu. W rezultacie takie jako^ci ukryte, jak 
siSa magnetyczna, mogSy byh odkryte na drodze do^wiadczenia, ale nie mog-
Sy byh badane naukowo. Ich przyczyny pozostawaSy nieznane, a scientia to 
przecie] przede wszystkim nauka o przyczynach. Przekonanie to wzmacniaS 
fakt, ]e dziaSanie owych ukrytych jako^ci charakteryzowaS brak regularno^ci 
(np. leki nie zawsze wywoSujX oczekiwane skutki), a scientia ma byh wszak 
naukX o przyczynach powszechnych i koniecznych. Ostatecznie przyjmowa-
no wibc, ]e granicb poznania rozumowego wyznacza poznanie zmysSowe – 
wszystko, co wykraczaSo poza zasibg spostrze]ee zmysSowych, mogSo byh 
ewentualnie poznawane, ale tylko na drodze ponadnaturalnego objawienia. 
Tak wibc jako^ci ukryte i zwiXzane z nimi dziaSanie przedmiotów zostaSy 
wyrugowane z filozofii naturalnej i zwiXzane z dziedzinX poznania ponad-
naturalnego. 

W interesujXcym nas temacie teorii materii istotnX rolb odgrywaSo przyj-
mowane przez perypatetyków zaSo]enie, ]e wszystko, co wykracza poza za-
sibg poznania zmysSowego, nie mo]e nale]eh do ^wiata materialnego. Ew. 
Tomasz argumentowaS np., ]e nie mogX istnieh ]adne zwierzbta niedostbpne 
poznaniu zmysSowemu, poniewa] staSoby to w sprzeczno^ci z KsibgX Ro-
dzaju 2, 19-20, gdzie czytamy ]e Adam nadaS nazwy w s z y s t k i m  zwie-
 

1 Por. K. H u t c h i s o n, What Happened to Occult Qualities In the Scientific Revolution?, 
„Isis” 73 (1982), no. 2, s. 233-235. 
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rzbtom2. Skutki dziaSania ukrytych cech przedmiotów uwa]ano za niemo]li-
we do wyja^nienia (np. siSa magnetyczna) bXdl zaprzeczano, ]e sX naturalne, 
i wyja^niano w sposób nadprzyrodzony (np. relikwie uzdrawiajX nie dlatego, 
]e majX w sobie jakX^ siSb uzdrawiajXcX, ale na skutek interwencji Bo]ej; 
wzmocnieniem tej argumentacji bySa wybiórcza, niepowszechna skuteczno^h 
relikwii). Podobnie uwa]ano, ]e to nie ró]d]ka magika ma ukryte wSasno^ci 
pozwalajXce na wywoSywanie nadzwyczajnych zjawisk, ale sX one efektem 
dziaSania zSych duchów.  

Za jako^ci ukryte perypatetycy uwa]ali równie] wszystkie te, których nie 
daSo sib wyja^nih poprzez odwoSanie do chocia]by jednego z czterech ]y-
wioSów. To one przecie] stanowiSy podstawowe skSadniki ciaS postrzegal-
nych zmysSowo. Dodatkowo ^w. Tomasz podkre^laS, ]e nasze zmysSy sX wy-
starczajXco doskonaSe, by ujXh wszystkie przedmioty zSo]one z czterech ele-
mentów. Gdyby przyjXh, ]e mo]e istnieh jeszcze jaki^ dodatkowy zmysS, 
musiaSby on postrzegah rzeczy zSo]one z dodatkowego elementu, ale tb 
ewentualno^h ^w. Tomasz zdecydowanie odrzucaS3. 
 
 

2. „JAKOECI UKRYTE” 

W ODRADZAJKCYM SIr ATOMIZMIE NOWOsYTNYM 
 
PrzeSom XVI i XVII wieku to czas, w którym arystotelesowska filozofia 

przyrody podlega coraz radykalniejszej krytyce. Dotyczy to oczywi^cie tak-
]e teorii materii. Jak wiadomo, gSównX zaproponowanX przez nowo]ytnych 
filozofów alternatywX byS korpuskularyzm czy atomizm. Proces powstawa-
nia i rozwoju tej teorii byS dSugi i zSo]ony, nas interesujX w nim przede 
wszystkim wSa^nie losy „jako^ci ukrytych”. 

Nowo]ytna wersja hipotezy atomistycznej swe poczXtki znajduje ju] 
w XV wieku. Wtedy to odkryto na nowo De rerum natura Lukrecjusza i wy-
dano pierwsze Sacieskie tSumaczenie <ywotów filozofów Diogenesa Laer-
tiosa, zawierajXcych m.in. opis teorii Leucypa, Demokryta i Epikura. W XVI 
wieku rosnXca popularno^h staro]ytnego atomizmu SXczySa sib z narastajXcy-
mi wewnbtrznymi problemami w Sonie scholastyki. ChodziSo przede wszyst-
kim o kontrowersje w odniesieniu do creatio ex nihilo form substancjalnych. 
W sporach tych odwoSywano sib do dwu staro]ytnych interpretacji hyle-
 

2 Ew. T o m a s z  z  A k w i n u, Summa teologiczna, t. VII, 1a, 94, 3, tS. P. BeSch, Londyn: 
Katolicki O^rodek Wydawniczy „Veritas” 1980. 

3 Por. H u t c h i s o n, What Happened, s. 240. 



KS. DARIUSZ KUCHARSKI 54

morfizmu – Awerroesa i Awicenny. UpraszczajXc obie koncepcje, mo]na po-
wiedzieh, ]e wedSug Awerroesa formy w jaki^ sposób podlegaSy materii, po-
jawiaSy sib i znikaSy wSa^nie w niej, a nie w nico^ci; z kolei Awicenna pro-
ponowaS koncepcjb hierarchii form, która pozwalaSa na interpretacjb przed-
miotów jako caSo^ci zSo]onych z zale]nych od siebie czb^ci. W przypadku 
ró]nego rodzaju mieszanin (np. barwniki, stopy metali) formy skSadników 
nie rozpSywaSy sib w nico^ci, ale trwaSy, zachowujXc wszystkie swoje cechy. 
Wszystko to sprzyjaSo coraz szerszej akceptacji istnienia niezmiennych 
i trwaSych skSadników rzeczy4.  

Ewentualny sukces atomizmu wymagaS jednak argumentów wykraczajX-
cych poza spekulacje, wymagaS danych obserwacyjnych i eksperymental-
nych. PoczXtkowo powoSywano sib na przykSady zaczerpnibte z De rerum 
natura Lukrecjusza. Wielu autorów nowo]ytnych cytowaSo fragmenty tego 
dzieSa, w których podaje on quasi-obserwacyjne argumenty na rzecz atomiz-
mu. Pisze np. o owadach, które sX tak maSe, ]e 1/3 ich wielko^ci znajduje sib 
poza zasibgiem ludzkiego wzroku. Jak maSe w zwiXzku z tym muszX byh ich 
organy wewnbtrzne, które z kolei muszX skSadah sib z jeszcze mniejszych 
czb^ci – atomów? Podobnego argumentu dostarczah miaSa prosta obserwacja 
niezwykle maSych drobinek kurzu, taeczXcych w powietrzu w promieniach 
sSoeca5. Oczywi^cie argumenty te miaSy przede wszystkim warto^h retorycz-
nX i jako takie bySy te] przywoSywane. 

RzeczywistX warto^h miaSo nie odwoSywanie sib do staro]ytnych tek-
stów, ale wskazywanie na takie do^wiadczenia i obserwacje, które mogSy 
bezpo^rednio potwierdzih tezb atomistycznX. Dla interesujXcego nas losu 
„jako^ci ukrytych” szczególne znaczenie miaSy eksperymenty dokonywane 
w XVII wieku przy u]yciu coraz bardziej doskonalonego mikroskopu. WiX-
zano z tym narzbdziem wielkie nadzieje i uwa]ano, ]e z czasem uda sib bez-
po^rednio zaobserwowah najmniejsze skSadniki materii. W tym duchu Henry 
Power pisaS w 1661 r. w swym Poemacie o mikroskopie: 

poprzez jego powibkszajXcX moc widzimy teraz wibcej ni] caSy ^wiat widziaS przed 
nami. Twe atomy, dzielny Demokrycie, ukazujX sib teraz tak]e w swej wielko^ci 
i ksztaScie. Gdyby] Archimedes znaS tb sztuczkb, kiedy liczyS piasek za pomocX swej 
arytmetyki, mógSby zobaczyh ka]dX jego drobinb i policzyh je z osobna. 

 

4 Por. Ch. M e i n e l, Early Seventeenth-Century Atomism: Theory, Epistemology, and the In-
sufficiency of Experiment. „Isis” 79 (1988), s. 71. 

5 Por. Titus L u c r e t i u s  C a r u s, O naturze wszechrzeczy, IV, 116-122, tS. E Szymaeski, 
Kraków: PWN 1957. 
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Ten sam autor w swej Filozofii eksperymentalnej wyra]a nadziejb, ]e wkrót-
ce zobaczymy effluvia wypSywajXce z magnesu, „sSoneczne atomy ^wiatSa”, 
czXstki powietrza i atomy poruszajXce sib w cieczach6. Z pomocX mikro-
skopu to, co niewidoczne, miaSo znalelh sib w zasibgu ludzkich zmysSów 
i mogSo zostah poddane eksperymentom. W ten sposób ludzko^h mogSaby 
uwolnih sib od czysto spekulacyjnych wyja^niee tego, co niewidzialne. Te 
uporczywe próby zobaczenia atomów wskazujX, ]e w XVII wieku istniaS 
silny nurt, w którym postrzegalno^h zmysSowa uwa]ana bySa za wa]ny ele-
ment epistemologiczny w badaniu materii. Je^li atomy miaSy zastXpih ]ywio-
Sy, to argumentem rozstrzygajXcym mogSo byh ich ujbcie zmysSowe7. Wraz 
z upSywem czasu okazaSo sib jednak, ]e nadzieje zwiXzane z u]yciem mikro-
skopu nie znajdywaSy odzwierciedlenia w przeprowadzanych obserwacjach. 
Owszem, tworzono coraz bardziej zaawansowane technicznie mikroskopy, 
doskonalono soczewki, ale wyniki obserwacji nie odpowiadaSy oczekiwa-
niom. Pod koniec XVII wieku staSo sib jasne, ]e u]ycie mikroskopu nie 
zaowocuje obserwacjX najmniejszych czXstek materii. Robert Hooke w na-
stbpujXcy sposób wyra]a ówczesne nastroje dotyczXce mikroskopu: 

[Poza Leeuwehoekiem] nie sSyszb o nikim, kto u]ywa tego instrumentu w innym 
celu ni] rozrywka i zabawa, a to z tego powodu, ]e staS sib on instrumentem prze-
no^nym i Satwym do noszenia w kieszeni8. 

U]ycie mikroskopu do rozstrzygania sporu mibdzy teoriami materii bu-
dziSo te] wXtpliwo^ci natury teoretycznej. Na przykSad Joachim Jungius, 
przeprowadziwszy wiele obserwacji z u]yciem mikroskopu, doszedS do 
wniosku, ]e ]adna z obserwowanych przez niego powierzchni nie bySa 
jednorodna i gSadka, gdy sib jX odpowiednio powibkszySo. Co wibcej, zaw-
sze mo]na wyobrazih sobie silniejszy mikroskop, pod którym pozornie 
jednorodne ciaSo utraci swX spoisto^h i uka]e kolejne, mniejsze czb^ci. Ope-
racja ta wydaje sib nie mieh koeca. W rezultacie Jungius stwierdza, ]e 
ciXgSo^h nie mo]e byh cechX ^wiata postrzegalnego zmysSami. Z drugiej 
 

6 Por. tam]e, s. 82-83. 
7 Wyrazem takiego nastawienia sX np. sSowa H. Powera ze wstbpu do Filozofii eksperymen-

talnej: „bez takiej pomocy mechanicznej [jakiej dostarcza mikroskop], nasi najlepsi filozofowie 
oka]X sib niczym wibcej jak ludlmi snujXcymi puste przypuszczenia, a ich najgSbbsze spekulacje 
powierzchownymi bSbdami (outside Fallacies)”. Cyt. za: C.H. L u e t h y, Atomism, Lynceus, and 
the Fate of Seventheenth-Century Microscop, „Early Science and Medicine” 1 (1996), s. 21. 

8 Por. Dr. Hook’s Discourse concerning Telescopes and Microscopes; with a short Account of 
their Inventor. Cyt. za: C. W i l s o n. Visual Surface and Visual Symbol: The Microscope and the 
Occult in Early Modern Science, „Journal of the History of Ideas” 49 (1988), no.1, s. 85. 
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jednak strony przyznaje, ]e je^li przyjmiemy, i] nie ma ]adnych rozciXgSych 
czb^ci, to trzeba zaakceptowah nieskoeczonX podzielno^h ciaS. Gdy zatem 
próbowano obserwacyjnie dowie^h istnienia atomów, pojawiaSo sib bSbdne 
koSo. OkazywaSo sib wibc, ]e budowanie teorii materii na danych zmysSo-
wych prowadzi do bardzo powa]nych trudno^ci epistemologicznych9. 

W tym kontek^cie du]o lepiej widah, jak wa]nX rolb w powstawaniu 
nowo]ytnego podej^cia do badae przyrody odgrywaSo przyjmowane przez 
wibkszo^h „nowych” filozofów zaSo]enie, ]e inteligibilno^h nie musi byh 
koniecznie zwiXzana ze zmysSowym ujbciem badanych przedmiotów. Wy-
starczy tu przywoSah fragment kartezjaeskich Zasad filozofii, których autor 
przekonuje, ]e nie ma ]adnych jako^ci, które bySyby tak ukryte, ]adnych 
skutków sympatii czy antypatii tak niezwykSych czy dziwnych ani ]adnej 
rzeczy tak rzadkiej w przyrodzie, ]e nie daSoby sib podah jej przyczyny, 
kierujXc sib zasadami filozofii mechanistycznej10. Nie trzeba odwoSywah sib 
do ]adnych niepoznawalnych qualitates, by wyja^nih dziaSanie przedmiotów, 
a wyja^nieniem bbdzie odwoSanie sib do niepoznawalnego zmysSami mecha-
nizmu. Takie samo wyja^nienie mo]na podah tak]e dla pozostaSych, ze-
wnbtrznych (ujmowalnych zmysSowo) jako^ci. One tak]e znajdujX swX przy-
czynb w niewidocznym mechanizmie, a nie w arystotelesowskich quali-
tates11. W filozofii nowo]ytnej zaciera sib stopniowo ró]nica mibdzy jako-
^ciami ukrytymi i zewnbtrznymi, wszystkie one stajX sib ukryte w sensie ary-
stotelesowskim, poniewa] umysS nie poznaje ]adnej z nich za po^redni-
ctwem form zmysSowych. To dominujXce w filozofii nowo]ytnej stanowisko 
znajduje swoje odbicie w znanym Locke’owskim rozró]nieniu na jako^ci 
pierwotne i wtórne. Je^li idee barw, smaków, ale i ksztaStów sX na innym 
poziomie rzeczywisto^ci ni] ich fizyczne przyczyny, to trzeba wysnuh z tego 
wniosek, ]e przyczyny te sX ukryte. „ZasSona percepcji” sprawia, ]e cechy 
przedmiotu (na pewno dotyczy to cech wtórnych) nie sX zewnbtrzne w sensie 
arystotelesowskim, wrbcz przeciwnie – wszystkie speSniajX kryterium jako-
^ci ukrytych12. 
 

 9 Por. tam]e s. 84. 
10 Por. R. D e s c a r t e s, Zasady filozofii, IV, 187, tS. I. DXmbska, Kbty: Antyk 2001. 
11 Na przykSad Walter Charleton, odnoszXc sib do problemu przyciXgania ciaS na odlegSo^h, 

pisze w swej Physiologia Epicuro-Gassendo-Charltoniana: „utrzymywah, ]e nic materialnego 
nie jest wysySane z magnesu do kawaSka ]elaza […] tylko dlatego, ]e nasze zmysSy niczego nie 
ujmujX […] jest argumentem równie mocnym, jak argument czSowieka niewidomego, który za-
przecza istnieniu ^wiatSa i kolorów na tej podstawie, ]e on nie mo]e ich zobaczyh”. Cyt. za: 
H u t c h i s o n, What Happened, s. 244. 

12 Por. H u t c h i s o n, What Happened, s. 242-243. 
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Wszystko to nie znaczy oczywi^cie, ]e poznawanie natury stawaSo sib 
niemo]liwe. Rewolucja naukowa oparta bySa przecie] na prze^wiadczeniu, 
]e natura kryje tajemnice, które mo]na przeniknXh rozumem. Mo]na jX do 
tego zmusih, przeprowadzajXc odpowiednie eksperymenty, nie wolno sib 
jednak zatrzymywah na poziomie osiXgalnym dla zmysSów, ale sibgah gSb-
biej. Nie wolno uznah, jak robili to arystotelicy, ]e badanie przyrody staje 
sib na pewnym poziomie nieosiXgalne dla ludzkiego rozumu. 

W Sonie filozofii nowo]ytnej pojawiS sib jeszcze jeden aspekt intere-
sujXcy dla losów „jako^ci ukrytych”. Chodzi o filozofib przyrody Izaaka 
Newtona, a szczególnie dyskusjb na temat grawitacji, jaka wywiXzaSa sib 
mibdzy nim a zwolennikami kartezjanizmu. Jak powszechnie wiadomo, za-
rzucali oni Newtonowi, ]e wraz z grawitacjX wprowadza do filozofii przy-
rody pojbcie ukrytych siS, których dziaSania nie jest w stanie wyja^nih. Oczy-
wi^cie obie strony sporu zgadzaSy sib co do tego, ]e grawitacji nie mo]na 
ujXh w poznaniu zmysSowym. Pojbcie jako^ci ukrytej rozumiano ju] w sensie 
nowo]ytnym jako cechy nieinteligibilnej, tzn. takiej, dla której nie mo]na 
wskazah odpowiedniej przyczyny. W drugiej poSowie XVII wieku przyczynb 
takX rozumiano mechanistycznie. Dlatego te] kartezjanie gotowi byli wSX-
czyh do swego systemu jako^ci ukryte w starym znaczeniu tego sSowa (jako 
nie postrzegane zmysSowo), tylko jednak pod tym warunkiem, ]e nie bbdX 
ukryte w nowym znaczeniu, tzn. ]e bbdzie mo]na dla nich podah wyja^nie-
nie mechaniczne. Zdaniem kartezjan Newton nie podaje takiego wyja^nienia, 
w jego ujbciu grawitacja pozostaje wibc jako^ciX ukrytX tak]e w sensie 
nowo]ytnym13.  

W odpowiedzi Newtona na te zarzuty odnajdujemy interesujXce wXtki 
dotyczXce interpretacji jako^ci zewnbtrznych i ukrytych. Przede wszystkim 
Newton uwa]a, ]e wyja^nienia mechanistyczne podawane przez kartezjan sX 
w bardzo wielu przypadkach nieprzekonujXce, opierajX sib bowiem na czy-
stej spekulacji. Poza tym mechanistyczne wyja^nienia kartezjaeskie majX 
jeszcze jeden powa]ny defekt – sX konstruowane indywidualnie, dla ka]dego 
nowego skutku postuluje sib istnienie nowej przyczyny mechanicznej. New-
ton wyra]a tb my^l w nastbpujXcy sposób: 

gdyby zjawiska natury mogSy byh wyprowadzone z trzech czy czterech tylko ogól-
nych zaSo]ee, mo]na by mieh powa]ny powód, by zgodzih sib, i] te zaSo]enia sX 
prawdziwe; ale je^li dla wyja^nienia ka]dego nowego zjawiska tworzysz nowX 
hipotezb, je^li zakSadasz, ]e czXsteczki powietrza sX takiego a takiego ksztaStu, 

 

13 Por. tam]e, s. 250. 
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wielko^ci i struktury, czXsteczki wody innego, czXsteczki octu innego, czXsteczki 
soli morskiej innego, czXsteczki saletry jeszcze innego […] je^li przyjmujesz, ]e 
^wiatSo skSada sib z takiego a takiego ruchu czy siSy, i ]e jego ró]ne kolory 
utworzone sX z takich a takich ruchów; i tak (wyja^niasz) inne rzeczy, to twoja 
filozofia nie bbdzie niczym innym jak systemem hipotez. A jakX mo]emy mieh 
pewno^h w filozofii, która skSada sib z tylu hipotez, ile jest zjawisk do wy-
ja^nienia14. 

Newton wystbpuje tu przeciwko perypatetyckiej, a w powy]szym fragmencie 
przypisywanej równie] Kartezjuszowi, zasadzie, ]e indywidualnie traktowa-
ne jako^ci (rozumiane tak]e mechanistycznie) majX wyja^niah konkretne 
skutki. Dla arystotelików jako^ci rzeczywi^cie bySy czym^ realnym, oddzie-
lonym od skutków, jakie wywoSywaSy (np. „siSa usypiajXca” lekarstwa bySa 
w nim). W filozofii nowo]ytnej jednak skutek wywoSywany byS poprzez 
zachodzenie szczególnej relacji mibdzy mechanicznie rozumianymi wSasno-
^ciami przedmiotów. Nie mo]na bySo powiedzieh, ]e relacja ta znajduje sib 
w którym^ z nich. Jedynym (najwa]niejszym) warunkiem nazwania jej przy-
czynX bySa regularno^h zachodzenia. Newton stanXS na stanowisku, ]e wSa^-
nie ta regularno^h i zwiXzane z niX prawa rzXdzXce przyrodX wykluczajX 
umieszczanie za ka]dym zdarzeniem indywidualnej jako^ci. Jego zdaniem 
nale]y poszukiwah przyczyn uniwersalnych, nawet je^li nazwiemy je ukry-
tymi. I takX wSa^nie przyczynX jest siSa grawitacji. Ma ona nie tylko rzeczy-
wistX moc wyja^niajXcX, co pokazuje mechanika newtonowska, ale i jej 
istnienie potwierdzane jest przez gromadzone do^wiadczenia. Ostatecznie 
wibc mo]na powiedzieh, ]e Newton akceptowaS istnienie jako^ci ukrytych, 
ale ich inteligibilno^h nie bySa dla niego sprawX istotnX. Jako^ci te musiaSy 
speSniah inne kryteria – musiaSy byh odkryte w odpowiedni, wiarygodny 
sposób i wystbpowah w przyrodzie w sposób staSy, uniwersalny15. 
 
 

3. „JAKOECI UKRYTE” 
W TRADYCJI TZW. FILOZOFII CHEMICZNEJ 

 
Nowo]ytny spór o przyrodb nie ograniczaS sib do dyskusji mibdzy arysto-

telikami i zwolennikami szeroko pojbtej filozofii mechanistycznej. InnX, nie 
mniej wa]nX stronX konfliktu byli filozofowie zwiXzani z nurtem, który wSa^ci-
wy sposób badania przyrody widziaS w rozwijaniu badae (al)chemicznych. 
 

14 Cyt. za: H u t c h i s o n, What Happened, s. 251. 
15 Por. tam]e, s. 251-253. 
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Tak zwana filozofia chemiczna bySa filozofiX natury i czSowieka, której 
poczXtek daS Paracelsus (ok. 1491-1541), a rozwinbli jego liczni na^ladowcy. 
PowstaSa w drugiej poSowie XVI wieku i mocno odcisnbSa swe pibtno na 
filozofii nastbpnego stulecia. Zwolennicy Paracelsusa bardzo krytycznie od-
nosili sib do panujXcego ówcze^nie systemu ksztaScenia, odrzucali rolb auto-
rytetów staro]ytnych, a przede wszystkim kSadziony przez nie nacisk na rolb 
logiki w ksztaSceniu i zdobywaniu wiedzy o ^wiecie (i podobnie jak Arysto-
teles odrzucali matematykb jako przydatne narzbdzie w badaniu przyrody). 
BySo to zapewne zwiXzane z dominujXcym w tym ^rodowisku zaintereso-
waniem medycynX i odrzuceniem staro]ytnych koncepcji Galena w tej dzie-
dzinie. Zarzucano mu, ]e staraS sib na^ladowah w swoich dzieSach medycz-
nych metody arystotelesowskie, zbyt mocno podkre^lajXce znaczenie pozna-
nia uniwersalnych skSadników rzeczywisto^ci. Zdaniem Paracelsusa unie-
mo]liwiaSo to poznanie indywidualnych cech ciaS naturalnych, a choroba do-
tyczy przecie] konkretnego ciaSa i zastosowania konkretnego leku, uzyska-
nego z konkretnej ro^liny czy mineraSu16. 

Zwolennicy Paracelsusa próbowali wypracowah nowy obraz ^wiata, 
oparty na analogii przyroda–czSowiek, dlatego te] uwa]ali ]e wiedza o ^wie-
cie dostarcza jednocze^nie wiedzy o funkcjonowaniu ciaSa ludzkiego. Odkry-
wajXc tajemnice przyrody, odkrywamy tajemnice czSowieka. Stanbli na 
stanowisku, ]e wiedzb o ^wiecie nale]y czerpah z dwóch ksiXg: Biblii i Ksibgi 
Natury, którX nale]y badah przez osobistX obserwacjb i do^wiadczenia. Klu-
czowX dziedzinX w ich badaniach bySa chemia, zasadniczX w niej rolb odgry-
wajX bowiem nowe obserwacje i eksperymenty, które pozwalajX odkrywah, 
w jaki sposób skSadniki ciaS oddzielajX sib od siebie i SXczX. Samo stworzenie 
^wiata bowiem rozumieli przede wszystkim jako rodzaj alchemicznej sepa-
racji z pierwotnego chaosu, dlatego te] chemia wSa^nie miaSa dostarczyh wy-
ja^nienia zjawisk w makro- (przyroda) i mikro- (czSowiek) kosmosie17. 

Zwolennicy Paracelsusa wypracowali z czasem koncepcjb badania natu-
ry, którX mo]na nazwah semiotycznX. Zgodnie z niX Ksibga Natury powinna 
byh odczytywana tak, jak mo]na by odczytywah teksty pisane. Nale]y wibc 
 

16 Wagb „sporu” Paracelsusa z Galenem podkre^la J. Webster, twierdzXc, ]e to wSa^nie ona, 
a nie „spór” Kopernika z Ptolomeuszem, zapoczXtkowaSa Rewolucjb NaukowX. Por. J. W e b -
s t e r. From Paracelsus to Newton: Magic and the Making of Modern Science, Cambridge: Cam-
bridge University Press 1982, s. 3-4. Por. te] M. D o a n, Paracelsus on ‘Erfahrung’ and the 
Wisdom of Praxis, „Analecta Hermeneutica” 1 (2009), s. 168. 

17 Por. A.G. D e b u s, Chemical Philosophy, [w:] Routledge Encyclopedia of The Scientific 
Revolution from Copernicus to Newton, ed. W. Appelbaum, New York–London: Garland Pub-
lishing Inc. 2002, s. 214-217. 
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poszukiwah w naturze ukrytych znaków, które poinformujX nas np. o przy-
szSym szczb^ciu bXdl nieszczb^ciu, ale tak]e o ukrytych wSasno^ciach zióS 
czy skutkach choroby. My^l tb wyra]a nastbpujXco paracelsjanin Oswald 
Croll: „wszystkie zioSa, kwiaty, drzewa i inne rzeczy, które pochodzX z zie-
mi, sX ksibgami i magicznymi znakami, przekazanymi nam przez nieskoe-
czone miSosierdzie Boga, znakami, które sX naszX medycynX”18. Sam Para-
celsus z kolei pisze, ]e niebiosa wymagajX specjalnego rodzaju odkodowania 
– „tak samo jak czSowiek czyta papierowX ksiX]kb, tak te] lekarz zobowiX-
zany jest do przeliterowania gwiazd na firmamencie, by wysnuh swe wnio-
ski… to jest jak list, który zostaS nam przesSany z odlegSo^ci setek mil, 
i w którym umysS autora przemawia do nas”19. W tym ujbciu natura jest 
najmXdrzejszX nauczycielkX, która przedstawia nam ten tekst, a rolX autora 
jest w tym przypadku tylko podanie wskazówek, by czytelnicy sami odkry-
wali jego tre^h. Prawdziwa natura rzeczy jest wibc ukryta, w ten sposób 
Stwórca okazuje swX potbgb, ale przecie] nie pozostawia nas w stanie caSko-
witej ignorancji. Odkrywanie tajemnic przyrody wymaga jednak szczegól-
nych umiejbtno^ci. Ma ono polegah na uwa]nym, wra]liwym na wymiar 
duchowy odczytywaniu Ksibgi Natury, co prowadzih ma do wykrywania 
relacji zachodzXcych mibdzy tzw. ^wiatem zewnbtrznym i kierujXcymi jego 
dziaSaniem wewnbtrznymi siSami. Poznanie dokonuje sib przez odczytywanie 
znaków. Co wibcej, paracelsjanie odrzucali dyskursywne, rozumowe pozna-
nie natury. Ich zdaniem nie mo]na na tej drodze odkryh wewnbtrznych istot 
rzeczy. Dyskurs i rozum mogX sSu]yh tylko temu, by wyra]ah opinie ju] 
wcze^niej sformuSowane, nie mogX natomiast byh lródSem nowej wiedzy. 
Wydaje sib, ]e postulujX oni jaki^ rodzaj inspirowanego religijnie poznania 
intuicyjnego, polegajXcego na bezpo^rednim ujbciu danego przedmiotu. Jan 
van Helmont mówi o rozumie, który ma udziaS w nieograniczonym ^wietle 
i jest udoskonalany bez znu]enia i trudu20. 

Najbardziej interesujXcym nas zagadnieniem jest teoria materii wypraco-
wana przez Paracelsusa i jego nastbpców. Punktem wyj^cia staSa sib tu zde-
cydowana krytyka arystotelesowskiej teorii czterech elementów, ich wSasno-
^ci oraz zwiXzanej z niX medycznej teorii humoralnej. Najwa]niejszym argu-
mentem wysuwanym przeciw teorii elementów byS ten, ]e nie ma w Pi^mie 
Ewibtym ]adnej wzmianki o stworzeniu przez Boga ognia, dlatego te] nie 
 

18 O. C r o l l, Preface to the Reader „Of Signatures”, [w:] Bazilica Chymica, London 1670. 
Cyt. za: W i l s o n, Visual Surface, s. 91. 

19 Cyt. za: W i l s o n, Visual Surface, s. 91. 
20 Por. tam]e, s. 91-92. 
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mo]na uwa]ah go za jeden z ]ywioSów21. Usunibcie ognia, jednego z podsta-
wowych elementów, stawiaSo pod znakiem zapytania caSX arystotelesowskX 
teorib materii. Sam Paracelsus zaproponowaS trzy inne podstawowe skSad-
niki materii: sól, siarkb i rtbh22. Trzeba jednak w tym miejscu podkre^lih, ]e 
w filozofii natury Paracelsus zajXS stanowisko antymaterialistyczne, w tym 
sensie, ]e za rzeczywiste przyczyny zmian uznawaS zasady duchowe. Kiedy 
wibc mówi o soli, siarce i rtbci jako podstawowych skSadnikach materii, 
rozumie przez to pewne pryncypia duchowe, które ujawniajX sib podczas 
badae laboratoryjnych jako okre^lone wSasno^ci chemiczne. I tak sól, jako 
element bezwSadny, reprezentuje ciaSo; siarka, jako element palny, reprezen-
tuje duszb; rtbh za^, element pSynny, reprezentuje ducha. BbdXc lekarzem, 
Paracelsus odwoSywaS sib przede wszystkim do argumentów z dziedziny me-
dycyny, jednak zakSadany paralelizm mikro- i makrokosmosu pozwalaS na 
wyciXganie wniosków dotyczXcych caSej przyrody (np. konwulsje miaSy byh 
odpowiednikiem trzbsiee ziemi)23. PodstawX takich koncepcji byS, przejbty 
od staro]ytnych, witalistyczny obraz ^wiata. Zwolennicy Paracelsusa utrzy-
mywali, ]e istnieje duch o]ywiajXcy zarówno ^wiat organiczny, jak i nie-
organiczny. To on sprawia np. ]e metale rodzX sib we wnbtrzu ziemi z poSX-
czenia gwiezdnych nasion i odpowiedniego podSo]a, a powstaSa w ten 
sposób ruda dojrzewa z ziemi jak pSód w Sonie matki24. Uzasadnieniem tej 
teorii miaSy byh nie tylko spekulacje metafizyczne, ale tak]e odpowiednie 
eksperymenty. I tak, np. paracelsjanin Joseph Duchesne (ok. 1544-1609) 
spaliS pokrzywb, a prochy rozpu^ciS w pSynie kaustycznym, nastbpnie pSyn 
ten ochSodziS a] do punktu zamarzania. Wtedy zaobserwowaS poszarpane 
igieSki lodu, formujXce sib na powierzchni, co skSoniSo go do wniosku, ]e to 
wSa^nie wpSyw niewidocznych, ukrytych siS sprawiS, i] prochy pokrzywy 
odzyskaSy swojX pierwotnX formb. Eksperyment ten miaS dowie^h, ]e praw-
 

21 PowoSywanie sib na argumenty biblijne bySo ówcze^nie caSkowicie zrozumiaSe. StaSo za niX 
powszechne przekonanie, ]e w Pi^mie Ewibtym, przede wszystkim w Ksibdze Rodzaju, znajdujX 
sib ziarna prawdy o naturze odkrywanej w filozofii naturalnej. 

22 Por. D e b u s. Chemical Philosophy, s. 217. 
23 Por. J.R. S h a c k l e f o r d, Paracelsus, [w:] Routledge Encyclopedia of The Scientific 

Revolution, s. 741-743; A. E d g e, The Chemical Element: A Historical Perspective, Westport-
London: Greenwood Press 2006, s. 37-38. Warto zauwa]yh, ]e w XVII wieku zwolennicy Para-
celsusa dodali jeszcze dwa elementy: ziemib i flegmb (wodb). BySo to wynikiem do^wiadczee 
z ciaSami poddawanymi dziaSaniu ognia, w których prawie zawsze otrzymywano te dwa elemen-
ty. Odró]niaSo je od trzech pozostaSych to, ]e sX bezwSadne. W ten sposób powstaSa teoria pibciu 
podstawowych elementów przyrody. Por. R. S i e g f r i e d, From Elements to Atoms: A History of 
Chemical Composition, Philadelphia: American Philosophical Society 2002, s. 26, 32. 

24 Por. D e b u s, Chemical Philosophy, s. 215. 
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dziwe, ukryte wSasno^ci rzeczy sX w istocie duchowe, ogiee nie mo]e ich 
zniszczyh. Materialna pokrzywa to tylko zewnbtrzna powSoka niezniszczal-
nej duchowej zasady, która w ka]dej chwili mo]e odzyskah swX formb25. 
 
 

ZAKO}CZENIE 
 
Bli]sza analiza okre^lenia „jako^ci ukryte” pokazuje wibc, ]e zwolen-

nicy ka]dego z omawianych nurtów filozoficznych u]ywali go w charaktery-
styczny dla siebie i ró]niXcy sib od pozostaSych sposób. ByS on ^ci^le zwiX-
zany z przyjbtymi koncepcjami epistemologicznymi. Dla perypatetyków 
jako^ci ukryte to albo formy przedmiotów, albo te jako^ci, które wymykajX 
sib poznaniu zmysSowemu, mo]na ich do^wiadczah, ale nie wyja^niah za 
pomocX rozumu. W filozofii mechanistycznej nie obowiXzywaSa zasada, ]e 
warunkiem inteligibilno^ci jest poznawalno^h zmysSowa przedmiotu. Dlate-
go te] mo]na bySo uznah moc wyja^niajXcX, ukrytych za sferX postrzegalnX, 
mechanizmów. Ostatecznie jednak okazaSo sib, ]e wszystkie wSasno^ci trze-
ba uznah za, w pewnym sensie, ukryte – cechy przedmiotu to ostatecznie 
relacje, jakie zachodzX mibdzy jego strukturX a podmiotem poznajXcym. 
Wreszcie w filozofii chemicznej jedynym sposobem poznawania prawdziwej 
natury rzeczy jest rodzaj intuicji, pozwalajXcej na trafne interpretowanie 
znaków Ksibgi Natury. Przygotowaniem do tego musi byh osobiste zaanga-
]owanie w dziedzinb ]ycia duchowego, ale i rozlegSa wiedza osiXgnibta na 
drodze ]mudnych obserwacji i eksperymentów. Tylko tak mo]na dotrzeh do 
ukrytych, ostatecznie duchowych istot rzeczy, decydujXcych o takim a nie 
innym dziaSaniu przedmiotów tzw. ^wiata zewnbtrznego. 
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PROBLEM „JAKOECI UKRYTYCH” W XVII-WIECZNYCH DYSKUSJACH 
NAD ISTOTK EWIATA MATERIALNEGO  

S t r e s z c z e n i e  

Koniec XVI i poczXtek XVII wieku to czas o]ywionych dyskusji filozoficzno-przyrodni-
czych. Jeden z ich wa]nych wXtków stanowiS spór o naturb materii. StarSy sib tu trzy dominujXce 
ówcze^nie stanowiska filozoficzne: arystotelesowski hylemorfizm, odradzajXcy sib atomizm 
i wywodzXca sib od Paracelsusa tzw. filozofia chemiczna. W^ród wielu pojawiajXcych sib tema-
tów na szczególnX uwagb zasSuguje zagadnienie tzw. jako^ci ukrytych. Ich koncepcja okazuje sib 
istotnym wyró]nikiem ka]dego z tych stanowisk. Jest ona o tyle wa]na, ]e ujawnia stojXce za niX 
w ka]dym przypadku zaSo]enia epistemologiczne. Chodzi tu gSównie o relacjb mibdzy inteligibil-
no^ciX i poznawalno^ciX zmysSowX przedmiotów materialnych, a tak]e, zwiXzane z tym, mo]li-
wo^ci poznawcze umysSu ludzkiego. Przyjbte rozwiXzania decydujX te] o tym, jak rozumie sib 
samo pojbcie „jako^h”. Dla arystotelików jest to cecha realnie tkwiXca w przedmiocie, filozofo-
wie nowo]ytni rozumiejX jX jako relacjb zachodzXcX mibdzy przedmiotem i podmiotem, paracel-
sjanie wreszcie cechy przedmiotów materialnych interpretujX na sposób duchowy.  
 

 
THE ISSUE OF THE “OCCULT QUALITIES” 

IN THE 17TH-CENTURY DISCUSSIONS  
ON THE NATURE OF MATERIAL WORLD 

S u m m a r y  

The end of 16th and the beginning of 17th centuries witnessed some very heated discussions 
on the philosophy of nature. One of the important issues was the nature of matter. There clashed 
there the tree dominating philosophical positions—the Aristotelian hylemorphism, the emerging 
modern atomism and, deriving from Paracelsus the chemical philosophy. Of many of the discuss-
ed topics a special attention deserves the issue of “occult qualities.” The accepted concept of 
them turns out to be a distinguishing feature of these philosophical positions. The concept of 
“occult qualities” is an important one because it shows some epistemological presuppositions that 
are taken by each of the sides. It is mainly about the relation between intelligibility and possibi-
lity of sensual perception of material objects, and the cognitive abilities of human mind. The 
accepted views are decisive as to how the very concept of “quality” is understood. For the 
Aristotelians it is a feature that really adheres to the object, the modern philosophers understand it 
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as a relation between the subject and the object, the Paracelsians, finally, interpret the features of 
material object in a spiritual way. 
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