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Tomizm konsekwentny jako droga do mądrości
Przedmowa
Mieczysław Gogacz
Tomizm konsekwentny zrodził się z refleksji historyków filozofii nad
treścią tekstów św. Tomasza z Akwinu oraz nad różnymi odmianami tomizmu, które odwoływały się do tych tekstów. Zwrócono przy
tym uwagę, że kluczową sprawą zarówno w tekstach św. Tomasza,
jak i w kształtowaniu się odmian tomizmu jest rozumienie istnienia.
Na seminarium historii filozofii w warszawskiej Akademii Teologii
Katolickiej zaczęto badać teorię istnienia u Tomasza z Akwinu oraz
w tekstach, z których korzystał: Arystotelesa, Boecjusza, Awicenny,
Liber de causis. Tomasz rozumiał istnienie jako akt bytu – pierwsze,
zapoczątkowujące byt pryncypium. Zwrócono także uwagę, że w różnych odmianach tomizmu nie zawsze tak się ujmowało istnienie, jak
ujmuje je Tomasz. Często występowała formuła Arystotelesa (tożsamość istnienia i istoty) lub Awicenny (istnienie przypadłością istoty), a nawet formuła neoplatońska (istnienie jako sfera kosmosu lub
jako relacja). Powoli wypracowywano postać tomizmu wierną ujęciu
istnienia jako aktu bytu, które jest pierwszym i zapoczątkowującym
ten byt pryncypium.
Ten byt bowiem stanowi istnienie i istota. Istnienie nie pochodzi
ani z istoty, ani z niebytu, który nie istniejąc nie działa, ani nie jest
samoistne w tworzących substancjalną (samodzielną) jedność bytach
wieloelementowych. Istnienie w tych bytach jest jednak pochodne.
A zatem jako skutek przyczyny wskazuje swą bytową specyfiką na
naturę przyczyny. Przyczyna jest tym, co sprawia i zawiera powód
sprawionego skutku. Istnienie w bytach wieloelementowych jest tak
wyjątkowym skutkiem, że wymaga wyjątkowej przyczyny sprawczej,
która jest tym, co sprawia. Istnienie jako skutek wskazuje więc na
nieuwarunkowaną przyczynę, na istnienie osobne i samoistne.
Samoistne istnienie jako przyczyna sprawcza nie emanuje istnień
pochodnych, gdyż się nie dzieli. Jest prostym, pierwszym i pełnym
bytem. Istnienie samoistne stwarza byty. Stwarzanie wskazuje, że
samoistne istnienie jako pierwsza przyczyna sprawcza stwarzanych
istnień bytów jest Bogiem.

GENEZA TOMIZMU
KONSEKWENTNEGO

ISTNIENIE
W TOMIZMIE

BÓG JAKO
SAMOISTNE
ISTNIENIE I OSOBA
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W Bogu wszystko jest Bogiem. Bogiem jest także jego intelekt
i wola, dzięki którym byt jest osobą. Bóg więc jest realnym bytem
pierwszym i osobą.
Bóg jako byt ukonstytuowany z samego istnienia to istnienie przejawia. Przejawy istnienia o nazwie transcendentalia są w Bogu Jego
atrybutami. Atrybuty jako przejawy istnienia mają moc nawiązywania relacji osobowych. Bóg jako byt i osoba odnosi się więc do nas
relacją miłości, wspartą na realności, relacją wiary wspartą na prawdzie, relacją nadziei wspartą na dobru i podobnie jak osoby o stworzonym istnieniu, sam niestworzony i wieczny przez naszą realność,
prawdę i dobro wchodzi z nami w powiązania osobowe, które są religią. Bada je teologia.
Trzeba podkreślić, że filozofia św. Tomasza nie jest tylko zespołem poglądów. Jest sposobem nawiązywania przez intelekt człowieka realnych kontaktów z samodzielnie istniejącym bytem jednostkowym. Jest przez to podjęciem realnych oddziaływań elementów
strukturalnych bytu, jego istnienia i istoty, stanowiącej formę i materię, wzbogaconych przypadłościami. Są to oddziaływania na intelekt i wolę, które są władzami duszy człowieka.
Władze są receptywne, a przez to bierne. Oddziałująca na nie forma jest wewnątrz istoty bytu zasadą identyczności bytu. Materia jest
zasadą szczegółowości, wyrażającej się w przypadłościach fizycznych.
Istnienie w całym bycie jest zasadą realności bytu, współwystępującej z jednością, odrębnością, prawdą, dobrem i pięknem, które
manifestuje wszystkie własności transcendentalne jako przejawy istnienia. Piękno ujawnia strukturalną doskonałość bytu, proporcję
i harmonię elementów, blask jako dominowanie formy i współbrzmienie wszystkich strukturalnych części bytu, jako ich odpowiadanie
sobie we wspólnym współstanowieniu jednostkowego bytu.
Tak zbudowany byt jest samodzielny (substancja), odczytywany
za pomocą odróżniania skutku od przyczyny, na które wskazuje to,
co wewnętrznie kształtuje byt (akt), i to, co jest kształtowane (możność). Pierwszym i najdoskonalszym w bycie aktem jest istnienie. Jego możnością jest istota.
Te ujęcia uwyraźniają dwie główne dziedziny filozofii: poznanie
i bytowanie. Poznanie jest zareagowaniem na byt. Bytowanie jest
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manifestowaniem się pierwszych elementów strukturalnych, które
stanowią byt.
Nauka o bytowaniu i poznaniu prowadzi do filozofii człowieka,
etyki jako teorii postępowania i wytwarzania oraz do pedagogiki.
W ten sposób ogarniamy rozumną refleksją całą rzeczywistość.
Rozumna refleksja w wersji św. Tomasza, skierowująca do prawdy i dobra, jako zespół wewnętrznych i zewnętrznych działań człowieka, czyni całą kulturę kontaktem z realnymi bytami jednostkowymi, a przez realistyczną metafizykę bytu i realistyczną teologię
dogmatyczną otwiera na istnienie samoistne i w nim na trójcę Osób
Boskich do trwania w powiązaniach „twarzą w twarz”.
Książka pt. Tomizm konsekwentny aktualizuje w myśleniu osób treści umysłowe, którymi rozumny i wolny człowiek usprawnia swój intelekt i wolę w wierności prawdzie oraz dobru. Ta wierność jest drogą osób do mądrości. Mądre osoby tworzą sapiencjalny (mądrościowy)
wymiar kultury, o co upominają się socjologowie i teoretycy kultury.
Taka kultura jest szansą osób i narodów, państw i społeczeństw. Natomiast Tomizm konsekwentny jest jakby nieustannym apelem, kierowanym do osób, o sięganie do filozofii i teologii, które sprawdziły się
w służeniu ludziom. Sprawdziła się i wciąż się potwierdza realistyczna filozofia i realistyczna teologia, w których zagadnienia i rozwiązania wynikają z trafnego rozpoznawania i ujęcia pierwszych elementów strukturalnych realnego bytu jednostkowego.
Sprawdza się też wersja recepcji ujęć św. Tomasza nazywana tomizmem konsekwentnym, którego główne cechy są następujące:
1) Rozpoznanie twierdzeń filozofii Awicenny i wyłączanie ich z tomizmu egzystencjalnego.
2) Rozumienie istnienia jako stworzonego pryncypium zapoczątkowującego byt jednostkowy.
3) Doznanie istotowych pryncypiów na poziomie mowy serca.
4) Stosowanie wobec nich istotowego układu przyczyn i skutków przy
konsekwentnym dostrzeganiu pluralizmu.
5) Odróżnienie relacji istnieniowych od istotowych i związanie z relacjami istnieniowymi doznania aktu istnienia, a z relacjami istotowymi doznania jedności pryncypiów istotowych.
6) Korzystanie z ujęcia subsystencji w temacie osoby.

GŁÓWNE CECHY
TOMIZMU
KONSEKWENTNEGO

9

Myśl św. Tomasza w wersji tomizmu konsekwentnego stanowi
właśnie treść tej książki. Jest owocem refleksji kolejnego już pokolenia tomistów, którzy pod kierunkiem prof. Artura Andrzejuka, przedstawili dojrzałą, gruntownie przemyślaną, dopracowaną wersję tego
tomizmu. Dziękuję Redaktorowi książki i wszystkim Autorom za
trud włożony w przygotowanie rozdziałów książki. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej powstania. Podobnie jak
przed laty w Elementarzu metafizyki tak i teraz mogę tylko powiedzieć, że czuję się prawie zażenowany wielkodusznością i wytrwałością osób tworzących tę książkę, a zarazem ogromnie zbudowany
przykładem ich pracowitości, dociekliwości w poszukiwaniu formuły metafizyki wiernie informującej o bycie i jego pryncypiach.
Podobnie też jak w Elementarzu chciałbym uwadze Czytelników
polecić wynik tej wspólnej pracy prosząc, aby stawali się przyjaciółmi rzeczywistości, która tym, że jest i czym jest, staje się pięknem
metafizyki, szczęściem intelektu, biernym oczyszczeniem go i sytuowaniem nas wśród realnych bytów, a głównie wśród osób, dzięki
wierności istnieniu, z którym kontaktują nas relacje istnieniowe, oparte na realności, prawdzie i dobru jako przejawach istnienia bytu.
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1
Czym jest tomizm konsekwentny?
Artur Andrzejuk
Mieczysław Gogacz, twórca tomizmu konsekwentnego, pisze, że
tomizmem jest „pojawiająca się w danej epoce historycznej odmiana
rozumienia myśli św. Tomasza z Akwinu”1. Wynika z tego określenia,
że tomizmem jest zawsze jakieś rozumienie myśli św. Tomasza oraz
że nie ma jednego takiego rozumienia, lecz mamy od razu do czynienia
z różnymi odmianami tomizmu. Łączy je jednak jakiś wysiłek
zrozumienia myśli Akwinaty, zawartej w jego tekstach; nie ma więc
czegoś takiego, jak tomizm bez Tomasza, rozumiany np. jako
naśladowanie jego (wyimaginowanej często) postawy lub postępowania.
1. Profesor Gogacz jeszcze dodaje, że wspomniane odmiany tomizmu wyznaczone są przez erudycję twórcy, schematy myślowe, które podziela oraz rozumienie aktu istnienia. Dwie pierwsze sprawy
wydają się oczywiste, choć dobrze jest, gdy filozof potrafi zdystansować się od swojej erudycji filozoficznej i schematów myślowych.
Trzeci akcent wskazuje na pewne wewnętrzne uwarunkowania zarówno rozumienia samego tomizmu jak i jego odmian. Okazuje się
bowiem, że czymś istotnym w tomizmie jest ujęcie aktu istnienia,
skoro interpretacja tego aktu powoduje wyróżnienie konkretnych
odmian tomizmu. Wynikałoby z tego, że nie tylko nie ma tomizmu
bez Tomasza, ale że nie jest tomizmem filozofia, która, nawet odwołując się do tekstów Akwinaty, nie podejmuje problemu istnienia.
Wynika z tego dalej, że problem aktu istnienia jest na tyle kluczowy w myśli św. Tomasza, że bez jego uwzględnienia właściwie nie
możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z jakąś interpretacją tej
myśli. Dotyczy to ponadto nie tylko filozofii tomistycznej, ale także tomistycznej teologii, która w wersji św. Tomasza w sposób organiczny buduje się na filozoficznym rozumieniu rzeczywistości Boga
i człowieka. Jest więc filozofia tomistyczna dla teologii czymś znacznie więcej niż zespołem narzędzi i pojęć (ancilla theologiae). Uświadomiwszy to sobie łatwo zrozumiemy, dlaczego to przede wszystkim teologowie w XIII wieku tak bardzo negatywnie zareagowali
1

ŹRÓDŁA RÓŻNYCH
ODMIAN TOMIZMU

kluczowa rola
rozumienia istnienia

filozofia a teologia
w myśli Tomasza

M. Gogacz, Elementarz metafizyki, wyd. 4, Warszawa 2008, s. 173.
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UJMOWANIE
ISTNIENIA
W RÓŻNYCH
ODMIANACH
TOMIZMU

tomizm po encyklice
Aeterni Patris (1879)

tomizm
egzystencjalny
i konsekwentny

na myśl św. Tomasza (potępienia w 1277 i 1286); po prostu nie życzyli sobie przebudowywania dotychczasowej teologii, opartej na filozofii neoplatońskiej (głównie w wersji św. Augustyna i św. Anzelma).
3. Z punktu widzenia interpretacji istnienia możemy spojrzeć na
różne historyczne i współczesne odmiany tomizmu. Pierwsi tomiści,
działający jeszcze w XIII wieku, ujmowali istotę i istnienie jako dwie
różne rzeczy, połączone dopiero w bycie jednostkowym (Idzi Rzymianin), albo pojmowali istnienie jako relację do Stwórcy (Godfryd
z Fontaines). Później kardynał Kajetan uznał, że istnienie jest czymś
wspólnym dla wszystkich bytów, a Suarez – że byty są wyłącznie aktem istnienia. W tomizmie tradycyjnym lub podręcznikowym, który był pierwszą postacią recepcji myśli św. Tomasza po encyklice
Aeterni Patris (1879), istnienie było głównie sposobem bycia lub przejawiania się istoty, w tomizmie lowańskim istnienie związano z poznaniem w naukach przyrodniczych, czyli ostatecznie z jakąś postacią ujęcia zmysłowego, tomizm transcendentalny w niektórych
swoich postaciach w ogóle porzucał temat istnienia i tym samym
„przekraczał ramy tomizmu”2. Wyraźny akcent na problemie istnienia znajdujemy dopiero w tomizmie egzystencjalnym, sformułowanym pod wpływem krytycznej lektury tekstów Akwinaty przez
Jacquesa Maritaina i Étienne Gilsona. Najwybitniejszym w Polsce
przedstawicielem tego tomizmu, który sformułował w jego ramach
podstawy wszystkich dyscyplin filozoficznych, był Mieczysław
A. Krąpiec3. Z tego tomizmu wyrasta tomizm konsekwentny, który
charakteryzuje się właśnie konsekwentnym rozpoczynaniem wszystkich analiz filozoficznych od pytania o istnienie oraz skupieniem
tych analiz przede wszystkim na akcie istnienia i powodowanych
przezeń skutkach, a dopiero w dalszej kolejności na treściowych
aspektach rzeczywistości. Wiąże się to także z pewną postawą historyczno-filozoficzną, polegającą na badaniu przede wszystkim tekstów św. Tomasza w przeświadczeniu, że to on najprecyzyjniej w dotychczasowych dziejach filozofii ujął egzystencjalny aspekt
rzeczywistości (akt istnienia). Tomizm konsekwentny więc jest przede
wszystkim tomizmem – teorią bytu jako istniejącego odczytywaną
2
3
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A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. 5, Lublin 2007, s. 254.
Zob. M.A. Krąpiec, Dzieła, t. 1–23, Lublin 1991–2002.
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z tekstów Tomasza z Akwinu. Nie stara się więc za wszelką cenę nawiązywać do nie zawsze dobrej tradycji uprawniania tomizmu w postaci tzw. szkoły tomistycznej, nie stara się zaliczać do szeroko pojętej „filozofii klasycznej” lub „filozofii realistycznej”, choć bez
wątpienia stanowi postać filozofii klasycznej i realistycznej4.
4. Tomizmem konsekwentnym jest więc filozofia realnego bytu
jednostkowego, ujętego jako istnienie i istota, gdzie akt istnienia
stanowi, że ten byt jest, a istota stanowi, czym jest. Ta odpowiedź
od razu powoduje eliminację wielu innych koncepcji tomizmu, np.,
że jest interpretacją tekstów Tomasza z Akwinu na dowolnie wybrany temat (bez odwoływania się do jego metafizyki), że stanowi syntezę patrystyki i filozofii greckiej, jest zareagowaniem na nowinki
filozoficzne danych czasów, że jest tym systemem myślowym, który
zaleca Kościół katolicki, że jest ideologią, np. feudalizmu.
5. Tak postawiona kwestia tomizmu musi wywołać pytanie o samego św. Tomasza: Kim był jako myśliciel? Jakie jest jego główne
osiągnięcie i jak należy korzystać z jego tekstów? Pierwsza kontrowersja dotyczy swoistej „profesji” Akwinaty: Czy był filozofem czy
teologiem? W wielu publikacjach podkreśla się, że był przede
wszystkim teologiem, i sugeruje, że to właśnie nie tylko „zapotrzebowania” teologii, lecz wprost poszczególne tezy teologiczne wpłynęły na kształt jego myśli filozoficznej. Sam Tomasz bez wątpienia czuł się teologiem – catholicae veritatis doctor – jak sam siebie
określił w Prologu Summa theologiae. Jednak pamiętać trzeba, że
Tomasz nie uprawiał współczesnej teologii pozytywnej, pracującej
metodami prawniczymi (w wersji instytucjonalno-kościelnej) lub
filologiczno-hermeneutycznymi (w wersji biblijno-historycznej),
lecz scholastyczną teologię spekulatywną, której fundamentem, metodologią i kryteriologią była filozofia. Każdy teolog musiał więc
być filozofem; co więcej: od przyjmowanej filozofii zależał kształt
nauczanej teologii. W przypadku Tomasza ten komponent filozoficzny był jeszcze wydatniejszy z dwóch powodów. Po pierwsze,
Akwinata skupił się właśnie na formułowaniu filozoficznych podstaw teologii. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, że mniej
więcej połowę wymienionego fundamentalnego dzieła teologicznego – Summa theologiae – stanowi antropologia filozoficzna. Po
4

OKREŚLENIE
TOMIZMU
KONSEKWENTNEGO

TOMASZ Z AKWINU
JAK TWÓRCA
TOMIZMU

Szerzej na ten temat w rozdziale 18: Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu.
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POSZUKIWANIA
ISTOTY TOMIZMU

NOWATORSKA
FILOZOFIA BYTU

drugie, uważał, że prawidłowa filozofia jest conditio sine qua non
uprawiania teologii i dlatego, będąc już mistrzem teologii, podczas swej drugiej regensury paryskiej zajął się wykładaniem pism
Arystotelesa – i to w formie expositio ad litteram, czyli pozostawianej zazwyczaj dla początkujących wykładowców. Mówienie więc,
że Tomasz nie był filozofem, bo był teologiem, jest jak powiedzenie, że ktoś nie jest kierowcą, bo jest traktorzystą.
6. Do czasu odkrycia w tekstach Akwinaty przez Gilsona i Maritaina problematyki esse jako aktu bytu różni myśliciele katoliccy,
posłuszni tradycji swoich zakonów lub wezwaniom papieży, wkładali dużo wysiłku w wykazywanie, na czym polega wyjątkowość Tomasza i dlaczego należy studiować właśnie jego myśl, odkładając na
bok licznych innych mistrzów średniowiecza. Zazwyczaj mówiono,
że dokonał on wyjątkowo spójnej, trafnej i zrównoważonej syntezy
patrystyki greckiej i łacińskiej z filozofią grecką. Tomasz jawił się tu
jako wyjątkowo sprawny kompilator. Jak gdyby zapominano, że teksty innych mistrzów średniowiecza opierają się na jeszcze bogatszej
liście lektur i stanowią jeszcze obszerniejszą spuściznę niż nagle przerwane pisarstwo Tomasza. Można tu wymienić chociażby Tomaszowego nauczyciela, Alberta Wielkiego, ale znalazłoby się na pewno
jeszcze z pół tuzina innych uczonych. Teza o wielkiej syntezie tomistycznej, głoszona przez cały XX wiek przez prominentnych dominikanów – Garrigou-Lagrange’a, Chenu, Waisheipla, Torrella – pokutuje ciągle w licznych rozprawach i opracowaniach. Szczególnie
dziś, w epoce mody na naukowy sceptycyzm i tzw. badania metaprzedmiotowe, takie sklasyfikowanie Tomasza umieszcza go na trwałe w szacownym (i pokrytym grubą warstwą kurzu) muzeum myśli
średniowiecznej. Tymczasem Tomasz niepokoi i dziś żywe intelekty, wywołuje hałaśliwe sprzeciwy, jest uwielbiany lub negowany jak
żaden inny myśliciel średniowieczny (trudno sobie wyobrazić atak
na chrześcijaństwo anzelmiańskie, bonawenturiańskie lub szkotystyczne w jakimś popularnym tygodniku katolickim).
7. Przyczyną „nieprzemijającej nowości” myśli św. Tomasza
z Akwinu5 (może nie jedyną, ale na pewno główną) jest nowatorska filozofia bytu, którą głosił. Jako pierwszy w dziejach filozofii zaproponował, aby istnienie bytu, z którym już od Arystotelesa filo5
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zofowie mieli kłopot (bo nie jest prawdą, że Tomasz w ogóle
„wymyślił” istnienie), ująć jako akt bytu. Ta teza przebudowuje radykalnie metafizykę Arystotelesa, w ramach której – należy to zawsze
uczciwie podkreślać – jest formułowana. Filozofia Tomasza więc nie
jest arystotelizmem – jest nową metafizyką bytu, jest więc tomizmem.
8. Tak sformułowane postrzeganie tomizmu różni się także od
modnych dziś interpretacji tomizmu jako zreformowanego neoplatonizmu lub jako chrystianizacji arystotelizmu. Tomasz bowiem
nie był neoplatonikiem. Krytycznie odnosił się do ujęć św. Augustyna, który, „będąc przesiąkniętym naukami platoników, przyjmował z ich słów to wszystko, co uważał za zgodne z wiarą; co zaś
uznał za przeciwne naszej wierze, to zmieniał i ulepszał”6. W tej
sprawie zresztą warto zaufać autorom kościelnych potępień Tomasza „za niezgodność z Augustynem i Anzelmem”7. Sprawa z arystotelizmem Tomasza jest bardziej skomplikowana. Tomasz jest perypatetykiem: korzysta nie tylko z terminologii Stagiryty oraz jego
logiki i metodologii, ale także pracuje w ramach sformułowanych
przez niego punktów wyjścia refleksji filozoficznej: realizmu i pluralizmu. Jednak metafizyka Tomasza nie jest metafizyką arystotelesowską, w której ostatecznym horyzontem refleksji była istota bytu, lecz tworzy nową metafizykę, w której zapoczątkowującym
byt pryncypium jest akt istnienia. Tomizm nie jest więc – powtórzmy – arystotelizmem i nie ma wobec tego czegoś takiego jak filozofia arystotelesowsko-tomistyczna, co przez lata głoszono, nie dostrzegając różnic pomiędzy esencjalizmem arystotelesowskim
i egzystencjalną metafizyką Tomasza.
9. Musimy chwilę zatrzymać się przy tym najważniejszym dokonaniu Akwinaty. Jak już wspomniano, problematyka istnienia przed
Tomaszem miała długą historię. Już Arystoteles zauważył w Analitykach wtórych8, że czym innym jest być czymś, a czym innym być
w ogóle. Sam Tomasz powołuje się ponadto na Boecjusza, który od6

7

8
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Summa theologie, I, 84, 5, co.: „Augustinus, qui doctrinis Platonicorum imbutus
fuerat, si qua invenit fidei accommoda in eorum dictis, assumpsit; quae vero
invenit fidei nostrae adversa, in melius commutavit”.
Tak franciszkanin Roger Marston argumentował potępienie św. Tomasza. Zob.
D. Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej
w człowieku, seria: Opera philosophorum medii aevi, t. 15, Warszawa 2015, s. 129.
Anal. post., II, 7, 92 b.
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różniał entia quo od entia quod, dla którego (w Tomaszowej interpretacji) te pierwsze oznaczały właśnie to, co powoduje realność jakieś
struktury bytowej, natomiast drugie to, co powoduje tożsamość tej
struktury. Akwinata wymienia też niekiedy Księgę o przyczynach jako źródło swojej koncepcji esse, co dało niektórym uczonym argument potwierdzający, że tomizm jest zreinterpretowanym neoplatonizmem. Pierwszy tekst, w którym Tomasz formułuje swoją nową
metafizykę, De ente et essentia, stanowi dyskusję głównie z poglądami Awicenny, dlatego też Gilson (a za nim wielu innych) uznał, że
drogą do sformułowania metafizyki bytu jako istniejącego jest filozofia Awicenny. Można więc zaryzykować twierdzenie, pozostając
w zgodzie z tekstami zarówno Arystotelesa, jak i Boecjusza, Awicenny oraz Liber de causis, że problematyka esse stanowiła temat filozoficzny o wiele wcześniej i w znacznie większej liczbie nurtów filozoficznych, niż się to wielu badaczom dziejów metafizyki wydawało.
Wskazuje to ponadto, iż Tomasz był także świetnym historykiem filozofii i uchyla zarzut, że traktował cudze poglądy tylko instrumentalnie, tzn. dla wzmocnienia własnego stanowiska9.
Arystoteles, formułując swą metafizykę substancji, stwierdził, że
każdy byt zbudowany jest z dwu elementów: kształtowanego i kształtującego. Tym kształtowanym tworzywem bytu była dla niego materia, stanowiąca w bycie możność, czyli właśnie sferę, która podlega kształtowaniu i zmianom. Elementem kształtującym byt jest
forma, jako zasada tożsamości bytu (czyli tego, czym on jest). Forma stanowi w bycie akt, czyli taką jego „część”, która jest określona,
dokonana, stała. Każdy byt jest zbudowany z materii i formy, jako
aktu i możności, gdyż związek aktu i możności jest stały: nie ma materii bez formy. Tak zwana materia pierwsza, rozumiana jako czysta
możność bez jakiejkolwiek formy, jest tylko pojęciem (jak np. ciało
doskonale czarne i temu podobne). Pogląd ten w historii filozofii nazwano hylemorfizmem (od gr. ύλη – materia, μορφή – kształt, forma). Arystoteles nie głosił jednak tzw. hylemorfizmu powszechnego, gdyż uważał, że jeden byt – pierwszy nieruchomy poruszyciel
9

16

Stanowisko takie, upowszechnione przez Gilsona, jest powszechne wśród
filozofów i historyków filozofii, czego wyrazem mogą być np. słowa Mieczysława
Krąpca, że Tomasz „miał powody, by w swej nowej koncepcji bytu zasłaniać się
autorytetami”. M.A. Krapiec, Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu
Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, wyd. 2, Lublin 1995, s. 330, przyp. 3.

Czym jest tomizm konsekwentny?

– jest wyłącznie formą-aktem. Arystoteles zdawał sobie sprawę, że
jest jeszcze problem istnienia tej struktury. Wskazuje na to cytowane już zdanie z jego Analityk wtórych. Interpretatorzy jednak uważają, że był to dla niego problem logiczny, a nie metafizyczny, i dlatego nim się głębiej nie zajmował. W ujęciu Stagiryty to materia,
będąc wieczna, uformowana, zapewniała realność struktur bytowych, w skład których wchodziła.
Problem istnienia niepokoił jednak myślicieli. Boecjusz zwracał
uwagę, że inne są powody tego, że byt jest (entia quo), a inne tego,
czym jest (entia quod). W obcym Arystotelesowi neoplatonizmie z esse uczyniono jedną z ważniejszych hipostaz wyłaniających się z Jedni – źródła całej rzeczywistości. Egzystencjalne wątki neoplatonizmu można dostrzec w różnych jego odmianach i postaciach, np.
w Corpus Dionisiacum, u Mariusza Wiktoryna10 i innych. Najbardziej znana na Zachodzie jest wersja neoplatonizmu z Księgi o przyczynach, gdzie esse jest prima rerum creatarum („pierwsza z rzeczy
stworzonych; IV, 37), a zarazem stramentum („podściółka”; 33) następujących po nim form bytowych.
Filozofowie arabscy: Alfarabi (870–950), a przede wszystkim Awicenna (980–1037) uznali, że istota bytu, brana sama w sobie, jest wyłącznie możliwa. W sferę realności przenosi tę istotę byt pierwszy,
nadając jej istnienie. Pytanie, jakie się od razu nasuwa, dotyczy miejsca tego istnienia w strukturze bytu. Awicenna uznał, że istnienie
to przypada istocie jako coś na kształt przypadłości, tak jak przypadłości niezbywalne (np. płeć).
Właśnie w tym punkcie zakwestionował te poglądy Tomasz
z Akwinu. Przypadłość bowiem – ze swej natury – jest czymś, co
przypada istocie, nie zmieniając jej. Przypadłości bowiem – mówiąc
językiem Awicenny – nie są konieczne. A więc istnienie, które stanowi o realności istoty, nie może być niekonieczną przypadłością,
gdyż wtedy mogłoby być lub nie być, a i tak istota byłaby tą samą
10

istnienie u Boecjusza
i w neoplatonizmie

istnienie w filozofii
arabskiej

dyskusja Tomasza
z filozofami arabskimi

Zob. T. Stępień, Jednia i egzystencja. Filozoficzne aspekty egzystencjalne w „Traktatach
teologicznych o Trójcy Świętej” Mariusza Wiktoryna, Warszawa 1998. Warto też
zapoznać się z ciekawym ujęciem istnienia w pismach Pseudo-Dionizego, które
T. Stępień przedstawił na posiedzeniu naukowym katedr historii filozofii UKSW:
I. Andrzejuk, E. Łażewski, N. Zhmura, Sprawozdania z posiedzeń katedr historii
filozofii (3), „Studia Philosophiae Christianae” 41 (2005) 1, s. 240-244, dostępne
także na: http://www.katedra.uksw.edu.pl/posiedzenia/pos7.htm.
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istotą, co jest absurdalne: gdy nie ma istnienia – nie ma też istoty;
jest co najwyżej czymś możliwym (czyli wyłącznie pomyślanym), jak
chce Awicenna. Dla Tomasza jednak to, co możliwe, nie jest w żaden sposób realne.
Tomasz z Akwinu stwierdził, że istnienie, skoro jest racją realności bytu, jego „być albo nie być”, to nie może być ani przypadłością, bo ta jest czymś niekoniecznym, ani możnością, bo ta jest nieokreślona, lecz musi być aktem, i to aktem całego bytu. Takie
postawienie sprawy w sposób oczywisty narusza arystotelesowską
strukturę bytu. Oto bowiem bytem nie jest forma i materia, lecz istnienie i istota. Właśnie istnienie Tomasz uznał za akt bytu, czyli to,
co powoduje, że byt jest. Natomiast istota to dla niego ten zespół treści, który określa, czym byt jest. Ta istota jest – jak chciał Arystoteles – wewnętrznie skomponowana z formy i materii. Forma i materia jawią się tu jako akt i możność w obrębie istoty bytu. Sama
istota jest bytową możnością wobec esse, które stanowi akt bytu. Ta
nowa metafizyka czyni więc istnienie pierwszym elementem bytu
i pierwszym przedmiotem zainteresowań filozoficznych. Można powiedzieć, że źródłem Tomaszowej koncepcji bytu jest jego odwaga
naruszenia schematu metafizycznego Arystotelesa, na co nie pozwolił sobie np. Awicenna. W każdym razie to Tomasz sformułował nową, egzystencjalną, koncepcję bytu. Ta nowa metafizyka niosła za
sobą doniosłe konsekwencje w filozofii – a przede wszystkim w filozofii Boga i w filozofii człowieka. Średniowieczni augustynicy zdecydowali się więc – już po śmierci Tomasza – na jej kościelne potępienia.
10. Swego czasu na fali „uwspółcześniania” tomizmu zaproponowano, aby za tomizm uznać taką oto postawę Tomasza z Akwinu:
postanowił on mianowicie zmierzyć się intelektualnie z podejrzaną
z chrześcijańskiego punktu widzenia nowością, która pojawiła się na
rynku idei XIII wieku, czyli filozofią Arystotelesa, i uczynić ją możliwą do zaakceptowania dla chrześcijan. Dziś tomistą jest więc nie
ten, kto szuka inspiracji w scholastycznych tekstach średniowiecznych, nawet jeśli są to teksty św. Tomasza, lecz ten, kto bierze na
warsztat najbardziej niepokojące współczesne idee i czyni je „strawialnymi” dla chrześcijaństwa. W ten sposób wzorem dwudziestowiecznego tomisty nie będzie zaczytany w Sumie teologii Gilson czy
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Maritain, lecz niemiecki teolog Karl Rahner, który myśl Heideggera uczynił sposobem wykładu chrześcijaństwa. W ten sposób można uprawiać nie tylko tomizm bez Tomasza, ale nawet tomizm wbrew
Tomaszowi, „dostosowując” nawet bardzo odległe od jego filozofii
myślenie do wymogów chrześcijańskiej ortodoksji. Nietrudno zauważyć, że ten pomysł koresponduje z ujęciem dzieła Tomasza jako
syntezy filozofii Arystotelesa i ortodoksyjnej patrystyki.
Jeśli jednak głównego dokonania Tomasza upatruje się w jego nowatorskiej filozofii bytu jako istniejącego, to tomizm musi polegać
na czymś innym niż opisana wyżej (wyimaginowana zresztą) postawa Akwinaty. Tomizmem dziś jest zatem myślenie metafizyką bytu istniejącego i – zgodnie z naturą metafizyki – sytuowanie jej u podstaw wszelkich pochodnych ujęć i koncepcji. Nie ma więc tomizmu
bez Tomasza, on jest bowiem autorem tezy o istnieniu jako akcie bytu i tego autorstwa nikt nie może go pozbawić.
Jednak – co trzeba mocno podkreślić – uprawianie tomizmu nie
ma w sobie nic z postawy wyznawcy. Tomista nie tylko nie musi, ale
i nie może przyjmować wypowiedzi Tomasza jako ostatecznego argumentu w sprawie. Interesuje go przede wszystkim sama rzeczywistość. Można powiedzieć krótko: tomista jest naukowcem, a nie
ideologiem, dlatego uprawiany przez niego tomizm nie ma nic wspólnego np. z marksizmem, dla którego teksty klasyków rozstrzygały
każde zagadnienie, a wszelkie „odchylenia” były piętnowane przez
odpowiednie organy; tak funkcjonujący marksizm nie był wszak filozofią, lecz ideologią. Owszem, w historii zdarzały się próby ideologizacji tomizmu poprzez odgórne „nakazywanie” go. Zawsze bowiem, gdy administracyjnie usiłuje się narzucić komuś jakiś system
myślenia (który z natury jest dziedziną intelektu, a nie woli, i wobec
tego rządzi się innymi prawidłami), to niemal automatycznie ten system myślenia staje się ideologią, bez względu na to, czym był przedtem: filozofią, teologią czy ekonomią. Trzeba jednak uczciwie zauważyć, że dziś, w pierwszej połowie XXI wieku, ideologizacja
tomizmu nam nie grozi; wręcz przeciwnie: do niedawna wyraźnie
mieliśmy do czynienia ze sprzeciwem wobec tomizmu, który przybrał charakter ideologii i był bardzo opiniotwórczy.
Uprawianie tomizmu dzisiaj musi więc sytuować się na terenie
wyznaczonym przez dwie granice. Po pierwsze, uprawianie go nie
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jest bezrefleksyjnym wyznawaniem poglądów Tomasza. Po drugie
jednak – powtórzmy to i podkreślmy – nie ma tomizmu bez Tomasza. Na tak określonym terenie mieszczą się zarówno prace historyczne, stanowiące analizę problematyki zawartej w tekstach Akwinaty, jak i ujęcia systematyczne, rozwijające poglądy Tomasza lub
interpretujące współczesne tematy filozoficzne i teologiczne ad mentem fratri Thomam, co dziś znaczy: w ramach Tomaszowej metafizyki esse rozumianego jako akt bytu.
Z tego wynika określenie stosunku do tekstów Akwinaty i stosunek do dorobku tzw. szkoły tomistycznej. Jeśli chodzi o teksty Tomasza, to przy sformułowanym wyżej zastrzeżeniu, że jego opinie
nie są traktowane jako bezdyskusyjnie rozstrzygające, trzeba z całą
mocą podkreślić, że recepcja jego myśli, dostępnej w tekstach, nie
została zakończona. Pomimo rozwoju badań nad spuścizną Tomasza bardzo wiele zostało jeszcze do zrobienia. Te badania trzeba więc
ciągle prowadzić metodami właściwymi dla historii filozofii, z całym właściwym jej krytycyzmem i skrupulatnością. Znane nam wyniki tych badań są filozoficznie fascynujące, potwierdzają potrzebę
dalszego wysiłku – i to mimo że pokazują też gorsze strony ujęć
Akwinaty, jego niekonsekwencje, niekompetencje, pomyłki. Jak przytomnie zauważył Gilson: „nie może paść ofiarą własnego geniuszu
ten, kto go nie posiada, ci jednak, którzy nie są obdarzeni geniuszem,
mają całkowitą słuszność w tym, że nie chcą się stać ofiarami geniuszu innych”11. W pełni więc uzasadnione jest pragnienie tomisty, aby
nie stać się ofiarą geniuszu św. Tomasza, który wszak sam napisał:
„Studium filozofii nie jest po to, aby poznać to, co ludzie myśleli, lecz
jak to by się miało do prawdy rzeczy”12.
Z dorobkiem tzw. szkoły tomistycznej jest większy problem: wiele pokoleń tomistów pracowało, opierając się na pewnej zastanej tradycji tomistycznej, bez odwoływania się do autentycznej myśli i tekstów Tomasza. Dość przypomnieć, że wzmożone zainteresowanie
tomizmem datuje się od wydania przez papieża Leona XIII encykliki Aeterni Patris w 1879 roku, a dopiero w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Gilson i Maritain zaczęli publikować analizy
É. Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego, tłum. Z. Wrzeszcz, Warszawa
1968, s. 7-8.
12
Tomasz z Akwinu, In libros Aristotelis „De caelo et mundo” expositio, lib. 1 l. 22 n. 8.
11
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tekstów Akwinaty, z których niezbicie wynikało, że najważniejszym
jego filozoficznym osiągnięciem jest „odkrycie” aktu istnienia bytu.
Historia filozofii rejestruje szereg odmian tomizmu po 1879 roku:
tomizm tradycyjny, nazywany też tomizmem podręcznikowym, tomizm lowański, tomizm transcendentalny, tomizm analityczny, tomizm egzystencjalny oraz tomizm konsekwentny. Tylko dwie ostatnie wymienione odmiany operują w horyzoncie Tomaszowej
metafizyki bytu istniejącego. W tej sytuacji powstaje uzasadnione
pytanie o wartość ogromnej przecież literatury tomistycznej powstałej w XIX i XX wieku. Odpowiedź wydaje się banalna: wartość ta
jest różna. Wynika z niej jednak wyraźne ostrzeżenie przed lekceważeniem tomistów, którzy przed nami badali teksty Tomasza lub
usiłowali w duchu tomistycznym odpowiedzieć na jakieś ważne pytania swoich czasów i środowisk. Nawet w sytuacji, gdy nie znali
prawdziwego oblicza Tomaszowej metafizyki, ich spostrzeżenia, ustalenia, uwagi na jakiś szczegółowy temat mogą być nieocenioną pomocą w jego zgłębianiu. A jeśli nawet nie znajdziemy w ich tekstach
niczego interesującego, to uniknięcie ich błędów dzięki ich poznaniu może być dla nas cenną nagrodą za podjęty wysiłek ich lektury.

* * *
Odpowiedź na pytanie, czym jest tomizm konsekwentny, wydaje
się prosta. Stanowi go bowiem taka egzystencjalna interpretacja Tomaszowej metafizyki, w której dominuje temat istnienia jako aktu
współstanowiącego z istotą byt jednostkowy. Akt istnienia urealnia i aktualizuje istotę bytu, przejawiając się w niej w postaci własności istnieniowych: realności, jedności, odrębności, prawdy, dobra i piękna. Punktem wyjścia poszukiwań filozoficznych w tomizmie
konsekwentnym są doznane przez człowieka skutki pierwszego zetknięcia się z poznawanym bytem, nazywanego poznaniem niewyraźnym. Filozofię bytu jako naukę, a także jej metodologię, uświadamiamy sobie szukając – już w poznaniu niewyraźnym – przyczyn
doznawanych przez nas skutków, przede wszystkim rodzącego się
w intelekcie pod wpływem oddziaływania poznawanego bytu słowa
intelektu, nazywanego też słowem serca.

OKREŚLENIE
TOMIZMU
KONSEKWENTNEGO
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Metafizyka, czyli filozofia bytu
Artur Andrzejuk
Filozofia bytu tomizmu konsekwentnego sytuuje się zdecydowanie
po stronie realizmu filozoficznego, głoszącego pierwszeństwo realnie
istniejącego bytu jednostkowego przed wszelkimi działaniami lub
relacjami, także więc przed relacją poznania. Jednakże wiedza na temat
bytu jest skutkiem relacji poznania, dlatego metafizyka ma swe źródło
w ujęciu poznawczym bytu i w pewnym genetycznym porządku
wykładu (który jest preferowany w tomizmie konsekwentnym).
Z tego powodu prezentację filozofii bytu w tomizmie konsekwentnym rozpoczynamy od zagadnienia poznania1. Chodzi bowiem o to,
aby kolejne tezy tej filozofii uzasadniały się zawsze w odwołaniu do
pierwotnego zetknięcia się poznającego człowieka z poznawanym
bytem (nazywa się to heurezą twierdzeń lub właśnie ujęciem genetycznym).
1. Arystoteles (za pewną tradycją) uważał, że początkiem filozofii jest zdziwienie. Filozofowie często zastanawiali się, czego dotyczy to zdziwienie. W tomizmie konsekwentnym przyjmuje się,
że to fundamentalne dla filozofii zdziwienie wywołane jest doznaniem realności spotkanego bytu. Jednakże, aby tego zdziwienia
doznać, człowiek musi wcześniej odebrać jakieś informacje od te1

ZDZIWIENIE JAKO
POCZĄTEK
METAFIZYKI

Co jednak nie jest równoznaczne z postawieniem epistemologii (teorii poznania)
przed samą metafizyką. Spór na ten temat jest jednym z najbardziej znanych
dyskusji w łonie tomizmu, a w odniesieniu do tomizmu konsekwentnego stał się
niejako „sporem założycielskim”, gdyż prowadził go twórca tomizmu
konsek wentnego Mieczysław Gogacz ze z wolennik iem tomizmu
fenomenologizującego Antonim B. Stępniem (prywatnie szwagrem Gogacza).
Bożena Listkowska w ramach badań nad stosunkiem metafizyki do epistemologii
w kontekście stanowisk M. Gogacza i A.B. Stępnia przeprowadziła wywiady
z obydwoma tomistami. Zob.: Tomizm fenomenologizujący czy fenomenologia
tomizująca? Rozmowa z profesorem Antonim B. Stępniem o metafizyce, teorii poznania
i zachodzącej między nimi relacji, w: A.B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, do
druku przygotował R. Kryński, t. 3, Lublin 2015, s. 123-135 oraz Kilka słów
o tomizmie konsekwentnym, jego historii i głównych założeniach z prof. Mieczysławem
Gogaczem rozmawia Bożena Listkowska, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2016), s. 441446.
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go bytu. Ten pierwotny przepływ danych od przedmiotu poznawanego do podmiotu poznającego Tomasz z Akwinu nazwał poznaniem niewyraźnym (cognitio confusa), a Mieczysław Gogacz
uczynił przedmiotem swego namysłu nad punktem wyjścia metafizyki. Okazuje się bowiem, że zanim uświadomimy sobie, iż poznajemy coś, co spotkaliśmy na naszej drodze, zanim nawet zdążymy się zdziwić tym spotkanym przedmiotem, ów przedmiot
przekazał nam o sobie informacje – i to nie tylko na temat swojej
fizyczności (co jest warunkiem wszelkiego ludzkiego bezpośredniego poznania), ale też wraz z tym „materiałem zmysłowym” dotarła do nas informacja o istocie spotkanego bytu oraz towarzyszących jej własnościach, przede wszystkim odrębności od innych
bytów, a także jedności i realności. To właśnie ta realność, gdy ją
sobie uświadomimy, wywołuje w nas zdumienie, zdziwienie, a nawet zachwyt, że to, co na nas niewyraźnie z początku oddziałało
jest – realnie istnieje. W tym momencie jednak prof. Gogacz przestrzega przed pójściem „na skróty”, czyli uznaniem opisu owego
zdziwienia w postaci zdania „x jest” (tzw. sądu egzystencjalnego)
za pierwsze zdanie metafizyki, gdyż metafizyka dotyczy bytowych
przyczyn tego, co poznajemy, a zatem musi poszukać w oddziałującym na nas bycie tego, co powoduje skutki doznawane przez człowieka podczas spotkania z nim, musi więc także zapytać o przyczyny zdziwienia, a nie zadowalać się wyłącznie jego opisem2.
Od pytań, jakie postawimy w momencie spotkania z poznawanym bytem, uzależnione jest do jakiej nauki filozoficznej będzie się
zaliczał powstający zespół odpowiedzi. Jeśli będziemy pytać o to, co
w spotkanym bycie wywołuje doznawane przez nas skutki, to zaczniemy budować filozofię bytu. Jeśli jednak zapytamy o to, co w nas
samych warunkuje odebranie informacji o spotkanym bycie, to zaczniemy tworzyć filozofię człowieka, gdy zaś skupimy się na przepływie informacji i będziemy starać się go analizować, wtedy zaczniemy uprawiać filozofię poznania.
Interesuje nas jednak teraz filozofia bytu. Pytamy więc, co w poznawanym bycie powoduje, iż oddziałuje na nas w taki sposób, że
2
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Uczynienie ponadto tego opisu początkiem analiz metafizycznych stanowi
uznanie za początek metafizyki zdania teoriopoznawczego. Szerzej na ten temat
w rozdziale 15: Metody filozofii.

Metafizyka, czyli filozofia bytu

odbieramy jego realną i odrębną od innych bytów istotę. Wskazuje
na to fakt, że bezbłędnie trafiamy na poznawany przedmiot, nawet
jeśli jest to pojedyncze drzewo w środku lasu. Musieliśmy więc oprócz
cech fizycznych tego drzewa odebrać informacje o jego istocie, czyli o tym, czym ono jest (quidditas) wraz z własnościami takimi jak
realność, odrębność, a także jedność. Gdy zaczniemy to analizować,
to właśnie budujemy metafizykę. Nie jest to już niewyraźne doznanie bytu, lecz wysiłek uświadomienia sobie przyczyn, wywoływanych przez spotkanie skutków, próba ich nazwania i zbudowania na
ich temat spójnego wykładu.
2. Ujęcie w poznaniu tego wszystkiego, ponazywanie i w ogóle
budowanie filozofii bytu jako nauki wymaga skorzystania z określonej terminologii filozoficznej. Oczywiście nie może być to jakakolwiek nomenklatura powstała w dziejach filozofii, lecz taka, która
najbardziej zgodnie z ujęciem poznawczym bytu (adekwatnie) opisze poznawany przedmiot. Metafizyka tomistyczna korzysta w tym
zakresie z terminologii wypracowanej przez tradycję arystotelesowską. Niektóre z tych terminów już padły. Przede wszystkim pojęcie
bytu jako tego, co jest czymś3. Termin istota oznacza to, co w tym
bycie najważniejsze, właśnie istotne, co stanowi jego bytowy rdzeń.
Do jądra metafizyki Arystotelesa należą pojęcia aktu i możności. Aktem jest zawsze to, co kształtujące, stałe, określające charakter kształtowanego tworzywa. Możnością jest to, co kształtowane, co podatne na określanie przez akt. W bytach materialnych, bezpośrednio przez nas poznawanych, aktem jest forma, a możnością – materia. Ponadto Arystoteles odróżnił substancję jako byt samodzielny,
będący takim podmiotem własności i relacji, jak człowiek, zwierzę,
roślina, od przypadłości, czyli bytu niesamodzielnego, będącego właśnie cechą substancji lub jakąś nawiązywaną przez nią relacją. Cecha
lub własność to przypadłość zapodmiotowana w jakimś jednym bycie, jak barwa lub kształt, natomiast relacja to przypadłość zapodmiotowana jednocześnie w dwu bytach, jak przyjaźń lub poznawanie.
Prawie wszystkie wymienione terminy występują w języku potocznym lub w jakichś dziedzinach wiedzy, gdzie mają niekiedy podobne znaczenie jak w filozofii (np. istota) lub dość odległe (jak sub3

TERMINOLOGIA
FILOZOFII BYTU

Byt – gr. τὸ ὄν [to on], stąd „ontologia” jako inna nazwa (w niektórych systemach
filozoficznych) filozofii bytu.
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stancja lub materia, które w filozofii mają inne znacznie niż np.
w fizyce, chemii lub języku potocznym). Do terminów filozoficznych,
mających podobne znaczenie potoczne, należą ponadto: pryncypium
lub zasada, przyczyna, powód, skutek, cel, sprawca, intelekt, wola,
zmysły.
3. Pierwsze nasze zetknięcie się z bytem informuje nas o zawartej
w tym bycie jego istocie – jest on bowiem czymś określonym i o tym
wiemy, pomimo poznawanej przez nas także zmienności jego cech
fizycznych. Ta zmienność cech dokonuje się zawsze w ramach pewnej stałej tożsamości poznawanego bytu: człowiek jest tym samym
człowiekiem od przedszkola do starości pomimo niemal całkowitej
zmiany cech fizycznych. Wskazuje to, że w istocie człowieka, jak
zresztą każdego poznawanego przez nas bytu, znajduje się zasada
(pryncypium) jego tożsamości oraz podstawa zmienności jego cech
(przy zachowaniu tej tożsamości). Zasadę stałości w bycie Arystoteles – o czym już wspomniano – nazwał formą i nadał jej pozycję aktu, natomiast podstawę zmienności cech fizycznych określił jako materię i usytuował ją na pozycji możności. Oznacza to, że forma
i materia mają się do siebie jak akt i możność. Akt zawsze kształtuje możność, określa ją, determinuje, czyli wyznacza zakres jej zmienności przez co decyduje, czym dany byt jest. Możność wiąże akt ze
sobą, czyni go aktem określonego bytu jednostkowego, wskazuje
na to, „z czego” dany byt jest. W przypadku wytworów (które w tomizmie konsekwentnym nie są żadnymi bytami) mówimy: miedziany czajnik. „Czajnik” wskazuje na formę tego przedmiotu, „miedź”
– na jego materię. „Czajnik” bez określenia materii jest wyłącznie pojęciem ogólnym, bo przecież może być czajnik porcelanowy, stalowy, aluminiowy. Podobnie „miedź” jest wskazaniem na materiał,
z którego może być wykonane mnóstwo przedmiotów: lampa, kubek, figurka. Miedź nawet jako materiał dla wykonawcy ma jakąś
formę – kupuje ją w formie sztabek, drutu, granulek. Miedź bez jakiejkolwiek formy nie istnieje, nawet bezpostaciowy (koloidalny) pył
miedziany ma formę cząsteczek (atomów). Dlatego czystą „materię”,
tzw. materię pierwszą Arystoteles określił wyłącznie jako pojęcie;
w rzeczywistości istnieje „materia druga”, czyli zawsze „pod jakąś
formą”, której zamiana na inną stanowi wytworzenie czegoś, np.
przetopienie miedzianych sztabek i odlanie z nich lampy. W przy-

Metafizyka, czyli filozofia bytu

padku bytów („naturalnych”) sprawa się bardziej komplikuje, bo zastępowalność form wiąże się z powstawaniem jednych bytów i ginięciem drugich. W każdym razie związek formy i materii jako
aktu i możności jest stały i wyznacza w każdym bycie to, co stanowi jego istotę, czyli to, co określa, czym jest dany byt. Ponieważ istota jest czymś w bycie to jej poznawcze ujęcie (pojęcie) jest wyseparowane przez intelekt, który może dokonywać tego na podstawie
różnych kryteriów. I tak, gdy bierze pod uwagę wyłącznie to, co konieczne, aby być danym bytem, a więc, aby podpadać pod jego pojęcie, np. pojęcie człowieka, wtedy istota zawiera jedynie konieczne
elementy służące zdefiniowaniu pojęcia tego bytu, wskazuje wyłącznie na to, czym on jest (po łacinie: quod quid est). Ukuto z tego łaciński termin quidditas, oznaczający istotę bytu w jej koniecznych elementach. Quidditas nie informuje nas, czy jest istotą realnego bytu,
wskazuje wyłącznie na elementy składowe, wymagane w definicji,
czyli na materię (podstawę pojęcia rodzajowego) i na formę (podstawę pojęcia gatunkowego), ale nie wskazuje na realność tej formalno-materialnej struktury. Ujęciem istoty bytu realnego (w tomizmie
konsekwentnym) jest subsystencja, „istota pełna”, bo ujęta wraz z realnością oraz „gotowością” materii do podmiotowania przypadłości.
Przy takich założeniach możemy powiedzieć, że subsystencja jest
istotą w realnie istniejącym bycie jednostkowym. Profesor Gogacz
uważa, że tylko istota jako subsystencja jest przedmiotem zainteresowania metafizyki bytu. Święty Tomasz i tomiści wymieniają jeszcze naturę, czyli istotę ujętą jako podmiot działań, charakterystycznych dla danego bytu.
4. Przedmiotem analizy w filozofii bytu jest – jak wspomniano –
subsystencja, czyli istota realna. Pytamy o źródło jej realności. Nie
może być nim sama subsystencja, gdyż jako istota jest pryncypium
tożsamościującym byt i nie może być zarazem pryncypium urealniającym, bo oznaczałoby to, że być czymś oznacza zarazem być w ogóle, czyli istnieć. Tymczasem feniks i Charybda są czymś (pojęciami),
ale nie są realnymi bytami. Nie wystarczy więc wskazać na jakąś istotę, żeby wiedzieć, czy ona istnieje, np. słowo „róża” oznacza określoną roślinę, ale nie stanowi wskazania na konkretny egzemplarz rosnący w ogrodzie. Oznaczenie konkretności i realności tej róży
wymaga dookreślenia. Przykłady te pokazują, że istota sama nie jest

różne ujęcia istoty
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przyczyną swojej realności i wobec tego ta przyczyna musi znajdować się poza istotą, ale w ontycznym obrębie bytu jednostkowego,
gdyż byt oznacza zawsze jakąś treść istniejącą. Ta konstatacja jest
podstawą tezy, że w bycie, obok jego istoty, znajduje się urealniające tę istotę principium istnienia (esse). Pryncypium to nie może być
jednak własnością istoty, jakąś jej przypadłością, sposobem jej zachowania się, jak sądzili filozofowie arabscy, gdyż jako przypadłość
byłoby istnienie czymś w bycie niekoniecznym i niewpływającym na
charakter istoty, tymczasem istnienie jest pryncypium kluczowym,
decydujący o „być” lub „nie być” bytu – nie może więc być czymś dodatkowym i niekoniecznym dla istoty. Przyjęcie takiej tezy wymagałoby ponadto uznania, że istota bez istnienia w jakiś sposób jednak jest, skoro staje się podmiotem przyjęcia „dochodzącego” doń
istnienia. W ten sposób istota zarazem istniałaby i nie istniała, co
jest sprzecznością. Za pomocą takiej argumentacji Tomasz z Akwinu odrzuca pogląd Awicenny, że istnienie jest przypadłością istoty
i proponuje własną tezę, że istnienie jest aktem istoty. W takiej sytuacji istota stanowi możność w stosunku do aktu istnienia. Wobec
tego byt w ujęciu tomistycznym nie jest formą i materią, jak u Arystotelesa, lecz istnieniem i istotą.
Jest to więc inna niż Arystotelesowska metafizyka bytu. Różni się
od arystotelizmu kluczową tezą na temat struktury bytu jednostkowego, co rzutuje na charakter pozostałych ujęć filozoficznych. Filozofia Tomasza ma charakter egzystencjalny (od existentia – istnienie), ujęcia Arystotelesowskie pozostają na poziomie treściowym, co
nazwano esencjalizmem (od essentia – istota). Nie ma więc czegoś takiego jak filozofia arystotelesowsko-tomistyczna, gdyż nie da się sprowadzić do wspólnego mianownika tezy, że pierwszym pryncypium
bytu jest akt istnienia (Tomasz), i tezy, że pierwszym pryncypium
bytu jest akt formy (Arystoteles).
Akt istnienia (ipsum esse) jawi się w tomizmie jako pierwsze, zapoczątkowujące, podstawowe pryncypium każdego realnego bytu
jednostkowego, pryncypium o charakterze aktu urealniającego i aktualizującego całe pozostałe treściowe (istotowe) wyposażenie bytu. Żadne tworzywo bytu (żadne pryncypium) nie wyprzedza aktu
istnienia, akt ten właśnie zapoczątkowuje całą strukturę bytową,
a nie urealnia coś już wcześniej w jakiś sposób będącego. „Działa-
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nia” aktu istnienia wobec istoty określa się w tomizmie konsekwentnym jako urealnianie i aktualizowanie, o czym już wspomniano. Urealnianie jest powodowaniem wszystkiego w bycie bytem, czymś
właśnie realnym, prawdziwym, zaprzeczeniem niebytu, nicości. Aktualizowanie oznacza wiązanie ze sobą przez akt determinowanej
przez niego możności. Akt istnienia zatem wiąże z sobą urealnianą
istotę, dając tym podstawę do wewnętrznej jedności bytu jednostkowego oraz jego odrębności od innych bytów4.
Poznawanie aktu istnienia i jego ujęcie w filozofii bytu tomizmu
konsekwentnego jest więc swoiście dwuetapowe: na poziomie poznania niewyraźnego doznajemy w spotkaniu z bytem jego realności, która jest przejawianiem się w nim jego aktu istnienia. Pamiętamy, że to doznanie realności powoduje zdziwienie, które Arystoteles
uznał za początek filozofii. Etapem drugim jest, już w poznaniu wyraźnym, w ramach filozofii bytu, analiza istoty jako subsystencji
w kontekście pytania o źródło jej realności. W ramach odpowiedzi
na to pytanie wskazuje się na wewnętrzny w bycie akt istnienia jako
pryncypium urealniające całą jego ontyczną zawartość.
5. Akt istnienia przejawia się w bycie jednostkowym w postaci sześciu własności. Są one następujące (podajemy w poznawczej kolejności i polskim tłumaczeniu w wersji tomizmu konsekwentnego):
odrębność (aliquid), jedność (unum), realność (res), prawda (verum),
dobro (bonum) i piękno (pulchrum).
Odrębność wskazuje na pewien zamknięty „obszar” ontyczny bytu, który wypełnia akt istnienia, oraz urealniana i aktualizowana
przez ten akt istota. Jest to „obszar” tylko tego bytu, nie jest on współdzielony z innymi (a także nie ma w nim niczego z niebytu). Wypełniają go niepowtarzalne, jednostkowe, indywidualne, właśnie odrębne od innych, pryncypia tego określonego bytu (dlatego po łacinie
własność tę określono jako aliquid – „coś”). Warto dodać, że określenie odrębności („jedna odrębność nie jest drugą odrębnością”) jest
podstawą metafizycznej zasady odrębności lub niesprzeczności, która mówi, że jeden byt nie jest zarazem niebytem albo drugim bytem.
4

dwie drogi
dochodzenia do
stwierdzenia aktu
istnienia w bycie
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Zob. M. Gogacz, Akt istnienia (ipsum esse) według tomizmu konsekwentnego, „Studia
Philosophiae Christianae” 22 (1986) 2, s. 25-39; przedruk: M. Gogacz,
W kierunku tomizmu konsekwentnego, seria: Opera philosophorum medii aevii,
t. 11, Warszawa 2012, s. 198-210.
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Odrębność ma także swój udział w formułowaniu definicji osoby jako bytu, dzięki intelektualnemu charakterowi, w wysokim stopniu
samodzielnego, samowystarczalnego i autonomicznego.
Jedność to przede wszystkim skutek aktualizowania przez akt istnienia całej wewnętrznej zawartości bytu jednostkowego. Własność
ta oznacza, że byt jest pewną uporządkowaną strukturą wzajemnie
podporządkowanych sobie pryncypiów, wśród których akt istnienia
odgrywa rolę dominującą. Podział tej struktury ją niszczy. Tym zresztą różnią się byty od wytworów, które powstają przez dodawanie części, i wobec tego jedność, którą stanowią, jest jednością przypadłościową. Wytwory można wielokrotnie rozkładać i składać. Jedność
jest podstawą zasady tożsamości, która mówi, że bytem jest to, co go
stanowi (lub w wersji tomizmu egzystencjalnego: „byt jest tym, czym
jest”5). Jest to zasada podważająca platonizm i neoplatonizm, które
choć były filozofiami zogniskowanymi na problemie jedności, to
wskazywały, że wyjaśnienia bytu należy szukać poza nim samym,
np. w świecie idei czy przez odwołanie się do hierarchii bytowej. Zasada tożsamości mówi bowiem, że wyjaśnienia bytu należy szukać
w nim samym, w jego ontycznej strukturze, która jest jedna i niepowtarzalna.
Realność jest najbardziej ewidentnym skutkiem urealniania. Często nawet metafizycy mylą realność, jako przejaw istnienia, z samym
aktem istnienia (co przytrafiło się – jak się wydaje – filozofom arabskim). Tymczasem realność oznacza wykluczenie niebytu z obszaru
ontycznego bytu, który jest urealniany i aktualizowany przez określony akt istnienia. Jest przejawem w bycie jego aktu istnienia. Realność wskazuje ponadto na tezę, że przyczyną realności może być tylko coś realnego, co nazywa się w metafizyce (tomizmu konsekwent5
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Zob. M.A., Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, wyd. 3, Lublin 1995, s. 108.
Warto dodać, że problematyka jedności jest jednym z najstarszych problemów
filozoficznych, który był podejmowany przez przedstawicieli przeróżnych
orientacji filozoficznych. Szerzej na ten temat pisze Tadeusz Klimski, Jedno i byt.
Analiza koncepcji realistycznych (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, współcześni
tomiści), Warszawa 1992 oraz Mieczysław Gogacz, Miejsce zagadnienia jedności
w historii i strukturze metafizyki, w: Metafizyczne ujęcia jedności (Platon, Tomasz
z Akwinu), red. M. Gogacz, seria: Opera philosophorum medii aevi, t. 6, z. 1,
Warszawa 1985, s. 9-19.

Metafizyka, czyli filozofia bytu

nego) zasadą realności, a w ujęciach bliższych logice – zasadą racji
dostatecznej. W tomizmie konsekwentnym z realnością wiąże się
podstawową relację, która wiąże byty, przede wszystkim byty osobowe, a mianowicie miłość. Jest ona w tym ujęciu spotkaniem w fakcie realności, swoistym „byciem-dla-siebie”. Owocuje to w dalszych
konsekwencjach charakterystycznymi dla tomizmu konsekwentnego tezami, dotyczącymi relacji osobowych, teorii wspólnot, etyki
i pedagogiki, a także ujęciami z zakresu filozofii społecznej i politycznej.
Prawda jest dzięki aktowi istnienia pewną otwartością bytu na
władze człowieka, która najbardziej widoczna jest w dziedzinie poznania i oznacza po prostu poznawalność bytu. W tomizmie konsekwentnym podkreśla się, że metafizyczna prawda nie „rodzi” się
w chwili poznawania bytu przez jakiś podmiot poznający, lecz warunkuje to poznanie. Co więcej, wspomniana otwartość bytu jest
podstawą osobowej relacji wiary, którą stanowi wzajemnie okazywane sobie zaufania i wzajemna prawdomówność. Prawda jako istnieniowa własność bytu przekłada się na pojęcie prawdy w teorii poznania oraz w logice (klasycznej). W dziedzinie poznania prawda
oznacza wierność ujęcia w stosunku do poznawanego bytu. Jest to
tzw. korespondencyjna definicja prawdy, gdyż zakłada „korespondencję” (odpowiedniość, adekwację, po prostu wierność) intelektualnego ujęcia poznawanemu bytowi.
Dobro jest dzięki aktowi istnienia podobną otwartością, ale w dziedzinie wyboru, nawiązywania relacji. Owocuje możliwością wybrania danego bytu jako czegoś dla nas pozytywnego, możliwością nawiązania z nim życzliwych relacji. Święty Tomasz wiąże
metafizyczne dobro z doskonałością bytu i w ten sposób czyni je podstawą dobra moralnego (czyli dobra ludzkiego postępowania) w etyce, która jest filozoficzną nauką o zasadach wyboru dobra6. To dobro jest w moralności celem zabiegów człowieka, zgodnie
z Arystotelesowską definicją dobra jako tego, czego wszyscy pożądają. W tomizmie konsekwentnym wiąże się dobro z osobową relacją nadziei. Jest ona w tym ujęciu relacją budującą się na istnieniowej własności dobra w każdej z osób, stanowi więc swoisty „przepływ”
6

prawda

dobro

Szerzej na ten temat: A. Andrzejuk, Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw
etyki tomistycznej, Warszawa 2000.
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piękno

dobra pomiędzy osobami, niejako jego „wymianę”. Polega więc relacja nadziei na życzeniu dobra drugiej osobie (benevolentia), podejmowaniu tylko dobrych działań wobec tej osoby (benefacientia) i oczekiwaniu, że ta druga osoba ma wobec nas także wyłącznie dobre
intencje, że chce naszego dobra i trwania z nami w relacjach7.
Piękno zostało przez św. Tomasza opisane najmniej jednoznacznie, dlatego tomiści nie byli zdecydowani, czy w ogóle jest ono własnością istnieniową, a jeśli jest, to jaki jest jego charakter8. Według
Akwinaty piękno stanowi pewną wykończoną całość (integritas), doskonałą (perfectio) dzięki zharmonizowaniu (consonantia) wszystkich
stanowiących ją elementów w taki sposób, iż każdy z nich znajduje
się na właściwej pozycji i spełnia właściwe sobie funkcje (proportio).
Wszystko to powoduje, że byt przejawia swą istotę (splendor formae),
jest przez to swoiście jasny i wyraźny (claritas). Z pięknem wiąże się
wiele różnych tematów, np. miłość, która w pewnej swej początkowej postaci jest współupodobaniem (complacentia), gdzie głównym
motywem jest piękno, jako to, co się podoba. Piękno bowiem silnie
oddziałuje na uczucia – może je scalać i kształtować, ale także może stanowić za ich pośrednictwem siłę destrukcyjną.
Dodać ponadto wypada, że wymienione własności istnieniowe,
będące w swej istocie przejawianiem się aktu istnienia w bycie, który ten byt urealnia i aktualizuje, nazywane są w literaturze tomi7

8
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Warto zwrócić uwagę, że jest to zupełnie inne od potocznego rozumienie nadziei,
którą zazwyczaj kojarzy się z planowaniem, marzeniami, przyszłością,
oczekiwaniem. Takie rozumienie nadziei wyrasta swymi korzeniami z ujęć
Platona, dla którego celem życia człowieka było dążenie do idei, co w tradycji
platońskiej związano z nadzieją. W tomizmie konsekwentnym nadzieja rozumiana
jako relacja jest pewnym odniesieniem do siebie dwóch osób „tu i teraz”. To
odniesienie jest w swej istocie wymianą dobra pomiędzy powiązanymi osobami.
W tomizmie egzystencjalnym (Mieczysław A. Krąpiec) przeważał pogląd, że
piękno jest łącznym przejawianiem się prawdy i dobra, natomiast w tomizmie
konsekwentnym (Mieczysław Gogacz) dominowała teza, że jest ono łącznym
przejawianiem się wszystkich własności istnieniowych. Rozważając te ujęcia,
słusznie zwrócono uwagę (Antoni B. Stępień), że skoro piękno jest połączniem
innych własności istnieniowych, to nie jest osobną własnością istnieniową. Trzeba
więc zinterpretować piękno inaczej, np. zwrócić uwagę na skutki powodowane
przez akt istnienia w urealnianej i aktualizowanej istocie. Szerzej o własnościach
istnieniowych: A. Andrzejuk, Własności istnieniowe bytu w interpretacji tomizmu
konsekwentnego, „Rocznik Tomistyczny” 7 (2018), s. 131-151.
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stycznej także transcendentaliami (lub własnościami transcendentalnymi), bo „przekraczają” kategorialne pojęcia rodzaju i gatunku
oraz konwertibiliami, czyli „zamiennikami bytu” (w nawiązaniu do
często powtarzanego wyrażenia św. Tomasza, że są one zamienne
z bytem, np. bonum et ens convertuntur).
6. Struktura bytu, jaka się w wyniku tych ustaleń jawi, jest następująca: akt istnienia stanowi pryncypium zapoczątkowujące byt
i urealniające oraz aktualizujące wszystko to, co jest tym bytem, czyli jego istotę, która jest wobec tego aktu możnością. Byt więc konstytuują dwa pryncypia bytowe: istnienie jako akt i istota jako możność. Akt istnienia w każdym bycie przejawia się w postaci sześciu
własności istnieniowych, co wyżej omówiono. Natomiast istota bytu jest skomponowana także z aktu, tym razem takiego, który decyduje o jej stałej tożsamości, i jest to – zgodnie z tym jak chciał Arystoteles – forma. Ta forma ogarnia swym wpływem istotową możność,
którą w bytach dostępnych naszemu bezpośredniemu poznaniu jest
materia. A zatem można powiedzieć, że pryncypiami istotowymi
bytu są forma jako akt i materia jako możność. Ta swoiście podwójna kompozycja złożeń z aktu i możności wyjaśnia byt w jego wewnętrznej strukturze.
Jednakże byt jednostkowy, ukonstytuowany z istnienia i istoty, nie
jest bytem absolutnym. Wskazują na to występujące wewnątrz niego uzależnienia: istoty od istnienia, materii od formy i na odwrót:
istnienia od istoty i formy od materii. Każde z wymienionych pryncypiów nie jest samoistne, bo jest właśnie zależne od czegoś innego.
Żadne z nich także samo się nie wyjaśnia. Zawsze bowiem, gdy mamy do czynienia z jakimś złożeniem z aktu i możności, musimy wskazać na zasadę tego złożenia, gdyż ani akt, ani możność tej zasady nie
stanowią, skoro są „wewnątrz” powstałej kompozycji. Zasadą więc
owej kompozycji musi być przyczyna o charakterze aktu, działająca
„z zewnątrz” niej. Aby więc do końca wyjaśnić byt jednostkowy musimy w filozofii bytu poszukać jego przyczyn zewnętrznych. Arystoteles wskazał dwie takie przyczyny: sprawczą i celową. Inni metafizycy korzystali z tego ujęcia, dostosowując je do swojego
rozumienia bytu. Tomasz z Akwinu przyczynę sprawczą ujmuje jako samoistny akt istnienia (ipsum esse subsistens), który urealnia na
zewnątrz siebie akty istnienia bytów złożonych z istnienia i istoty.

STRUKTURA BYTU
W TOMIZMIE
KONSEKWENTNYM

przyczyny bytu

przyczyna sprawcza
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przyczyny celowe

UZASADNIENIE
ISTNIENIA
PIERWSZEJ
PRZYCZYNY
SPRAWCZEJ

Takie pochodne akty istnienia – jak pamiętamy – zapoczątkowują
byty jednostkowe, urealniając ich istoty i wiążąc je ze sobą.
Problem przyczyny sprawczej budzi zazwyczaj najwięcej emocji,
ale najwięcej trudności dostarczają przyczyny celowe. Dla Arystotelesa celem był pomysł twórcy. W odniesieniu do wytworów sprawa
była prosta, w przypadku bytów (tzw. naturalnych) wiązano je z formą, w której cel tkwił jako kres doskonalenia się bytu. Za to przyczyn sprawczych filozof ten widział kilka, ponieważ sprawczość dla
niego dotyczyła ruchu. Gdy jednak w tomizmie sprawczość związano ze stwarzaniem istnienia i przypisano ją wyłącznie samoistnemu
aktowi istnienia, to pojawił się problem nazwania oraz określenia roli innych przyczyn zewnętrznych bytu jednostkowego. Takie przyczyny są oczywiste; wszyscy dostrzegamy dziedziczenie cech genetycznych, wpływ na naszą istotę warunków klimatycznych, diety,
sposobu życia. Różnie w tomizmie określano charakter i rolę tych
dodatkowych przyczyn, określano je jako posiłkujące, kształtujące,
narzędne (w ręku Boga). Mieczysław Gogacz zdecydował się na pozostanie przy terminologii Arystotelesa, zdając sobie sprawę, że nazwę „przyczyna celowa” trzeba potraktować jako terminologię techniczną metafizyki i uwolnić ją od potocznych skojarzeń z celem jako
czymś wyłącznie pomyślanym. Przyczynami celowymi są więc w tomizmie konsekwentnym wszystkie te byty, które oddziałują na powstającą istotę, odciskając w niej niejako swe piętno, jak rodzice,
warunki klimatyczne i inne oddziaływania, a nawet na miano przyczyn celowych zasługują substancje, które wchodzą w budowę organów ciała człowieka, jak woda, wapń, żelazo9.
7. Istnienie pierwszej przyczyny, w filozofii św. Tomasza określanej jako samoistny akt istnienia, czyli po prostu Bóg, jest w tej filozofii wnioskiem analizy przyczyn bytu jednostkowego. Teza o istnieniu Boga uniesprzecznia rozumienie struktury tego bytu. Akt
istnienia bowiem, urealniający taki byt, jest zależny od istoty tego
bytu, gdyż komponuje się z nią jako swą możnością. Wskazuje to na
jego zdecydowanie nieabsolutny, a więc i niesamoistny charakter.
Wobec tego swoją przyczynę musi mieć na zewnątrz siebie. Tą przy9
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Zob. W. Szczepkowska, Miejsce przyczyn celowych w metafizyce. Propozycja tomizmu
konsekwentnego, w: Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, red.
T. Klimski, I. Andrzejuk, Warszawa 2012, s. 91-97.
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czyną nie może być on sam, bo nic nie jest przyczyną siebie, gdyż
oznaczałoby to, że jest, bo się sprawia, a zarazem go nie ma, bo dopiero się sprawia. A więc stwierdzenie, że coś przyczynuje samo siebie jest wewnętrznie sprzeczne. Nie da się także przyjąć, że istnienie bytu przyczynowane jest przez niebyt, gdyż niebyt, nicość, nie
istnieje, a to, co nie istnieje także nie działa, nie może więc przyczynować czegokolwiek. Źródłem istnienia bytu nie może być także jego istota, gdyż oznaczałoby to, że pryncypium tożsamościujące byt
byłoby zarazem pryncypium urealniającym. Tymczasem nie wystarczy wskazać na jakąś treść, aby wiedzieć, że ona istnieje. Nie każdy
rzeczownik oznacza realną rzecz. Tomasz, jak pamiętamy, w dyskusji z tezą, że istnienie jest cechą istoty (jej przypadłością lub „sposobem” bycia) wskazuje na aktowy wobec całej struktury bytu charakter jego istnienia. Z tego wynika, że przyczyną istnienia bytu
jednostkowego jest taki byt na zewnątrz niego, którego struktura
umożliwia urealnianie istnień innych bytów10.
Pytanie o strukturę tego bytu jest początkiem tomistycznej filozofii Boga. Odpowiedź na to pytanie zawiera się zasadniczo w określeniu Boga jako samoistnego aktu istnienia. Bóg bowiem, jak każda przyczyna, ma to, czego udziela, czyli istnienie. To istnienie
wszakże nie urealnia Jego istoty, skoro urealnia na zewnątrz akty istnienia innych bytów. Oznacza to dalej, że w Bogu nie ma istoty jako możności, że jest on wyłącznie aktem, lub jak lubi powtarzać
św. Tomasz: Jego istotą jest Jego istnienie. Wynika z tego, że Bóg
jest wyłącznie istnieniem o charakterze aktu. Powoduje to, że Jego
10

struktura bytowa
pierwszej przyczyny

Świadomie pomija się tu problematykę tzw. pięciu dróg św. Tomasza, za pomocą
których ilustruje on dochodzenie do stwierdzenia pierwszej przyczyny w różnych
tradycjach filozoficznych. W tomizmie konsekwentnym uważa się, że jedyną
argumentacją na rzecz tezy o istnieniu Boga jest analiza struktury bytu
jednostkowego w aspekcie jego zewnętrznych przyczyn. Teza o istnieniu Boga
jest wnioskiem tej analizy. Wspomniane „drogi” służą uzasadnieniu tezy, że
możliwe jest odkrycie pierwszej przyczyny sprawczej w każdej pluralistycznej
metafizyce (arystotelesowskiej, tomistycznej, awiceniańskiej, neoplatońskiej
i augustyńskiej). Szerzej na ten temat: A. Andrzejuk, Problem istnienia Boga
w filozofii Tomasza z Akwinu a „drogi” dochodzenia do Boga w „Summa Theologie”,
w: Człowiek i świat wokół niego. Studia z filozofii średniowiecznej, red.
M. Manikowski, Wrocław 2008, s. 73-83; przedruk w: tenże, Filozofia bytu
w tekstach Tomasza z Akwinu, Warszawa 2018, s. 182-192.
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atrybuty pierwszej
przyczyny

CHARAKTERYSTYKA
PRZYCZYN
CELOWYCH

struktura jest wyjątkowa, unikalna w tym sensie, że nie ma struktury analogicznej – drugiego bytu jednoelementowego, który byłby
wyłącznie aktem. Taki byt jest więc tylko jeden.
Dzięki tak rozumianej strukturze Boga można przypisać Mu różne własności, które tradycyjnie nazywa się atrybutami Boga. W dziejach tomizmu odnotować możemy rozmaite „strategie” przypisywania Bogu owych atrybutów. W tomizmie konsekwentnym dzieli się
je na atrybuty wprost, którymi są własności istnieniowe: realność,
odrębność, jedność, prawda, dobro i piękno (tym razem wymieniamy je w porządku bytowania). Własności te, przejawiając absolutne
istnienie Boga, nabierają także w Nim absolutnego charakteru. Ponadto Mieczysław Gogacz mówi o aksjologicznych atrybutach Boga, czyli takich, które wynikają z porównania Go z bytami stworzonymi. Mówi się bowiem, że Bóg jest wieczny, niezmienny,
wszechmocny. Trzecią grupę atrybutów Boga, nazwanych przez Gogacza eminentnymi, wiąże się z religią i mistyką, gdzie Bóg bywa
określany z punktu widzenia (miłosnej) relacji wiążącej z Nim człowieka. Na tej zasadzie zakochani w Bogu mówią na przykład, że Bóg
jest dla nich wszystkim, co jest zrozumiałe w języku miłości, ale potraktowane jako pogląd filozoficzny lub teologiczny stanowi formułę panteistyczną11. Można jeszcze mówić o czwartej grupie atrybutów Boga, które przypisujemy Mu z tej racji, że jest przyczyną innych
bytów, i jako przyczyna musi mieć doskonałości spotykane w tych
bytach, np. rozumność i wolność. Daje to w sumie dość rozległą wiedzę na temat Boga, pomimo, że w tomizmie podkreśla się, że o Bogu więcej wiemy, jaki nie jest, niż jaki jest.
8. Wszystkie pozostałe przyczyny zewnętrzne bytu określa się jako celowe. Wspominano już, że do ich zespołu należą źródła wszelkich oddziaływań kształtujących istotę bytu (w tym przypadku ujmowaną jako natura). W odniesieniu do człowieka (i innych bytów
żywych) jest to przede wszystkim wyposażenie genetyczne, pochodzące od rodziców, warunki klimatyczne, życiowe, w dalszej kolejności oddziaływania społeczne (wiele z tych oddziaływań ma wpływ
bardziej na przypadłości niż na istotę bytu, dlatego mówi się tu ra11
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Można dodać, że na tym tle często dochodziło w historii do nieporozumień
między mistykami a teologami i filozofami, zazwyczaj na niekorzyść mistyków,
o czym można się dowiedzieć, gdy studiujemy ich dzieje.
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czej o naturze jako istocie będącej podmiotem działań; skutki tych
działań „rejestrują” się w naturze w taki sposób, że mówi się nawet,
iż przyzwyczajenie jest drugą naturą). Do zespołu przyczyn celowych – o czym już wspomniano – zalicza się także substancje wchodzące w budowę organów ciała. Wiadomo bowiem, że w sposób ciągły dokonuje się ich wymiana w organizmie i że wobec tego organy
z nich zbudowane stanowią jakby zewnętrzną – swoiście graniczną
– warstwę ciała (mixtio elementorum). Warstwą bardziej wewnętrzną
jest „kod” ciała, czyli swoisty zapis (materia signata), który powoduje, że pomimo wymiany substancji stanowiących organy, zachowują one swoją tożsamość i indywidualne cechy, np. włosy, które się
kręcą, po obcięciu odrastają nadal w postaci loków. Podstawą tego
wszystkiego w bycie jest możność materialna, nazywana krótko materią, która stanowi – określany przez formę – podmiot cech i własności fizycznych. Można więc powiedzieć, że ciało człowieka ma
budowę „warstwową” i ciałem tym „bardziej” są warstwy wewnętrzne (materia, materia signata) niż zewnętrzne (mixtio elementorum).
W tomizmie Mieczysława Gogacza rozważa się jeszcze problem
przyczyn celowych dusz ludzkich. Otóż dusza człowieka, ujęta sama w sobie (anima separata) ma charakter bytu samodzielnego (substancji), choć nie jest pełnym człowiekiem z punktu widzenia gatunku „człowiek”. Jednakże ten substancjalny charakter duszy ludzkiej
powinien mieć – według Gogacza – swoją przyczynę celową, będącą bytem o analogicznej strukturze, tzn. bytem samodzielnym o intelektualnej naturze. W dziejach filozofii i kultury występują takie
byty pod nazwą aniołów, inteligencji, duchów czystych, substancji
oddzielonych (substantia separata). Na tej podstawie Profesor Gogacz
przypuszcza, że można przyjąć, iż aniołowie są przyczynami celowymi dusz ludzkich (i ewentualnego argumentu za ich istnieniem
szukać w filozofii człowieka)12.
9. Filozofia człowieka w tomizmie konsekwentnym jest właściwie
metafizyką człowieka (i będzie jej w tym podręczniku poświęcony
osobny dział). Traktuje zatem człowieka jako pewien szczegółowy
12
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Zob. M. Gogacz, Filozoficzna konieczność istnienia aniołów jako celowych przyczyn
dusz ludzkich, w: Człowiek we wspólnocie Kościoła, red. L. Balter, Warszawa 1979,
s. 87-116. Tekst przedrukowany w: Tenże, Człowiek i jego relacje (materiały do
filozofii człowieka), Warszawa 1985, s. 19-42.
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(i szczególny) byt oraz poszukuje przyczyn wyjaśniających jego złożoną strukturę. W tej strukturze charakterystyczna jest duchowo-cielesna kompozycja ludzkiej istoty i jej osobowy, czyli rozumny
i wolny charakter, co czyni człowieka osobą. Oczywiście wszystko
to uwarunkowane jest posiadaniem przez człowieka właściwego aktu istnienia. Ten akt istnienia urealnia i aktualizuje intelektualną
istotę człowieka oraz dopuszcza działanie takich przyczyn, które
powodują w jego możności powstanie sfery materialnej i w konsekwencji ciała. A zatem ciało człowieka nie jest tu czymś, co dołącza
się do ludzkiej duchowej substancji, ograniczając ją i upośledzając.
Cielesność bowiem w tomizmie należy do istoty człowieka. Można
nawet powiedzieć, że być człowiekiem, to być osobą duchowo-cielesną, której duchowość, polegająca na intelektualnym charakterze,
stanowi formę, czyli akt ludzkiej istoty, a cielesność w postaci materii jest możnością tego aktu. Dlatego św. Tomasz często powtarzał,
że intelektualna dusza ludzka jest formą ciała człowieka, czym narażał się augustynikom, działającym na Uniwersytecie Paryskim,
którzy takich form, czyli dusz, przyjmowali w człowieku kilka (sic!)13.
Struktura bytowa człowieka jawi się więc następująco: osobowy
akt istnienia urealnia istotę człowieka, w której forma determinuje
dwa typy możności – możność niematerialną, która jest podstawą
duchowości człowieka i możność materialną, która podmiotuje jego fizyczność. Duchowe przypadłości człowieka to intelekt możnościowy, intelekt czynny, jako władze poznawcze, i wola, jako władza
decydowania. Przypadłości fizyczne sprowadzają się do wymiarów
i jakości zmysłowych, które w sumie stanowią ciało człowieka.
W tomizmie konsekwentnym szczególną wagę przykłada się do
relacji osobowych, które człowiek nawiązuje z innymi osobami –
ludźmi i Bogiem. Relacje te to miłość, budująca się na istnieniowej
własności realności, wiara, wspierająca się na własności prawdy i nadzieja, której podstawą jest dobro. Relacje te są pierwsze i pierwotne. Stanowią najbardziej naturalne środowisko osób – w ich atmosferze człowiek się poczyna, rodzi i rozwija. Relacje kategorialne
poznania i decyzji są wtórne wobec relacji osobowych i zasadniczo
13
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Zob. D. Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedności formy
substancjalnej w człowieku, seria: Opera philosophorum medii aevi, t. 15,
Warszawa 2015.
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mają służyć ich chronieniu. W ten sposób zarysowuje się nam tomistyczna teoria relacji osobowych, etyka chronienia osób i pedagogika.
10. Teoria relacji w tomizmie dziedziczy starą definicję Arystotelesa, określająca ją jako bytowanie „pomiędzy”. Odpowiada temu łacińska formuła relatum wyjaśniana jako ordo unius ad aliud – „przyporządkowanie jednego do drugiego”. Wynika z tego, że relacja jest
jakimś połączeniem, więzią, odniesieniem jednego bytu do drugiego, mającym charakter przypadłości zapodmiotowanej jednocześnie
w tych dwóch bytach. Jeden z tych bytów jest podmiotem relacji, jej
„autorem”, „inicjatorem” lub nawet „twórcą”. Jego działania określono po łacinie jako właśnie actio. Natomiast drugi byt jest kresem relacji, czasem określanym jako jej przedmiot, „odbiorca” odniesień,
„adresat” działania, co po łacinie określono jako passio – doznawanie.
Wynika z tego wszystkiego, że relacja jest zawsze jakimś stosunkiem
dwóch bytów. Prowadzi to do wniosku, że wyjaśniamy relację zawsze przez odwołanie się do jej podmiotu i kresu, gdyż relacja, jako bytowanie „pomiędzy” nimi, zależy tylko od nich. Błędne są, według tomizmu konsekwentnego, próby opisu relacji „samych w sobie”,
np. „samej w sobie” relacji poznania, co czasem jest podejmowane
we współcześnie uprawianej teorii poznania.
Klasyfikacja tak rozumianych relacji jest w tomizmie konsekwentnym znacznie prostsza niż w innych tomistycznych propozycjach
klasyfikacyjnych. Mieczysław Gogacz w Elementarzu metafizyki
przede wszystkim zwraca uwagę, że filozofię bytu interesują wyłącznie relacje realne; relacje myślne pozostawia się logice. Relacje zaś są
myślne wtedy, gdy ich obydwa kresy są myślne (np. relacje międzypaństwowe), gdy jeden kres jest myślny (relacja człowieka do państwa), gdy realne byty traktowane są jak pojęcia ogólne, rodzajowe
i gatunkowe (np. stosunek ludzi do zwierząt). Oczywiście relacje
myślne mogą powodować relacje realne, ale tylko wtedy, gdy jakiś
realny człowiek zdecyduje o realnym działaniu w stosunku do drugiego realnego człowieka (np. urzędnik w imieniu państwa skrzywdzi obywatela).
Wśród relacji realnych wyróżnia się najpierw relacje łączące akt
i możność. Nazwano je w tradycji relacjami transcendentalnymi (wewnątrzbytowymi) i podkreślono, że nie są czymś trzecim pomiędzy
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aktem i możnością, lecz zachowują się w taki sposób, że uwyraźniają łączone pryncypia. Kolejną grupą relacji w tomizmie konsekwentnym są relacje kategorialne (zewnątrzbytowe), które dzieli się na istnieniowe i istotowe. Relacje istnieniowe to te, których fundamentem
są własności przejawiające istnienie. Określono trzy takie relacje
(przypomnijmy): miłość, wiarę i nadzieję. Najlepiej zbadane są te relacje w przypadku, gdy łączą osoby (i nazywa się je wtedy relacjami
osobowymi). Relacje te charakteryzuje wzajemność (symetryczność,
dwustronność), polegająca na tym, że obydwie osoby podejmują wobec siebie zarówno działania czynne (actio), jak i bierne, czyli odbierają działania partnera relacji (passio).
Relacje istotowe to takie, których podmiotem lub kresem jest jakaś własność (władza) drugiego bytu. Najbardziej charakterystycznymi relacjami kategorialnymi są poznanie i postępowanie. Poznanie jest relacją władz poznawczych (przede wszystkim intelektu
możnościowego) i pryncypiów poznawanego bytu w ich własności
prawdy (rozumianej jako poznawalność). Postępowanie jest podobną relacją władz decyzyjnych (przede wszystkim woli) w stosunku
do drugiego bytu w jego własności dobra (rozumianej jako swoista
„wybieralność”). W tomizmie konsekwentnym jednak zwraca się uwagę, że zarówno poznanie jak i postępowanie nie są w stanie dokonywać się poza pewnym wpływem relacji istnieniowych: wiary i nadziei. Uważa się, że poznanie (a także: nauczanie) dokonuje się
w obszarze istnieniowej (i osobowej) relacji wiary, gdyż ona ma za
swój fundament prawdę i powoduje otwarcie się na prawdę, czyli zaufanie, niezbędne w procesie nauczania. Podobnie postępowanie,
skoro jest odniesieniem do dobra i ma realnie oddziaływać na drugiego człowieka, to musi dokonywać się w jakiś sposób w obszarze
relacji nadziei, która jest właśnie odniesieniem do dobra. Relacjami
istotowymi w „czystej” postaci są oddziaływania przyczyn celowych
na kształtowanie się natury jakiegoś bytu.
Dyskusje wśród metafizyków wywoływał problem struktury bytowej przypadłości, a wśród nich także relacji, związany z pytaniem
o istnienie i istotę przypadłości. Niektórzy tomiści, obawiając się
zbytniego ontycznego „oderwania” przypadłości od substancji, uznali, że przypadłość nie ma „własnego” istnienia, lecz jest urealniana
przez istnienie substancji. Stanowisko to jednak powoduje trudno-
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ści we wskazaniu na odrębność bytową tak rozumianej przypadłości
od podmiotującej je substancji. Tomizm konsekwentny skłania się
ku tezie (znajdującej się zresztą w tekstach Tomasza z Akwinu), że
przypadłości mają własne istnienie, które jednak jest tego typu, że
może urealniać wyłącznie byt zapodmiotowany w możności substancji.
11. Wspomniano już, że tomizm konsekwentny radykalnie odróżnia byty od wytworów i w odniesieniu do tych ostatnich unika „kokietujących” określeń typu „byty sztuczne” lub „byty intencjonalne”14. Byty bowiem skomponowane są z istnienia i istoty jako aktu
i możności, które są zawartymi w nich i konstytuującymi je pryncypiami. Bytowa jedność tak rozumianej struktury opiera się na związku aktu z możnością. Byty zatem wewnątrz siebie zawierają wszystko, co je stanowi: powód swojej realności, tożsamości, zasadę
rozwoju (w przypadku bytów żywych). Natomiast wytwory skonstruowane są addycyjnie – przez dodawanie części. Ich realność zasadza się wyłącznie na realności stanowiących je tworzyw. Jeśli te
tworzywa są realnymi bytami, jak metale, minerały, związki chemiczne, wtedy wytworzone przedmioty są realne realnością użytych
tworzyw. Jeśli „materiałem” jakiegoś wytworu są relacje myślne, wtedy wytwór ów jest także wyłącznie „myślany”, jak instytucje państwowe, teorie naukowe, ideologie polityczne. Oznacza to, że w żadnym wypadku wytwór nie ma w sobie zapoczątkowującego go aktu
istnienia, który stanowiłby jego wewnętrzne, urealniające go pryncypium. Jeszcze wyraźniejszym odróżnieniem wytworu od bytu jest
jego istota. W bycie ta istota stanowi jego wewnętrzne pryncypium
o charakterze możności wobec aktu istnienia. Istotą wytworu jest
cel, wyznaczony mu przez twórcę lub użytkownika. A zatem istota
wytworu znajduje się poza nim – w umyśle człowieka. Co więcej, ta
istota może się zmieniać, bo ten sam wytwór może spełniać różne
14
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W Słowniku opracowanym przez Jacka Wojtysiaka wyróżnia się w filozofii kilka
kategorii bytów: absolutny, czysto intencjonalny, idealny, intencjonalny, konieczny,
myślny, realny, zob. J. Wojtysiak, Słownik wybranych terminów filozoficznych, w:
Antoni B. Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. 4, Lublin 2001, s. 335-336. Przykładem
„udziwnień” pojęcia bytu może być propozycja Martina Heideggera, który
wyróżnia „samo bycie” (das Sein), jego konkretyzację ujawnioną w ludzkiej
świadomości (das Dasein), sam konkretny istniejący byt (das Seiende) oraz niebyt
jako warunek ujawnienia się bytu (das Nichts), tamże.
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funkcje – drewniany stołek może być taboretem, stolikiem do kawy
lub kwietnikiem. A zatem wytwór nie ma w sobie ani swego osobnego istnienia, ani swojej istoty (w tym aspekcie przypomina przedmioty zmysłowe u Platona, których istotę stanowiła idea, znajdująca się poza nimi).
12. Filozofia, według Arystotelesa, jest nauką o zasadach i przyczynach. Gdy te zasady i przyczyny dotyczą tego, czy coś jest i czym
to jest – mamy do czynienia z filozofią bytu. Gdy zaś chodzi o przyczyny dobra moralnego lub zasady (kryteria) jego wyboru, wtedy mamy do czynienia z etyką, którą św. Tomasz określał mianem philosophia moralis (filozofia moralna). Możemy też badać zasady lub
kryteria adekwatności (czyli prawdziwości) poznania. Uprawiamy
wtedy dyscyplinę filozoficzną, nazywaną dzisiaj teorią poznania (czasem też epistemologią, gnoseologią, noetyką albo po prostu kryteriologią). Jednakże przed pytaniem o zasady wyboru dobra w ludzkim postępowaniu lub o kryteria poznania prawdziwościowego
mamy prawo zapytać: Czym jest postępowanie lub czym jest poznanie? Pytania te jak i odpowiedzi na nie, ponieważ dotyczą tego, czym
są poznanie i postępowanie, należą do metafizyki, a nie do teorii poznania czy etyki. Możemy więc mówić o metafizyce poznania i odróżniać ją od epistemologii oraz o metafizyce postępowania i odróżniać ją od etyki.
Jednakże trudno wyobrazić sobie uprawianie teorii poznania bez
wiedzy na temat tego, czy zachodzi poznanie i czym są relacje je stanowiące. Podobnie trudno byłoby uprawiać etykę, przynajmniej w sensie klasycznym, bez wiedzy na temat tego, czym jest postępowanie.
Wynika z tego, że rozstrzygnięcia metafizyczne stoją u postaw wszelkich nauk filozoficznych (a także innych). Dlatego Arystoteles określił metafizykę jako proté philosohia – filozofia pierwsza. Oczywiście
metafizyka poznania i metafizyka postępowanie nie zastępują epistemologii czy etyki, jednakże – jak powiedziano – rozstrzygnięcia
metafizyczne stoją u ich podstaw.

* * *
Metafizyczny charakter filozofii klasycznej polega właśnie na uznaniu problematyki istnienia i istoty za wyjściową w filozofii, dostarczającą punktu wyjścia innym naukom filozoficznym, które wpraw-
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dzie mają własny i odrębny od innych przedmiot i często własną
metodologię badań, jednakże ten ich przedmiot genetycznie związany jest z przedmiotem metafizyki, bo – podkreślmy – zanim zacznie się szukać kryterium prawdy poznawczej trzeba wiedzieć, czy
jest i czym jest poznanie; podobnie w odniesieniu do postępowania
i poszukiwania zasad dobra tego postępowania.
Metafizyka tomizmu konsekwentnego sytuuje się po stronie realizmu, pluralizmu bytowego, preferuje istotowy układ przyczyn i skutków i ma zdecydowanie egzystencjalny charakter. Jej bezzałożeniowość wynika z podjęcia analizy tego, co najpierw doznawane jest
przez poznającego człowieka podczas spotkania z bytem. Tak rozumiana metafizyka jest „filozofią pierwszą”, czyli podstawową i wyjściową dyscypliną filozoficzną.
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3
Teodycea, czyli filozofia Boga
Tomasz Stępień
Podjęcie problematyki samoistnego istnienia skłania już na samym
początku do poczynienia pewnego bardzo istotnego rozróżnienia.
Kiedy zaczynamy mówić o Bogu w dzisiejszej kulturze prawie
natychmiast wywołuje to skojarzenia z religią i teologią, która w swoich
rozważaniach opiera się na objawieniu. Jednak już od swych początków
filozofia podejmowała zagadnienie Boga, odwołując się jedynie do
rozumu. Można nawet powiedzieć, że nauka o Bogu była od czasów
starożytnych integralną częścią filozoficznego rozumienia świata.
Trzeba więc podkreślić, że filozofia Boga tym właśnie różni się od
teologii, że opiera się jedynie na argumentach rozumowych, bez
jakiegokolwiek odwołania się do objawienia. Natomiast teologia ma
swój początek nie w przesłankach rozumowych, ale płynących
z objawienia, a zatem traktuje ona objawienie jako punkt wyjścia, aby
następnie postępować w spekulacji i dalszym rozumieniu prawd wiary.
Filozofia Boga nie opiera się na wierze w Boga. A zatem gdzie jest jej
punkt wyjścia? Dostarcza go metafizyka, czyli ogólna teoria bytu, która
wykrywa przygodność bytów, domagającą się wyjaśnienia poprzez
wskazanie na zewnętrzną przyczynę.
1. Problematyka Boga stanowi zatem jeden z centralnych problemów metafizyki. Skoro byty, w których strukturze wykrywamy istotę i istnienie, nie mają same z siebie racji swojego zaistnienia, to domagają się one jakiejś zewnętrznej przyczyny. Już tak proste
stwierdzenie pozwala nam zobaczyć, że filozofia Boga jest ściśle
związana z ogólną teorią bytu. Skoro bowiem metafizyka wykrywa przyczyny bytu, to wskazuje także na zewnętrzną przyczynę sprawczą. Oznacza to, że dowodzenie istnienia Boga jest częścią
metafizyki, ponieważ nie sposób wyjaśnić rzeczywistości bez wskazania jej przyczyn.
W naszych rozważaniach musimy jednak postępować według pewnego porządku. Aby można było dojść do uzasadnienia istnienia Boga trzeba wcześniej zastanowić się, czy jest to w ogóle możliwe. Dokładniej mówiąc, najpierw trzeba przyjrzeć się argumentom, które
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starają się wykazać, że istnienie Boga jest niemożliwe albo niepotrzebne, a następnie poglądom, które głoszą, że nawet jeżeli Bóg istnieje, to Jego istnienia nie da się dowieść. Dopiero potem będziemy
mogli krótko przedstawić same dowody na istnienie Boga. Druga
zaś część filozofii Boga, to próba ujęcia istoty Boga, czyli problem
Jego przymiotów. Te dwie części logicznie z siebie wynikają, ponieważ dopiero uzasadniwszy to, że istnieje byt samoistny, możemy zadać pytanie o to, jaki On jest.
2. Bardzo ciekawą cechą filozofii św. Tomasza z Akwinu jest to,
że w przypadku prawie każdego problemu zajmuje on stanowisko
pośrednie, unikając skrajnych tez. W przypadku zagadnienia istnienia Boga również istnieją skrajne stanowiska, pierwszym z nich jest
twierdzenie, że Boga nie ma, drugim zaś, że jego istnienie jest oczywiste. Obydwie te postawy intelektualne sprawiają, że dowodzenie
istnienia Boga jest niemożliwe albo po prostu zbędne. Dlatego tym
problemem trzeba zająć się w pierwszej kolejności.
Argumenty przeciwko istnieniu Boga, czyli argumenty ateistyczne, możemy sprowadzić do dwóch zasadniczych rozumowań. Pierwsze to argument z istnienia zła, a drugie to argument „z nauki”. Jeżeli przyjrzymy się słynnemu artykułowi z Summy teologii, w którym
Akwinata omawia zagadnienie Boga, to zauważymy, że zarzuty prezentowane na jego początku dotyczą właśnie tych dwóch argumentów1. Argument z istnienia zła jest w zasadzie jedynym rozumowaniem, które ma wykazać, że byt taki jak Bóg nie może istnieć.
Jeżeli bowiem uważamy, że Bóg jest nieskończonym dobrem, to takiemu dobru, które jest właśnie nieskończone, nie może przeciwstawiać się żaden przeciwnik. Innymi słowy, skoro Bóg jest nieskończonym dobrem, to nie może istnieć jakiekolwiek zło. Tezy
o istnieniu tych dwóch rzeczy się po prostu wykluczają. Z pozoru
wydaje się, że skoro istnienie zła jest niezaprzeczalnym faktem, to
można jedynie przyjąć, iż może istnieć tylko taki boski byt, który
1
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Por. Thomae de Aquino, Summa Theologiae, Alba–Editiones–Paulinae–Roma
1962, I, q. 2, a. 3, 1- 2. To główne dzieło św. Tomasza występuje często pod
tytułem Summa Theologica. Polskie przekłady dziedziczą tytuły edycji łacińskich,
np. pełne polskie tłumaczenie (tzw. Suma londyńska) zatytułowana została jako
Suma teologiczna. W niniejszym opracowaniu preferujemy tytuł Summa Teologiae,
któremu po polsku odpowiada tytuł: Summa teologii. Zachowujemy przy tym
tradycyjny zapis wyrazu Summa przez dwa „m” (red.).
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jest w jakiś sposób ograniczony, czyli nie jest on nieskończony. Ograniczona może być tutaj nie tylko jego dobroć, ale także jego wiedza
(nie jest wszechwiedzący) i jego moc (nie jest wszechmocny). Taki
byt nie może jednak być Bogiem, skoro nieskończona dobroć
i wszechmoc, i wszechwiedza są przymiotami, które, jak zobaczymy, nie dają się oddzielić od Jego istoty. Wynika z tego, że jeżeli istnieje zło, to nie może istnieć Bóg. Choć takie rozumowanie jest całkowicie poprawne, to jednak problem zasadniczo polega na tym, że
zakłada ono, iż istnienie zła musi sprzeciwiać się boskiej wszechmocy i ją ograniczać. Tymczasem w odpowiedzi św. Tomasz z Akwinu,
cytując św. Augustyna, podaje rozwiązanie, które pokazuje, że takie
przeciwstawienie wcale nie jest konieczne. Wystarczy przyjąć, że
Bóg dopuszcza zło, aby je „obrócić w dobro, to przecież świadczy
o nieskończonej mocy Boga”2. Święty Tomasz zatem po prostu stwierdza, że istnienie zła nie oznacza w żadnym z możliwych przypadków wykluczenia nieskończonej dobroci Boga i może istnieć taka
sytuacja, kiedy On zezwala na zło, ale jednocześnie dzięki temu powoduje jeszcze większe dobro. Zobaczmy, że Akwinata nie stara
się tu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg dopuszcza zło, i nie
stara się dowieść, że to dzięki złu, które zostaje „obrócone w dobro”,
owo dobro jest jeszcze większe. Święty Tomasz po prostu stwierdza,
że skoro taka sytuacja jest możliwa, to nie w każdym przypadku istnienie zła jest sprzeczne z istnieniem Boga, a zatem argument z istnienia zła nie dowodzi, że Bóg nie może istnieć.
Drugi argument, który przywołuje św. Tomasz, nie dowodzi bezpośrednio tego, że Bóg nie może istnieć, ale raczej stara się pokazać,
że Jego istnienie nie jest wcale potrzebne do wyjaśnienia świata.
Akwinata przywołuje tu zasadę, którą później spopularyzował Wilhelm Ockham, że „nie trzeba szukać wielu przyczyn, gdy wystarczy
ich mała liczba”3. Dlatego też wszystkie rzeczy, które obserwujemy
w naturze, mają swoją naturalną przyczynę i nie ma potrzeby poszukiwania jeszcze jakiejś innej przyczyny, która wyjaśniałaby rzeczywistość. Bóg staje się tu niepotrzebną hipotezą i swoistym wypełnieniem dziurawych wyjaśnień, które przecież stają się niepotrzebne,
kiedy znajdziemy przyczyny naturalne tłumaczące rzeczywistość.
2
3

argument
„naturalistyczny”

Summa Theologiae, I, q. 2, a. 3, ad 1.
Summa Theologiae, I, q. 2, a. 3, 2.
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Ciekawe, że dziś argumenty ateistyczne przeciwko istnieniu Boga
opierają się najczęściej właśnie na takich rozumowaniach. Skoro rozwój nauk szczegółowych spowodował, że naturalnie wyjaśniono wiele zjawisk, których wcześniej nie potrafiono zrozumieć, to nie ma już
potrzeby postulowania istnienia jakiejś innej przyczyny, ponieważ
wszystkie możliwe wyjaśnienia zostały już przedstawione.
Można powiedzieć, że odpowiedzią na ten zarzut są właśnie argumenty na istnienie Boga, które św. Tomasz prezentuje w odpowiedzi cytowanego artykułu. Pokazują one, że analiza samej w sobie natury nie dostarcza odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie ludzki rozum może jej postawić i dlatego potrzebne są wyjaśnienia przez
wskazanie na istnienie Boga. Święty Tomasz odwołuje się tu do tezy, która ma w filozofii długą historię, że to, co zmienne i niedoskonałe, może zostać wyjaśnione tylko poprzez odwołanie do tego, co
niezmienne i doskonałe, i dlatego same naturalne przyczyny nie wystarczą do wyjaśnienia rzeczywistości. Obecnie pogląd, który głosi,
że natura jest samo-wyjaśnialna nazywany jest zazwyczaj naturalizmem. Opiera się on na stwierdzeniu, że do pełnego wyjaśnienia
świata wystarczą jedynie nauki szczegółowe. Problem jednak polega na tym, że to twierdzenie nie jest zdaniem należącym do którejkolwiek z nauk szczegółowych – jest to zdanie filozoficzne. A zatem
nauki szczegółowe nie wystarczają nie tylko do wyjaśnienia świata,
ale nawet do uzasadnienia, że w ogóle mogą one w pełni wyjaśnić
rzeczywistość. Zatem twierdzenie to nie może być prawdziwe. Konsekwentnie więc możemy powiedzieć, że skoro nauki szczegółowe
nie zawierają wszystkich możliwych i prawdziwych wyjaśnień, to
mamy prawo szukać jeszcze jakichś innych przyczyn wyjaśniających
rzeczywistość poza nimi. Innymi słowy, mamy pełne prawo filozoficznie poszukiwać istnienia Boga.
3. Zanim jednak przejdziemy do tych poszukiwań, trzeba jeszcze
zatrzymać się nad stanowiskiem przeciwnym, czyli twierdzeniem,
że istnienie Boga jest oczywiste. Jeżeli tak jest, to także nie ma potrzeby dowodzenia istnienia Boga, ponieważ nie ma potrzeby dowodzenia tez, których prawdziwość może być uchwycona przez intelekt bez jakichkolwiek wątpliwości. Dla św. Tomasza właśnie do
problemu oczywistości istnienia Boga da się sprowadzić argument
nazywany zazwyczaj „dowodem ontologicznym”. Jego autorem był
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św. Anzelm z Canterbury i choć jest to ciągle jedno z najbardziej popularnych rozumowań, w naszych krótkich rozważaniach nie ma
miejsca, aby przedstawić w pełni problematykę z nim związaną. Poprzestańmy na tym, że dowód ten da się sprowadzić do twierdzenia,
że byt absolutnie doskonały z definicji ma wszystkie doskonałości,
a więc także musi rzeczywiście istnieć. Byt taki nie może być tylko
pomyślany, ponieważ wtedy byłby mniej doskonały, niż gdyby istniał w rzeczywistości. Bóg zatem z konieczności musi istnieć, ponieważ, „pojmując nazwę Bóg, od razu widzę, że Bóg istnieje”4. Święty Tomasz zauważa zatem, że dowodzenie Anzelma można
sprowadzić do stwierdzenia, że zdanie „Bóg istnieje” jest oczywiste.
Problem, jaki tu występuje, polega na tym, że zdanie to nie jest oczywiste zawsze, ale tylko w pewnym aspekcie. Czym innym bowiem
jest oczywistość sama w sobie, a czym innym jest oczywistość jakiegoś stwierdzenia dla człowieka. Jeżeli zdefiniujemy Boga jako byt
doskonały, który ma wszystkie możliwe doskonałości, to taki byt
musi mieć doskonałość, jaką jest istnienie. A zatem zdanie: „Bóg istnieje” jest oczywiste samo w sobie, nie możemy bowiem pojąć takiego bytu jako nieistniejącego. Byłoby to sprzeczne, ponieważ jednocześnie musielibyśmy twierdzić, że On musi istnieć i nie istnieje.
Jednak to wcale nie sprawia, że musimy uznać, że Bóg musi istnieć.
Na razie bowiem wykazaliśmy jedynie, że jeżeli pojmiemy Boga jako byt doskonały, zdefiniowany w taki, a taki sposób, to taki Bóg
musiałby istnieć. Wiemy więc, że jeżeli Bóg byłby taki, jakim my go
pojęliśmy, to musiałby istnieć. Czy jednak Bóg faktycznie jest bytem doskonałym w takim sensie, jakim my go pojęliśmy?
Aby odpowiedzieć twierdząco na to pytanie, trzeba znać istotę Boga wcześniej, niż udowodniliśmy Jego istnienie, które przecież właśnie chcemy udowodnić. Widzimy więc, że św. Tomasz ma rację,
sprowadzając rozumowanie Anzelma do zagadnienia możliwości poznania Boga w sposób oczywisty. Choć powyższe zdanie jest oczywiste samo w sobie, ale wcale nie jest oczywiste dla człowieka, który nie rozumie, jakie jest znaczenie podmiotu i orzeczenia tego
zdania. Podobnie zdanie „część jest mniejsza od całości” jest oczywiste, ale nie dla człowieka, który nie rozumie, co to jest całość, a co
część, albo nie pojmuje tego, co to znaczy być większym lub mniej4

niewystarczalność
tzw. dowodu
ontologicznego

Summa Theologiae, I, q. 2, a. 1, 2.
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szym. Możemy teraz wrócić do zdania „Bóg istnieje”. Choć samo
w sobie może być ono oczywiste, to aby było oczywiste dla nas, musimy nie tylko wiedzieć, co to znaczy istnieć, ale także znać istotę tego bytu, o którym orzekamy, że istnieje. Powinniśmy zatem znać
istotę Boga. Oczywiście jest to niemożliwe, ponieważ nie możemy
znać istoty Boga, i właśnie dlatego dowód ontologiczny nie jest w stanie uzasadnić, że w każdym przypadku byt, który jest nieskończenie doskonały, musi jednocześnie być istniejący.
Warto jeszcze w tym miejscu zauważyć, że jeżeli nawet istniałaby taka możliwość, że skończony intelekt człowieka jest w stanie pojąć nieskończoną istotę Boga, to wtedy dowód na jego istnienie w ogóle nie byłby potrzebny, ponieważ wtedy właśnie istnienie Boga
byłoby dla nas oczywiste, a – jak wyżej zauważono – nie ma potrzeby dowodzenia istnienia tego, co w sposób dla nas oczywisty musi
istnieć.
4. Powyższe rozważania pokazały, że „dowód ontologiczny” na
istnienie Boga nie może być uznany za poprawny. Jednak nie jest to
rozumowanie jedyne. Obecnie dzieli się dowody na istnienie Boga
na trzy gatunki. I tak obok dowodu ontologicznego wyróżniamy jeszcze dowód kosmologiczny i teleologiczny. Jednak podział na te dwa
pozostałe typy dowodzenia jest późniejszy i takiego podziału nie
znajdziemy u św. Tomasza. Przedstawiając swoje sposoby dowodzenia istnienia Boga, zauważa on jedynie, że można odnaleźć pięć rozumowań, które zawsze mają w punkcie wyjścia empirycznie obserwowalny fakt, zinterpretowany jako wskazujący na pewien
przejaw skutkowości świata. Skoro zaś możemy wyróżnić pięć takich aspektów, to znaczy, że istnienia Boga można dowodzić na
pięć sposobów. Jeżeli jednak chcielibyśmy w jakiś sposób uzgodnić
współczesny podział na argument kosmologiczny i teleologiczny z pięcioma drogami św. Tomasza, to możemy powiedzieć, że piąty argument św. Tomasza jest tożsamy z dowodem teleologicznym, gdyż
dotyczy on skutkowości świata w aspekcie posiadania celu jego działania poza sobą. Mówiąc w sposób uproszczony, tutaj także mieszczą się wszystkie nowożytne i współczesne argumenty, wskazujące
na „inteligentny projekt” jako na swój punkt wyjścia.
To, co obecnie nazywa się argumentem kosmologicznym, który
ma ukazywać Boga jako przyczynę istnienia wszechświata, dla św.
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Tomasza rozpada się na cztery pierwsze argumenty. A zatem tam,
gdzie współcześnie widzi się jeden argument Akwinata widział aż
cztery ścieżki dowodzenia, mające za punkt wyjścia cztery odrębne
aspekty, które wskazują, że wszechświat wymaga zewnętrznej przyczyny. Ponieważ w tomizmie konsekwentnym szczególnie mocno
podkreśla się rolę aktu istnienia bytu jako pierwszego konstytuującego ten byt pryncypium oraz konsekwentnie rozwija się naukę o własnościach transcendentalnych bytu, przeto oczywiste jest, że cztery
pierwsze drogi św. Tomasza będą miały kluczowe znaczenie dla filozofii Boga uprawianej w ramach tej odmiany tomizmu. Pośród nich
zaś na pierwszy plan wysuwają się trzy pierwsze, a więc droga z ruchu, z przyczynowości sprawczej oraz z powstawania i ginięcia. Z pośród tych trzech zaś najistotniejsza jest druga droga, której nową formułę proponuje Mieczysław Gogacz. Należy w tym miejscu
zaznaczyć, że drogi św. Tomasza są jednymi z najczęściej komentowanych i rozważanych argumentów Akwinaty i dlatego stały
się przedmiotem bardzo wielu opracowań i dyskusji5. W tym miejscu postaramy się jedynie zaprezentować i wyjaśnić rozumowania św.
Tomasza w duchu tomizmu konsekwentnego, pomijając owe kontrowersje.
Zanim jednak przejdziemy do omówienia samych dróg św. Tomasza, powróćmy jeszcze do jednego z pytań postawionych na początku naszych rozważań. Pokazaliśmy już, że poglądy, które głoszą, iż istnienie Boga jest sprzeczne, a dowodzenie Jego istnienia jest
niepotrzebne, można odrzucić. Jednak pozostaje jeszcze jedno pytanie o to, czy w ogóle można dowodzić istnienia Boga. Pytanie to
zadajemy powtórnie w tym właśnie miejscu, ponieważ drogi św. Tomasza mają za swój punkt wyjścia pięć aspektów skutkowości świata zmysłowego. Skoro jesteśmy w stanie zauważyć aż tyle wymiarów,
które podpowiadają nam, że świat jest skutkiem, to jasne jest, iż powinniśmy starać się wskazać także na przyczynę, która ten skutek
spowodowała. Zgodnie z zasadą racji dostatecznej, każdy skutek musi mieć odpowiadającą sobie przyczynę. Jeżeli stwierdzilibyśmy, że
dowodzenie istnienia Boga jest niemożliwe, przyznalibyśmy, iż nie
można dowieść istnienia przyczyny, która spowodowała obserwo5

Zob. L. Elders, Filozofia Boga. Filozoficzna teologia św. Tomasza z Akwinu,
tł. M. Kiliszek, T. Kuczyński, Warszawa 1992, s. 90-146.
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walne skutki. Czy nie wystarczy jednak stwierdzić, że po prostu jakaś przyczyna musi istnieć i nie jest ważne jaka? Otóż nie, ponieważ
przyczyna musi mieć w sposób proporcjonalnie większy to, dzięki
czemu jest w stanie spowodować skutek. Zasada racji dostatecznej
nie głosi, że jakakolwiek przyczyna może powodować jakikolwiek
skutek, bo to byłoby absurdalne, ale że istnieje pewna ściśle określona relacja przyczynowania, w której przyczyna udziela tego, co sama posiada i w ten sposób wywołuje skutek. Metafizyka nie tylko
więc powinna głosić, że świat musi posiadać jakąś przyczynę, ale powinna także móc wskazać istnienie takiej przyczyny, która mogła
spowodować zaistnienie świata. Wynika z tego, że dowodzenie istnienia Boga jest możliwe, ale także konieczne do istnienia filozofii.
Jeżeli nie dałoby się dowodzić istnienia Boga, musielibyśmy odrzucić zasadę racji dostatecznej, a z nią jakiekolwiek racjonalne wyjaśnienie rzeczywistości.
Jako pierwszą omawia Tomasz „drogę z ruchu”. Jej punktem wyjścia jest fakt ruchu. Jest bowiem empirycznie obserwowalnym faktem, że pewne rzeczy się poruszają. Już na początku należy zaznaczyć, że grecki termin kinesis, jak również łacińskie motus nie
oznacza jedynie ruchu przestrzennego, ale może oznaczać wszelką przemianę, a więc także przyrost i ubytek, zmianę jakościową itp.
Jednak w tej drodze św. Tomaszowi wyraźnie chodzi o ruch jako
przemieszczenie, co potwierdza choćby przykład przez niego używany (ręka poruszająca laskę). Nie chodzi jednak o ruch pojmowany w kategoriach czysto fizycznych, ale metafizycznych, a rozumiany w ten sposób ruch jest przejściem z możności do aktu. Jeżeli jakaś
rzecz przechodzi z możności do aktu, to w przypadku rzeczy nieożywionych może to dokonać się tylko i wyłącznie dzięki jakiemuś
innemu bytowi, który sam jest w akcie. Ten zaś byt także jest poruszany przez inny, a ten trzeci znowu przez kolejny. W ten sposób powstaje ciąg przyczyn poruszających, które nawzajem przeprowadzają siebie z możności do aktu. Jednak znowu nie chodzi tutaj o ciąg
w rozumieniu fizycznym, ale metafizycznym, a zatem nie jest tutaj
rozważany fakt samego poruszania się, tylko raczej przechodzenia
z możności do aktu. Rozważając ciąg przyczyn poruszających w taki sposób, musimy dojść do pierwszej przyczyny poruszającej, która,
poruszając, sama się nie porusza, czyli do Pierwszego Nieporuszo-
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nego Poruszyciela, który nie porusza dlatego, że sam przechodzi z możności do aktu, ale z racji bycia czystym aktem. Taki byt oczywiście
nie może być nikim innym, jak tylko Bogiem.
Już przy omawianiu pierwszej drogi pojawia się chyba największa
kontrowersja związana z pierwszymi trzema argumentami św. Tomasza, a mianowicie właściwe rozumienie ciągu przyczyn. W przypadku ciągu rozumianego na sposób fizyczny, kiedy mówimy o ruchu przekazywanym przez kolejne ciała, nie mamy żadnych podstaw,
aby stwierdzić, że taki ciąg musi mieć swój początek. Jednak kiedy
to samo zagadnienie ruchu traktujemy jako przejście z możności do
aktu, to ujmujemy go w sposób metafizyczny. Tutaj od razu zauważamy, że jakikolwiek byt, który jest nawet w najmniejszym stopniu
w możności, nie może być ostatecznym wyjaśnieniem ruchu. W rozumowaniu św. Tomasza występują tutaj byty nieożywione (laska),
które są poruszane przez byty ożywione, czyli takie, które mają zdolność do bycia przyczyną ruchu. Jednak człowiek również jest w możności, a więc w momencie, kiedy przeprowadza inny byt z możności do aktu, sam także przechodzi z możności do aktu. Innymi
słowy, nie możemy poruszać jakiejś rzeczy, jeżeli sami się nie poruszymy. Skoro zaś ruch wyjaśnia akt, a nie możność, to możemy powiedzieć, że tylko czysty akt pozbawiony możności stanowi ostateczne wyjaśnienie ruchu.
Dla lepszego zrozumienia posłużmy się przykładem pociągu. Jeżeli pociąg składałby się tylko z wagonów nigdzie by nie pojechał,
ponieważ potrzeba lokomotywy, która sama z siebie ma zdolność do
bycia przyczyną ruchu. Ale lokomotywa porusza inne wagony, sama
się poruszając, a zatem, choć wyjaśnia ruch tych konkretnych wagonów, to nie wyjaśnia ruchu w ogóle. Dlatego konieczne jest przyjęcie takiego bytu, który porusza nie poruszając się, czyli jest czystym
aktem. A taki byt nazywamy Bogiem.
„Droga z przyczynowości sprawczej” już na samym początku sprawia pewne trudności, ponieważ nie ma tu jasności co do tego, czym
właściwie jest przyczynowanie sprawcze i w jaki sposób możemy
uznać, że jest ono obserwowalnym faktem mogącym posłużyć za
punkt wyjścia dowodzenia istnienia Boga. Pomocne okazuje się tu
spojrzenie na ten rodzaj przyczynowości jako na coś odrębnego od
przechodzenia z możności do aktu w ruchu, skoro św. Tomasz wy-
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raźnie te aspekty oddziela. Wydaje się, że tutaj nie tyle chodzi o samo przechodzenie z możności do aktu, ile o fakt takiego aktualizowania, w wyniku którego zaczyna istnieć w rzeczywistości coś, co
wcześniej nie istniało6. Kiedy na przykład kamień w wyniku pracy
rzeźbiarza przyjmuje kształt posągu, to w fakcie tym nie jest najistotniejsze samo przejście z możności do aktu (posąg w możności
staje się posągiem w akcie), ale raczej pojawienie się nowej formy
przypadłościowej, która wcześniej istniała tylko w umyśle rzeźbiarza. To właśnie jest ten nowy aspekt przyczynowości, który stanowi
punkt wyjścia drugiej drogi. Rzeźbiarz może spowodować zaistnienie nowej formy przypadłościowej, ale sam także nie jest kimś, kogo istnienie samo z siebie się wyjaśnia. Innymi słowy, choć powstanie rzeźby w t ym przypadku zostaje w yjaśnione przez
przyczynę sprawczą pośrednią, jaką jest rzeźbiarz, to takie wytłumaczenie nie wyjaśnia faktu przyczynowania sprawczego w ogóle,
czyli wszelkiego możliwego powstawania czegoś, co wcześniej nie
istniało. Potrzeba więc uznania, że istnieje taki byt, który sam wyjaśnia własne istnienie, jako że nie ma już żadnej przyczyny sprawczej. Taki byt oczywiście nazywamy Bogiem.
Dla lepszego zrozumienia możemy znów posłużyć się przykładem, który zawiera jeszcze dłuższy ciąg przyczyn sprawczych. Samochód pochodzi z automatycznej fabryki, gdzie właśnie pewna
ilość tworzyw sztucznych i metalu przyjęła formę samochodu. Ale
robot w fabryce nie zaistniał sam z siebie, tylko został zaprojektowany, co więcej, nawet projekt samochodu nie jest jego dziełem, a zatem potrzeba kogoś, kto zaprojektował i zbudował fabrykę wraz
z owym robotem. Jednak projektant fabryki nie jest także autorem
samego siebie, ponieważ sam nie wpłynął na swoje zaistnienie
6
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Problem rozumienia przyczynowości sprawczej analizowałem dokładniej w moim
artykule: Problem przyczynowania sprawczego w ujęciu Mieczysława Gogacza
w kontekście „drugiej drogi” św. Tomasza z Akwinu, „Studia Philosophiae
Christianae” 42 (2006) 2, s. 95-108. Choć analizy tego artykułu, a zwłaszcza
pokazywanie ujęcia przyczynowości sprawczej w tomizmie konsekwentnym
uważam za aktualne, to jednak w tym miejscu prezentuję już nieco zmienione
rozumienie przyczynowości sprawczej. Zmiana ta spowodowana jest przede
wszystkim konstatacją, że nie można rozumieć przyczynowania sprawczego
drugiej drogi w oderwaniu od pozostałych rozumowań św. Tomasza, przede
wszystkim drogi pierwszej i trzeciej.
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i się sam nie zaprojektował. Obojętnie jak długi będzie ciąg przyczyn pośrednich, to wyjaśnienie rzeczywistości może nastąpić tylko
poprzez wskazanie na taką przyczynę sprawczą, która sama już takiej przyczyny nie ma.
Droga trzecia, nazywana najczęściej dowodem z powstawania i ginięcia, ma za swój punkt wyjścia fakt istnienia rzeczy przygodnych.
Byty przygodne to takie, które mają w swojej istocie materię, i z tej
racji ich metafizyczna struktura wskazuje na to, że kiedyś na pewno
przestaną istnieć. Zniszczalność bytu z racji jego materialności sprawia, że ich utracalne istnienie nie może wyjaśnić istnienia świata.
Aby więc odpowiedzieć na pytanie o to, dlaczego rzeczy w ogóle istnieją, trzeba wskazać na taki byt, który sam w sobie ma przyczynę
swojego istnienia, czyli sam wyjaśnia swoje istnienie. Problem jednak polega na tym, że św. Tomasz w trzeciej drodze wyraźnie mówi, że istnieją trzy rodzaje bytów, a mianowicie byty przygodne i byty konieczne, przy czym odróżnia tutaj byty konieczne, które mają
przyczynę swojej konieczności, i takie, które jej nie mają. Uważa też,
że konieczność istnienia może być udzielana przez jeden byt konieczny drugiemu i w ten sposób tworzy się łańcuch przyczyn, w którym
nie można iść w nieskończoność, jak to widzieliśmy w poprzednich
dwóch drogach. Należałoby więc zapytać, jakie to są byty, które istnieją koniecznie, ale mają przyczynę swojej konieczności, którą mogą następnie przekazać7. Takimi bytami są na pewno aniołowie, ale
oni nie mogą przekazywać istnienia innym aniołom. Inna klasa bytów, które mogłyby być uznane za byty konieczne, to ciała niebieskie, które dla św. Tomasza, pojmującego kosmos zgodnie z Arystotelesowską fizyką, były złożone z wiecznej materii, a zatem także
istniały w sposób konieczny. Widzimy więc, że zagadnienie rozumienia bytów koniecznych, które mają przyczynę swojej konieczności, może zaprowadzić nas z jednej strony w meandry angelologii,
która w czasach św. Tomasza była częścią metafizyki, a dziś jest uważana za należącą do teologii. Z drugiej strony rozumienie tych bytów rodzi kolejne problemy związane ze specyficznym starożytno-średniowiecznym pojmowaniem materii ciał niebieskich. Czy
7
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Odpowiedź na to pytanie wydaje mi się kluczowa, tymczasem np. L. Elders
komentując trzecią drogę w ogóle nie pyta, o jakich bytach mówi św. Tomasz,
por. L. Elders, Filozofia Boga, s. 112.
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oznacza to, że droga ta całkowicie zdezaktualizowała się i nie może być już uważana za prawomocne dowodzenie istnienia Boga? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna dlatego, że powstawanie i ginięcie jest nadal obserwowalnym faktem i jako takie jest przejawem
skutkowości świata, a więc domaga się wyjaśnienia. Jednak z powyższych przyczyn droga ta musi ulec pewnej modyfikacji.
Mieczysław Gogacz zaproponował rozumienie tej drogi zgodnie
z podkreślaną w tomizmie konsekwentnym rolą aktu istnienia w bycie, jako że przygodność bądź konieczność istnienia bytu jest właśnie związana z tym, jakie ma on istnienie.
Zanim jednak do tego przejdziemy warto zatrzymać się nad problematycznym punktem wyjścia dowodu. Święty Tomasz zdaje
się zwracać tu uwagę na fakt przemijalności rzeczy. Innymi słowy
nie chodzi tutaj, tak jak w poprzedniej drodze, o powoływanie rzeczy do istnienia, ale raczej o to, że one mogą zginąć. Wszystkie rzeczy, które są materialne, w końcu umierają – są więc przygodne.
Wszystko zatem ma w sobie możliwość utraty istnienia – wszystko
się kończy.
Problematyczne jest to, co Tomasz twierdzi dalej, że jeśli wszystkie byty miałyby w sobie możliwość nieistnienia, to nic by nie istniało. Można to wyjaśnić w następujący sposób:
- jeżeli czas byłby nieskończony, to w nieskończonym czasie każda
możliwość staje się rzeczywista, jeżeli oczywiście skończona jest ilość
materii;
- jedną z możliwości dla każdego bytu jest ta, że może on przestać istnieć. Zatem w skończonym wszechświecie istnieje taka możliwość,
że wszystkie rzeczy jednocześnie przestałyby istnieć. W takim wypadku nic więcej już nie może się zdarzyć, bo jeżeli nic nie istnieje,
to także nic nie może powstać;
- z powyższych racji we wszechświecie musi być choć jeden byt, który nie może przestać istnieć – istnieje w sposób konieczny, ponieważ inaczej w końcu nic by nie istniało. Jeżeli więc istnieje cokolwiek, co ma w sobie możliwość nieistnienia, to także musi istnieć
choć jeden taki byt, który nie może przestać istnieć – istnieje w sposób konieczny.
W ten sposób dochodzimy do miejsca, w którym św. Tomasz zaczyna mówić o ciągach bytów koniecznych, które mają konieczność
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udzieloną i nie są konieczne same z siebie. Jednak, jak wyżej powiedzieliśmy, możemy tutaj przejść do nowej formuły dowodu, który
tłumaczy fakt przygodności bytów przez wskazanie na strukturę bytu.
Jak wyżej powiedziano, byty przygodne to takie, które w swojej
strukturze mają materię. To materia właśnie sprawia, że mają one
możliwość nieistnienia, a to oznacza, że ich akt istnienia jest zależny od istoty, czyli jest to akt istnienia tylko tego konkretnego bytu.
Wszystkie zaś byty, które mają właśnie taki akt istnienia zależny od
istoty są ze swej natury skutkowe, ponieważ nie wyjaśniają własnego zaistnienia. Ich istnienie musiało być im udzielone przez jakiś inny byt.
Zatem do wyjaśnienia przygodnych aktów istnienia potrzeba wskazania takiego bytu, który nie ma w sobie możliwości nieistnienia. To
znaczy takiego, który sam z siebie nie tylko nie może przestać istnieć, ale nie mógł także powstać. Może być nim tylko taki byt, który sam jest własnym istnieniem, a więc jest samoistnym aktem istnienia (ipsum esse subsistens). Taki byt musi być Bogiem,
ponieważ musi także być czystym aktem i Kimś, jak za chwilę zobaczymy, najbardziej doskonałym.
Czwarty argument św. Tomasza zazwyczaj nazywa się drogą ze
stopni doskonałości. Punktem wyjścia jest tu fakt, że nie wszystkie
rzeczy we wszechświecie są równe, niektóre są lepsze, a inne gorsze
(w długości życia, pięknie, zdrowiu, itp.). Jak w przypadku poprzednich dróg i ta zaczyna się więc od tego, co możemy w rzeczywistości zaobserwować. Te różnice w doskonałości to także wyraz skutkowości świata. Skoro takie różnice istnieją, to pytamy, jak w takim
razie można je wyjaśnić.
Rzeczy mogą być porównywane ze sobą jako lepsze lub gorsze tylko w odniesieniu do jakiegoś standardu bycia lepszym bądź gorszym.
Lepszy znaczy bliższy temu, co jest najdoskonalsze. Zauważył to
już Platon i niewątpliwie czwarta droga ma właśnie korzenie platońskie i opiera się na wizji rzeczywistości, w której podkreśla się w największym stopniu, iż jest ona ustopniowana, czyli stanowi zbiór bytów uporządkowanych właśnie ze względu na ich doskonałość.
W tym miejscu trzeba koniecznie wyjaśnić, że jeżeli nie ma standardu doskonałości, czyli czegoś, co jest najdoskonalsze, to nie mo-
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żemy ocenić, jak doskonała jest dana rzecz. W danym rodzaju najlepsza rzecz staje się naturalnie standardem i miarą doskonałości
rzeczy do tego rodzaju zaliczanych. A zatem, jeżeli na przykład mamy zegarek, który uchodzi za najlepszy na świecie, to wszystkie inne zegarki są porównywane do niego, w miarę jak zbliżają się do doskonałości osiągniętej przez najlepszego zegarmistrza. To jedynie
przykład, ale jeżeli w ogóle brakuje miary, dzięki której moglibyśmy
rzeczy ze sobą porównać, to nasze sądy o rzeczy lepszej lub gorszej
nie mogą być obiektywnie prawdziwe. Zauważmy też, że nie chodzi
tu o jakieś subiektywne preferencje, ale o to, że niektóre rzeczy są na
pewno lepsze od drugich w sposób obiektywny, czyli są zawsze lepsze od innych.
Tak właśnie stawia problem św. Tomasz w tym argumencie. Nie
mówi o doskonałości w jakimś gatunku, ale o doskonałości w ogóle, czyli doskonałości bytowej. Jest to najbardziej podstawowy rodzaj
doskonałości i możemy powiedzieć, że byt najpierw musi być doskonały jako taki, aby móc być doskonały w jakimś gatunku. Inaczej
mówiąc, człowiek, który jest rozumny, zawsze będzie doskonalszy
od zwierząt, które nie mają rozumu, zwierzęta zaś, które mogą poznawać zmysłowo, są doskonalsze od roślin itp. Choć dziś doskonałość taka bywa różnie postrzegana, to jasne jest, że lepiej być człowiekiem niż rośliną, co pozwala nam zaobserwować empirycznie
fakt doskonałości bytowej, który możemy uznać za doprecyzowany
już punkt wyjścia tego argumentu.
Kolejne pytanie dotyczy tego, na czym tak na prawdę doskonałość bytowa polega. Otóż dobro, prawdziwość i szlachetność, o których mówi św. Tomasz, to własności istnieniowe bytu. A zatem doskonałość polega właśnie na tym, że jakiś byt jest w większym
stopniu dobry, prawdziwy i szlachetny (szlachetność bywa rozumiana jako połączenie przejawiania się dobra i prawdy). Dodajmy, że
skoro w bytach doskonałość jest posiadaniem w większym stopniu
własności istnieniowych, to byt bardziej doskonały po prostu w większym stopniu istnieje. Czyli możemy powiedzieć, że człowiek jest
właśnie dlatego lepszy bytowo od rośliny, że może przedłużać swoje istnienie dzięki posiadaniu rozumu (medycyna). Złoto jest lepsze
od żelaza, bo dłużej nie ulega korozji i rozpadowi itp.
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Mamy więc stopnie doskonałości bytów, które są tym lepsze, im
bardziej przejawiają się w nich własności transcendentalne. Zgodnie
z tym, co powiedzieliśmy wyżej, przejawianie się w mniejszym lub
większym stopniu tych własności domaga się wyjaśnienia poprzez
wskazanie na jakąś miarę tej doskonałości, czyli taki byt, w którym
własności te będą się przejawiać w stopniu największym.
Zauważmy, że w tych stopniach nie można iść w nieskończoność,
ponieważ nie da się być bardziej dobrym niż dobro samo w sobie,
bardziej prawdziwym niż prawda sama w sobie, czyli nie da się bardziej istnieć, niż istniejąc w sposób absolutny. Nie może przecież istnieć jakieś inne hiperdobro większe od dobra w sobie, bo tam, gdzie
dobro nie jest przejawem istnienia, ale jest samym istnieniem, nie
może już pojawić się coś istniejącego jeszcze bardziej. Zatem ściśle
rzecz ujmując, nie powinniśmy mówić, że Bóg jest dobry, ale Bóg
jest Dobrem; nie, że jest najbardziej prawdziwy, ale jest Prawdą itp.
Jeżeli więc stopnie doskonałości są rzeczywiste, to musi istnieć
także obiektywna doskonałość sama w sobie. Doskonałość jest jeszcze jednym imieniem Boga. Dodajmy też, że jeżeli coś jest najdoskonalsze bytowo, czyli w sensie najbardziej ogólnym, to także musi być doskonałe w każdym innym sensie. Bóg jest więc nie tylko
doskonały w aspekcie bytowym, ale we wszelkim innym aspekcie.
Zanim przejdziemy do przedstawienia drogi piątej, z celowości,
trzeba poczynić dwie uwagi. Po pierwsze droga ta jako argument teleologiczny (od gr. telos – cel, koniec) jest najbardziej popularnym
i zarazem, za sprawą Immanuela Kanta, najbardziej poważanym dowodem na istnienie Boga. Paradoksalnie oznacza to zarazem, że jest
to także argument najbardziej atakowany. Nie ma tu miejsca na omówienie różnych koncepcji, najczęściej opierających się na jakichś postaciach ewolucjonizmu, które mają wykazać, że harmonia świata
jest wynikiem procesów zachodzących w nim w sposób samoistny.
Nie negując zatem samej organizacji świata przyrody, zaprzeczają
one, iż jest ona zamierzona i nadana mu z zewnątrz.
Druga uwaga dotyczy samego pojęcia celowości, z powodu którego piąty argument św. Tomasza nazywany jest drogą z celowości,
albo argumentem celowościowym. Dlaczego on jednak tak się nazywa? Otóż dostrzeżenie porządku we wszechświecie jest jednocześnie stwierdzeniem, że rzeczywistość nie działa w sposób chaotycz-
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ny. Jeżeli zaś nie działa chaotycznie, to musi działać dla jakiegoś
celu. Obserwujemy więc grawitację, która sama w sobie jest po prostu prawem fizyki. Ponieważ jednak wiemy, że dzięki grawitacji możliwe jest krążenie Ziemi wokół Słońca, a więc możliwe są pory roku
i w ogóle możliwe jest życie, przeto grawitacja przestaje być tylko
prawem przyrody, ale skoro umożliwia funkcjonowanie innych rzeczy (np. życie) już nie istnieje „tak sobie”, lecz istnieje po coś, czyli
dla jakiegoś celu. Jeżeli więc mówimy, że prawa termodynamiki
umożliwiają zachodzenie przemian cieplnych w organizmach żywych, to zaczynamy mówić, że służą one jakiemuś celowi. W piątej
drodze chodzi zatem o to, że cały świat możemy postrzegać jako
wzajemny układ takich właśnie zależności, a więc postrzegamy go
w aspekcie jego celowości. Działanie przypadkowe nie może być celowe, tymczasem rzeczy działają tak, że możemy zobaczyć, iż działanie jednych prowadzi do możliwości działania innych.
Święty Tomasz zauważa, że w przypadku bytów, które mają możliwość poznania, zawsze można powiedzieć, że dążą do celu właśnie
dzięki temu, że mogą go poznać. Jednak celowe działanie rzeczy,
które nie poznają, nie da się wyjaśnić w ten sposób. Czy jednak byty, niemające poznania, działają ze względu na cel? Akwinata twierdzi, że w rzeczach niepoznających możemy zaobserwować takie działanie, które zmierza do osiągnięcia jak największej doskonałości.
Można to zobaczyć dzięki temu, że zawsze działają w ten sam sposób. Jeżeli ciągle działają tak samo, to niemożliwe jest, aby ich działanie było przypadkowe. Choć niewątpliwie mamy tu znów do czynienia ze średniowieczną fizyką, która pod wpływem Arystotelesa
była jakościowa, a nie ilościowa, to jednak nie podważa wartości dowodowej tego argumentu. Tomasz mówi tutaj, że działanie zawsze
w ten sam sposób zachodzi dlatego, że zawsze w taki sam sposób
rzeczy, które same nie poznają, osiągają swoją doskonałość. Obecnie mówimy raczej, że rzeczy działają w ten sam sposób dlatego, że
istnieją prawa przyrody, a więc zmienia się tylko wyjaśnienie działania w ten sam sposób, a nie sam fakt, który jest empirycznie obserwowalny.
Skoro tak jest, to kolejnym etapem rozumowania jest stwierdzenie, że w przypadku działania celowego bytów, które nie poznają,
zawsze musi istnieć ktoś, kto kieruje je do celu (strzała kierowana
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przez łucznika). W tym miejscu trzeba zadać kolejne pytanie o to,
jaki musi być ten ktoś, kto kieruje rzeczy do celu. Na pewno musi
być obdarzony poznaniem. Nie może to jednak być poznanie zmysłowe, ponieważ dotyczy ono jedynie rzeczy szczegółowych, a zatem obejmowałoby tylko fragment wszechświata, czyli np. jakąś jego widzialną część. Tymczasem nie „jakieś” byty działają celowo
tylko wszystkie, a zatem ten ktoś musi mieć poznanie intelektualne,
które nie jest ograniczone do tego, co aktualnie się widzi czy słyszy,
czyli nie jest ograniczone przestrzenią i czasem (poznawane przeze
mnie prawo fizyki, działa nie tylko wszędzie, ale i zawsze).
Czy jednak może to być dowolny byt intelektualny? Otóż dla zapewnienia celowego działania całego kosmosu nie wystarczy dowolny intelekt, ale musi to być intelekt, który może poznać cały kosmos,
czyli poznaje wszystkie rzeczy poza czasem i przestrzenią. Nie wystarczy tutaj intelekt, który rozpoznaje prawa natury (jak intelekt
ludzki), ale taki, który je ustanawia. A więc przewiduje i planuje prawa dla całego kosmosu, czyli musi istnieć przed zaistnieniem samego kosmosu. Taki intelekt może być tylko intelektem nieskończonym, czyli boskim, a zatem ktoś, kto ustanawia prawa dla całego
wszechświata, to Bóg.
5. Po uzasadnieniu, że Bóg istnieje, można przejść do pytania, czy
da się coś więcej o Nim powiedzieć, czyli kim Bóg jest. Zagadnienie to jest jednocześnie jednym z najtrudniejszych, ale także najciekawszych pytań filozoficznych. Można powiedzieć, że odpowiedź
waha się także w tym przypadku pomiędzy dwoma skrajnościami.
Z jednej strony podkreśla się, że Bóg całkowicie przewyższa nasze
poznanie, a więc jest niepoznawalny, z drugiej zaś pojawia się pogląd, że poznanie tego, który jest przyczyną wszystkiego, jest możliwe. Święty Tomasz, podobnie jak w przypadku możliwości dowodzenia istnienia Boga, zajmuje stanowisko pośrednie, a więc
podkreśla, że jakieś poznanie Boga jest możliwe, niemniej jednak
w sposób bardzo zdecydowany stawia temu poznaniu granice. Już na
samym początku traktatu o Bogu w Sumie teologii stwierdza, że trzeba zbadać, omawiając istotę Boga, „jakim jest, a raczej, jakim nie jest”
(quomodo sit, vel potius quomodo non sit)8. Innymi słowy, można więc
powiedzieć, że choć mamy jakąś wiedzę, to ta wiedza jest tak bar8

ZAGADNIENIE
PRZYMIOTÓW
BOGA

Zob. Summa Theologiae, I, q. 2, pr.
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dzo nieadekwatna, że zawsze trzeba pamiętać mówiąc o Bogu, iż jakiekolwiek określenia byśmy zastosowali, pozostanie On zawsze poza zasięgiem naszego intelektu.
Na czym w takim razie ma polegać tak bardzo ograniczone poznanie Boga? Święty Tomasz zauważa, że skoro w tym przypadku
istnieje wielka dysproporcja pomiędzy przyczyną i skutkiem, to poznanie jest możliwe tylko dzięki skutkom Bożego działania. To zaś
może mieć miejsce na trzy sposoby, a więc: poznanie sprawczego
działania Boga w tym, jak skutek pochodzi od przyczyny; poznanie
podobieństwa skutku do przyczyny oraz braku doskonałości skutków, które Bóg spowodował, a więc braku takiego podobieństwa9.
Te trzy sposoby odpowiadają trzem drogom poznania istoty Boga,
które tradycyjnie nazywa się via causalitatis (drogą przyczynowości),
via eminentiae (drogą przewyższania albo eminencji) i via negationis
(drogą negacji). Święty Tomasz posługuje się tymi aspektami mówienia o istocie Boga wszędzie tam, gdzie robi to w sposób systematyczny, ale na początku umieszcza zawsze orzekanie negatywne. I tak
zgodnie z tymi drogami przypisuje się Bogu określenia, które współcześnie zwykło się nazywać przymiotami (choć św. Tomasz nie używa słowa attributus). W klasycznym układzie z Summy teologii przymioty uzyskane na drodze negatywnej to: prostota; na drodze
przyczynowości to: doskonałość, dobroć, nieskończoność i istnienie
Boga w rzeczach; na drodze przewyższania to: niezmienność, wieczność i jedność. Choć nie będziemy omawiać wszystkich tych przymiotów, zauważmy jedynie, że charakterystyczne dla św. Tomasza
jest traktowanie ich na sposób czysto metafizyczny, co najlepiej widać w przypadku nieskończoności Boga, którą rozumie on w ten sposób, że Bóg jako czysty akt nie jest ograniczony żadną możnością10.
Zagadnieniem, które współcześnie wzbudziło dyskusje, jest sam
status owego przymiotu, który przypisujemy Bogu. Cechą charakterystyczną ludzkiego poznania jakiejkolwiek substancji jest określanie jej przez wskazywanie cech, jakie posiada. Kiedy na przykład
mówimy, że człowiek jest wysoki, przypisujemy mu cechę posiadaSuper Boetium de Trinitate, I, q. 1, a. 2, co. 3. Zob. Tomasz z Akwinu, O poznaniu
Boga (Komentarz Tomasza z Akweinu do De Trinitate Boecjusza), tłum. P. Lichacz,
M. Przanowski, M. Olszewski, Kraków 2005.
10
Por. Summa Theologiae, I, q. 7, a. 1, co.
9
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nia znacznego wzrostu. Jednocześnie cechy te mają status bytowych
przypadłości (w tym przypadku jest to ilość). W definiowaniu jakiegokolwiek bytu chodzi o to, aby scharakteryzować substancję za pomocą takich przypadłości, które stanowią o różnicy gatunkowej. Jednak takie postępowanie w przypadku Boga nie jest możliwe,
ponieważ taki byt, który jest czystym aktem, nie może mieć żadnych
przypadłości. Jest On bowiem także całkowicie prosty, a przypisywanie mu przypadłości powoduje, że zakładamy podział tego, co jest
całkowicie proste. Dzięki tym uwagom możemy dostrzec podstawowy dylemat poznania Boga. Ponieważ nasze poznanie jest zawsze
poznaniem rzeczy złożonych, przeto chcemy, posługując się takim
rodzajem poznania, określać byt, który jest całkowicie prosty. Właśnie dlatego św. Tomasz na początku omawiania przymiotów Boga
zaczyna od uzyskanej na drodze negatywnej prostoty. Obnaża to całkowitą nieadekwatność naszego poznania, ale jednocześnie wiemy,
że nasze rozumowanie, w którym przypisujemy Bogu prostotę, wydaje się poprawne.
Powyższe dylematy skłoniły Mieczysława Gogacza do zaproponowania nowego rozumienia przymiotów Boga, które wypływa
z konsekwentnego podkreślania roli aktu istnienia w bycie jednostkowym. Twierdzi on, że jedyne określenia, które możemy przypisać Bogu i które możemy jednocześnie nazwać Jego przymiotami,
to własności istnieniowe (transcendentalne). Przypisywanie Bogu
wszystkich innych własności opiera się raczej na porównaniu Boga
ze stworzeniami niż na ich identyfikacji, a zatem mogą one być nazwane własnościami albo przymiotami aksjologicznymi. Ten nowy
podział oznacza nie tylko przyznanie kluczowej roli w poznaniu istoty Boga własnościom transcendentalnym, ale także jest to propozycja swoistej organizacji wykładu dotyczącego przymiotów. Bóg jest
więc w pierwszej kolejności: Odrębny, Jeden, Realny, Prawdą, Dobrem i Pięknem, ale także z tymi własnościami Gogacz proponuje
powiązać przymioty aksjologiczne. Zatem: „z własnością jedności
możemy związać prostotę Boga, z własnością aliquid odrębność i możliwość identyfikacji Boga, z własnością res realność Boga, z własnością dobra stałość decyzji, wszechmoc, wolność, świętość, stwarzanie, miłość, z własnością prawdy wiedzę, mądrość, z własnością
piękna, obejmującego dobro i prawdę, możemy związać szczęście,

przymioty Boga
w tomizmie
konsekwentnym
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zbawienie, cel ostateczny”11. Należy w tym miejscu zauważyć, że propozycja owego podziału przymiotów podkreśla rolę własności transcendentalnych występujących przecież w każdej rzeczy, która istnieje. Skoro zaś Bóg jest samoistnym istnieniem, to własności
transcendentalne są także własnościami takiego bytu na sposób inny niż w przypadku bytów stworzonych. Własności te określa się
w tomizmie konsekwentnym jako sposoby przejawiania się aktu istnienia w istocie bytu, a zatem w przypadku, kiedy mamy do czynienia z czystym samoistnym aktem istnienia, w sposób oczywisty Bóg
nie ma tych własności, ale raczej nimi po prostu jest. Dlatego też,
jak widzieliśmy wyżej, trzeba w tym przypadku pisać je wielką literą, stwierdzając, że Bóg raczej jest Dobrem, niż że jest dobry, raczej
jest Prawdą, niż prawdziwy itp.
Trzeba także dodać, że ten nowy podział przymiotów wcale nie
wyklucza poprzedniego podziału orzekania o istocie Boga, który
widzieliśmy w tekstach św. Tomasza. Nic bowiem nie przeczy przypisywaniu Bogu dobra na drodze przyczynowości, tak jak to czynił
św. Tomasz. Jednak w tym ujęciu uważanie Boga za przyczynę wszelkiego dobra, które obserwuje się w bytach, oraz za Tego, który jest
najwyższym celem wszelkiego dążenia, może być wskazane dopiero na drugim miejscu. Te aspekty wynikają bowiem z bycia Dobrem
w sensie przejawiania się tej własności transcendentalnej w stopniu
najwyższym. Podobnie możemy traktować orzekanie negatywne,
gdyż zawsze możemy powiedzieć, że Bóg jest Dobrem w sposób całkowicie inny, niż dobre są stworzenia, oraz o orzekaniu, przewyższającym (eminentnym – jak je nazywa Gogacz), kiedy mówimy, że
Bóg jest największym Dobrem ze wszystkich, jako że jest dobrem
samym w sobie. Różnica między dobrem a np. doskonałością jest jedynie taka, że gdy to pierwsze przypisujemy Bogu przede wszystkim jako własność transcendentalną, a dopiero później wyjaśniamy
je aksjologicznie, drugie można Mu przypisać jedynie w kategoriach
aksjologicznych, czyli wypływa ono z porównania Go z bytami stworzonymi.

11
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* * *
Na zakończenie naszych rozważań na temat filozofii Boga w tomizmie konsekwentnym zauważmy, że powyższy podział przymiotów Boga na transcendentalne i aksjologiczne bardzo dobrze ukazuje tak charakterystyczne dla tej odmiany tomizmu podkreślanie
roli aktu istnienia w bycie jako jego podstawowego aktu i pryncypium. Widać to tym wyraźniej, że to właśnie dowodzenie istnienia
Boga ukazało go jako samoistny akt istnienia, a więc źródło i początek wszelkiego istnienia bytów niesamoistnych.
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4
Kosmologia, czyli filozofia przyrody
Michał Ziółkowski
Kosmologia (philosophia naturalis, filozofia przyrody, kosmofilozofia)
od strony przedmiotowej nie stanowi jednolitego zwartego systemu.
Różnorodność koncepcji oraz metody jej uprawiania są zależne od
konkretnej tradycji filozoficznej, a tym samym w dużej mierze od
uprzednio przyjętego stanowiska ontologicznego. Podstawowy podział
kosmologii przebiega przede wszystkim ze względu na jej
autonomiczność bądź nieautonomiczność od innych dziedzin nauki,
jak chociażby od nauk przyrodniczych czy metafizyki. Za najbardziej
znany przykład autonomicznej filozofii przyrody uważa się koncepcję
związaną z tradycją arystotelesowsko-tomistyczną, która pod nazwą
„neoscholastyki” przeżyła swój renesans na przełomie XIX i XX wieku.
Na gruncie tej tradycji za przedmiot uprawiania kosmologii uznaje się
rzeczywistość materialną, która dana jest w poznaniu zmysłowym.
Poddając filozoficznej analizie tę rzeczywistość, kosmologia dąży do
sformułowania teorii bytu materialnego, tzn. na płaszczyźnie
filozoficznej stara się ten byt opisać i wyjaśnić. W sensie ściślejszym
polega to na badaniu najogólniejszych własności materii przysługujących
wszystkim bytom, które są dane w empirii.
1. Tomizm jest jedynym nurtem filozoficznym wyjaśniającym świat
ze względu na istnienie. Choć jest to cecha charakterystyczna całego systemu, to jednak należy zwrócić uwagę, że w jego różnych odmianach odnajdujemy zróżnicowane ujęcia wielu szczegółowych problemów filozoficznych. Stąd także kwestia uprawiania kosmologii
w ramach tej tradycji wymaga pewnego uporządkowania, by nie mieszać ze sobą dość odmiennych ujęć bytu materialnego, występujących chociażby w obszarze neoscholastycznej recepcji nauki św. Tomasza zwanej „neotomizmem”. Zajmując się zagadnieniem kosmologii w obszarze tomizmu konsekwentnego należy dokonać
rozróżnienia przede wszystkim pomiędzy dwoma chronologicznie
go poprzedzającymi kierunkami, będącymi historycznie drugą
i trzecią recepcją nauki Akwinaty, czyli odmianami: lowańską i egzystencjalną.
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tomizm lowański
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Tomizm lowański charakteryzuje się połączeniem filozoficznej
myśli św. Tomasza z twierdzeniami pochodzącymi z nauk przyrodniczych. Choć wydaje się to słuszne w sensie psychologicznym, gdyż
filozof powinien mieć niezbędną wiedzę na temat nauk szczegółowych, to jednak – jak wskazuje Mieczysław Gogacz – jest błędem
w sensie metodologicznym. W skutek tego tomizm lowański, reprezentując tendencję eklektyczną, także na gruncie uprawiania kosmologii podważa jej autonomiczny charakter, gdyż miesza filozoficzne
ujęcie jednostkowego bytu materialnego z ujęciem pochodzącym
z nauk szczegółowych. Rozpowszechnienie tego błędu spowodowało, że dziś za właściwe i nowoczesne uprawianie tomizmu uważa się
łączenie twierdzeń metafizyki właśnie z twierdzeniami nauk przyrodniczych. Cechą charakterystyczną tej metodologii jest indukcja
dążąca do syntetycznego uogólnienia wyników nauk szczegółowych,
czemu w kolejnej fazie nadaje się charakter problemu filozoficznego.
Takie stanowisko traktuje nauki przyrodnicze jako zawierające implikacje ontologiczne, czyli jako badające konkretny byt materialny.
Natomiast filozoficzny namysł nad przyrodą dotyczy bytu traktowanego jedynie na sposób abstrakcyjny i ogólny.
Mieczysław Gogacz zauważa, że we wszystkich odmianach tomizmu lowańskiego, których najbardziej radykalną wersją jest tomizm transcendentalny, tworzony na podstawie ujęć Husserla i Heideggera, nie zwraca się uwagi na zapoczątkowujące byt istnienie, ale
na konieczność istnienia w bycie, które miałoby usprawiedliwiać poznane w bycie przypadłości. Wskazuje to na dominantę stanowiska
teoriopoznawczego w tych odmianach tomizmu, które uznaje poznanie zmysłowe za jedyny kontakt z bytem, co skutkuje nadaniem
prymatu twierdzeniom pochodzącym z nauk przyrodniczych.
Tymczasem tomizm egzystencjalny, choć zwraca uwagę na urealnienie stworzonego bytu przez akt istnienia oraz akcentuje obecność
jego zewnętrznej przyczyny sprawczej, którą jest samoistny akt istnienia, to jednak nie uwzględnia teorii oddziaływania na intelekt
możnościowy treści intelektualnych pochodzących od informującego nas bytu. Treści te dochodzą już we wstępnej fazie poznania za
pomocą aparatu zmysłowego jako początkowo nieuświadomione.
W tomizmie konsekwentnym nazywa się to „mową serca”, czyli oddziaływaniem jedności quidditas, a więc wewnętrznych pryncypiów
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istoty (materia i forma) na intelekt możnościowy. Gogacz zauważa,
że tomizm egzystencjalny, pomijając mowę serca, identyfikuje akt
istnienia jedynie na poziomie mowy wewnętrznej i mowy zewnętrznej, tworzonych przez intelekt czynny. W konsekwencji rozpoznaje
akt istnienia za pomocą skonstruowanego zdania teoriopoznawczego („x jest”), a nie przez zetknięcie się z aktem istnienia przez relacje istnieniowe na poziomie mowy serca. Tomizm egzystencjalny
czyni więc pierwszym zdaniem metafizyki teoriopoznawcze stwierdzenie, które wskazuje na akt istnienia, a wyrażone w sformułowaniu „istota jest” (co nazywa sądem egzystencjalnym). Choć sam akt
istnienia rozumiany jest jako wewnętrzny akt bytu, to jednak jest on
ujmowany w ten sposób, że uświadamiamy sobie przede wszystkim
konieczność tego aktu w bycie ze względu na istotę. Stąd kosmologia uprawiana na gruncie takiego tomizmu będzie zajmowała się analizą istniejącego bytu materialnego przede wszystkim ze względu na
ujęcie istotowe.
Natomiast w tomizmie konsekwentnym zdumienie inicjujące metafizyczne ujęcie bytu wynika z uświadomienia, że po prostu ów akt
istnienia w tym oto bycie naprawdę jest. Doznanie aktu istnienia
konkretnego jednostkowego bytu związane z tzw. własnościami istnieniowymi, czyli sposobami przejawiania się bytu, jest więc fundamentalnym aspektem odniesień do bytu w ogóle, występującym w tej
odmianie tomizmu. Z tego względu uprawianie kosmologii w ramach tomizmu konsekwentnego, czyli próba opisania i wyjaśnienia bytu materialnego, powinna być przeprowadzona przede wszystkim w perspektywie istnieniowej, która w tej odmianie tomizmu
stanowi warunek sine qua non takiego opisu.
2. Przyczyną istnienia poszczególnych bytów materialnych złożonych z istoty i istnienia jest samoistny akt istnienia. Nazywany jest
on Absolutem również dlatego, że tylko w tym bycie istnienie jest
absolutnie tożsame z istotą. Należy zwrócić uwagę, że św. Tomasz,
posługując się terminologią filozoficzną, wskazywał na spójność tych
terminów ze znaczeniami pochodzącymi bezpośrednio z prawd wiary, które znajdowały się w Biblii. Dlatego Absolut, będący samoistnym aktem istnienia i pierwszą przyczyną istnienia wszystkich bytów, to Bóg – Stwórca wszechświata, którego biblijne imię „Jestem,
który Jestem” (ego sum qui sum; Wj 3,14), akcentuje właśnie charak-
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ter istnieniowy tegoż Bytu. Jasno więc widać, że naturalną perspektywą dla uprawiania kosmologii na gruncie tomizmu, będzie perspektywa metafizyczna, odnosząca się do ostatecznych przyczyn
istnienia wszystkich bytów realnie istniejących.
Mieczysław Gogacz pokazuje, że w ujęciu metafizycznym cała rzeczywistość składa się z realnie istniejących jednostkowych bytów, dlatego nie można określać przyrody – będącej pluralistycznym ujęciem
różnych form życia – jako odrębnego bytu czy pewnej całości. Można mówić jedynie o specyficznym poznaniu bytów ze względu na własności fizyczne, które należałoby nazwać teoriopoznawczym ujęciem
przyrodniczym. Perspektywa metafizyczna zdecydowanie różni się
więc od stosowanej w naukach przyrodniczych perspektywy teoriopoznawczej, gdzie byt materialny zostaje opisany i wyjaśniony tylko
ze względu na cechy, które są dostępne w poznaniu zmysłowym.
Na gruncie tomizmu takie stanowisko można by podporządkować perspektywie istotowej, co byłoby zwróceniem uwagi na zapodmiotowane w materii i określone przez formę poszczególne własności bytu. Materia jako podłoże przypadłości powoduje skutki
w formie, które w poznaniu zmysłowym rozpoznajemy właśnie jako
cechy bytu materialnego. Należy jednak podkreślić, że w obszarze
myśli tomistycznej – w przeciwieństwie do większości ujęć nauk
przyrodniczych – także perspektywa istotowa zawsze uwzględnia
samoistny akt istnienia, będący zewnętrzną przyczyną istnienia
wszystkich bytów.
Tymczasem cechą charakterystyczną tomizmu konsekwentnego
jest określenie bytu ze względu na doznanie jego istnienia, przejawiającego się poprzez własności istnieniowe (łac. transcendentalia,
convertibilia). Z tego względu to właśnie one w sposób najbardziej
fundamentalny budują odpowiednią perspektywę także dla refleksji
na temat uprawiania kosmologii. W ramach tomizmu konsekwentnego wszystko to, co odnosi się do bytu materialnego, zapoczątkowuje się od narzucającego się istnienia, pochodzącego od informującego nas bytu, który staje się przedmiotem naszego poznania. Nie
neguje to oczywiście refleksji nad bytem materialnym również w perspektywie istotowej i takiego sposobu uprawiania filozofii przyrody,
która jednak na gruncie tomizmu konsekwentnego zawsze będzie
podporządkowana perspektywie istnieniowej.
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W porządku bytowania samoistny akt istnienia jest absolutnie pierwszym. Będąc przyczyną stwarzania poszczególnych aktów istnienia,
warunkuje, jaki typ istoty dany akt istnienia ma zaktualizować. Tym
samym decyduje o urealnieniu na zewnątrz siebie, czyli o stworzeniu,
bytów różnego typu. Natomiast wiedza na temat samoistnego aktu
istnienia związana jest z intelektualnym porządkiem poznania tylko
w przypadku tych bytów, których cechą jest rozumność. Stwierdzając
strukturalną zależność aktu istnienia w każdym jednostkowym bycie
od jego istoty, dochodzimy do konieczności istnienia niezależnego samoistnego aktu istnienia, od którego pochodzą wszystkie – już zależne od istoty – akty istnienia stworzonych bytów.
Powyższa konstatacja otwiera perspektywę metafizyczną, która
wskazuje na zewnętrzną przyczynę istnienia bytów materialnych
i dlatego jest koniecznym warunkiem zapoczątkowującym uprawianie kosmologii w ramach tomizmu konsekwentnego. Dlatego też,
należy wyraźnie zaznaczyć, kosmologia nie będzie tu dyscypliną
autonomiczną, a jej ścisła zależność od metafizyki sprawia, że w ramach tomizmu konsekwentnego nie jest rozwijana jako odrębna
dyscyplina.
Naturalnym sposobem poznania bytu materialnego jest poznanie
zmysłowe. Trzeba jednak podkreślić, że przez zmysły docierają do
nas także – oprócz percepcyjnie uświadomionych zewnętrznych własności bytu – początkowo jeszcze nieuświadomione treści intelektualne. W obszarze tomizmu konsekwentnego nazywamy je przejawami istnienia bytu bądź własnościami istnieniowymi. Gogacz zwraca
uwagę, że uświadomienie owych własności zachodzi na poziomie
tzw. mowy serca, czyli kiedy intelekt możnościowy, przyjmujący treści od informującego nas bytu, staje się motywem dla woli, która
wówczas odsyła nas do oddziałującego na nas bytu. Ze zdumieniem
uświadamiamy sobie, że wszystko to, czego doznaliśmy, znajduje się
na zewnątrz nas, czyli w bycie, który na nas oddziałuje. Już w pierwotnej fazie poznania byt, narzucający nam swoje istnienie, informuje nas także o swej wewnętrznej strukturze, a związek pomiędzy
oddziałującym bytem a poznającym go podmiotem tworzy tzw. relacje istnieniowe, które powstają na przejawiających istnienie własnościach. Wyróżniamy sześć własności istnieniowych: odrębność,
jedność, realność, prawdę, dobro i piękno.
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3. Uprawianie kosmologii na gruncie tomizmu konsekwentnego,
czyli analiza bytu materialnego w perspektywie istnieniowej, wychodzi więc od stwierdzenia faktu, iż porządek poznania zależny jest
od porządku bytowania, a ten został ustanowiony przez samoistny
akt istnienia. Ustanowienie tego porządku przez samoistny akt istnienia w języku teologii zwane jest stwórczym dziełem Boga. Opis
tego dzieła odnajdujemy w pierwszej księdze Pisma Świętego zwanej Księgą Rodzaju. W opisie dzieła stworzenia ten, którego imię
brzmi „Jestem, który jestem”, czyli „Istniejący” (gr. ὁ ὤν), stwarza
poszczególne akty istnienia, urealniając w ten sposób na zewnątrz
siebie poszczególne typy bytów. W ten sposób w stworzonych bytach przejawiają się własności istnieniowe, które język filozofii tomistycznej zazwyczaj określa jako transcendentalia, akcentujące ujawnianie się bytu na zewnątrz, bądź convertibilia – ze względu na
wymienność tego określenia z samym bytem. Wskazanie na własności istnieniowe w opisie stworzenia, należącym do tzw. biblijnej tradycji kapłańskiej (Rdz 1,1 – 2,3), stanowi więc fundamentalny krok
do wejścia w przestrzeń filozoficznego namysłu nad przyrodą zgodnie z duchem tomizmu konsekwentnego.
Wszystkie własności istnieniowe, czyli sposoby istnienia bytu,
a więc: odrębność, jedność, realność, prawda, dobro i piękno występują w bycie równocześnie. Jednak Gogacz zwraca uwagę, że w charakterystyce własności istnieniowych, która uwzględnia porządek
poznawczy, pierwszą pozycję należałoby nadać odrębności (aliquid).
Stanowisko tomizmu, uznające realizm bytowy, zakłada bowiem bytowy pluralizm, a ten gwarantowany jest przez zasadę niesprzeczności („jeden byt nie jest drugim bytem”), która wskazuje na odrębność
bytów.
Należy jednak dostrzec, że biblijny opis stworzenia jako najważniejszą treść ukazuje fakt nadania istnienia poszczególnym bytom
przez Stwórcę. Pluralistyczny porządek bytowania, któremu charakter nadaje własność istnieniowa, zwana odrębnością, jest więc podporządkowany faktowi nadania istnienia wyrażonemu w biblijnym
opisie przez formułę: „Niech się stanie” (fiat) i „stało się” (facta est).
Gogacz wskazuje, że własnością istnieniową, która ujawnia akt istnienia, czyli urealnia cały byt poprzez aktualizowanie w nim całej
wewnętrznej struktury, jest jedność (unum). „Jedność” to podporząd-
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kowanie wszystkich pryncypiów bytu aktowi istnienia. Biblijny opis
stworzenia akcentujący nade wszystko fakt nadania istnienia poszczególnym bytom, wyłania więc w sposób szczególny tę własność
istnieniową, którą jest jedność. Trzeba więc orzec, że zgodnie z tym
opisem jedność, wyrażająca to, czym jest kształtowanie całej struktury samodzielnego bytu jednostkowego, oraz to, że akt istnienia
zapoczątkowuje byt i w nim dominuje, a więc ujawniająca nade
wszystko istnienie (a tym samym za-istnienie bytu), jest szczególnie
eksponowana w przebiegu wszystkich sześciu dni stwarzania.
Natomiast własność istnieniowa, którą jest odrębność, eksponująca jednostkowość oraz indywidualność powołanych do istnienia
bytów, jest własnością warunkującą doznanie tego oto konkretnego
bytu, a następnie jego poznanie. Gogacz podkreśla, że cechą własności istnieniowej, którą jest odrębność, jest ukazywanie istnienia
jako pryncypium wyznaczającego granicę obszaru, który stanowi
o całym jednostkowym bycie. Priorytetowa rola tej własności istnieniowej jest także potwierdzona przez biblijny opis stworzenia. Pierwszym aktem po nadaniu istnienia jest bowiem – również dokonany
„dnia pierwszego” – akt ustanawiający właśnie bytową odrębność,
czyli stawiający granicę pomiędzy światłem i ciemnością (et divisit
lucem ac tenebras; Rdz 1,4).
Tak samo „drugi dzień” stworzenia, w którym zostaje oddzielony
– granicą firmamentu zwanego niebem – obszar życia stworzeń od
obszaru przekraczającego doczesny wymiar ich życia, czyli rozgraniczenie pomiędzy wodami górnymi i dolnymi, ujawnia ponownie
tę własność istnieniową, którą jest odrębność (divisitque aquas quae
erant sub firmamento ab his quae erant super firmamentum; Rdz 1,7).
Odrębność będzie eksponowana coraz intensywnej w całym dalszym biblijnym opisie stworzenia ukazującym narastający pluralizm bytów.
Trzecią własnością istnieniową jest realność (res), która nie tylko
w sposób najbardziej specyficzny ujawnia, że byt po prostu jest, ale
– jak wskazuje Gogacz – także wyraża zasadę, że tylko byt może być
przyczyną bytu. Tylko to, co jest, może stanowić zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną, przyczynę bytowania. W ujęciu genetycznym
wewnętrzną przyczyną bytu jest akt istnienia, który urealnia istotę.
Natomiast cały biblijny opis stworzenia ukazuje samoistny akt ist-
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nienia, czyli Boga-Stwórcę, jako przyczynę zewnętrzną (za)istnienia wszystkich bytów. Tymczasem właśnie „dzień trzeci” w sposób
szczególny mówi nam także o tych zewnętrznych źródłach pochodzenia bytu materialnego, którymi są przyczyny celowe, czyli substancje wpływające na ukonstytuowanie się istoty bytów.
Współczesne osiągnięcia nauk przyrodniczych wskazują, że pryncypialną przyczyną celową, a więc modelem dla istoty bytów materialnych – takich jak chociażby rośliny – jest zapis kodu genetycznego, znajdujący się w materialnej strukturze takiego
jednostkowego bytu. „Dzień trzeci” ukazuje uprzyczynowienie cyklu wegetatywnego roślin stworzonych przez Boga. Nie ma tu –
z oczywistych względów – mowy o genomie, według którego rozwijają się przedstawiciele danego gatunku, ale jest ukazana inna
konkretna zewnętrzna przyczyna celowa. Jest nią nasienie rośliny
danego gatunku. Na polecenie Stwórcy z ziemi wyrasta roślina należąca do konkretnego gatunku, wydająca owoc tego gatunku, zawierający w sobie nasienie zgodne z tym gatunkiem, które następnie, wpadając w ziemię, rozpocznie kolejny cykl wegetatywny roślin
tego gatunku1 (germinet terra herbam virentem et facientem semen et
lignum pomiferum faciens fructum iuxta genus suum cuius semen in
semet ipso sit super terram…; Rdz 1,11n).
Tekst pokazuje, że roślina danego gatunku posiada nasiona, które stanowią zewnętrzną przyczynę celową dla powstających – w powtarzających się wegetatywnych cyklach – kolejnych roślin tego gatunku. Dostosowując f ilozof iczną nomenklaturę tomizmu
konsekwentnego należałoby powiedzieć, że istota jednostkowego bytu, czyli w tym przypadku istota rośliny danego gatunku, konstytuuje się na miarę konkretnej zewnętrznej przyczyny celowej, którą jest
1
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W łacińskim tekście Wulgaty odnajdujemy słowo genus, czyli „rodzaj”, a nie
species, czyli „gatunek”. Nie oddaje ono oczywiście stosowanej w naukach
przyrodniczych współczesnej taksonomii roślin i zwierząt, ani także nie odnosi
się bezpośrednio do konkretnej nomenklatury filozoficznej. Choć zgodnie
z regułami translacji łacińskie słowo genus można odczytać także jako „gatunek”,
to w powyższym tekście czynimy to nie ze względów lingwistycznych, ale ze
względu na filozoficzną koncepcję tomizmu, gdzie forma stanowi podstawę tego,
co odrębne, czyli stanowi także, wskazując na różnicę, podstawę tworzenia pojęć
gatunkowych, co odpowiednio oddaje fakt realnego bytowego pluralizmu,
zaistniałego na skutek stwórczego działania Boga.
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nasienie, należące do determinującego tę roślinę gatunku. Tak więc,
forma tego bytu, którym jest nasienie rośliny, aktualizuje w swej istocie tylko tę materialną możność, która jest zgodna z aktualizującą
go formą. Stąd właśnie forma jest pryncypium aktualizującym każdy istniejący byt zgodnie z typem możności danej istoty. Jednocześnie jest podstawą tego, co odrębne, i staje się kryterium tworzenia
pojęć gatunkowych.
4. Kolejną własnością istnieniową jest prawda (verum). Jest ona takim przejawem aktu istnienia, który powoduje, iż byt staje się jawny. Odgrywa więc fundamentalną rolę w procesie poznania, co następnie wpływa na obranie adekwatnej metodologii we wszystkich
dyscyplinach nauki związanych z badaniem realnie istniejącego bytu, gdyż prawda – jak podaje Gogacz – jawi się w bycie jako jego
szczególna otwartość i dostępność. Trzeba więc orzec, że prawda jest
warunkiem poznania, a nie jego skutkiem. Czyniąc byt poznawalnym (intellegibilis), staje się także warunkiem sine qua non w zdobywaniu adekwatnej – względem poznawanego bytu – wiedzy.
Oczywiście poza własnością istnieniową prawdy, umożliwiającą
poznanie bytu w ogóle, muszą zostać spełnione jeszcze inne dodatkowe warunki pozwalające na odbiór treści od informującego nas
bytu, chociażby te, które wpływają na ludzki aparat zmysłowy. Najważniejszym zmysłem człowieka, dostarczającym najwięcej informacji z otoczenia, czyli umożliwiającym poznanie zewnętrznych wobec nas bytów, jest zmysł wzroku. Jego funkcjonalność polega na
zdolności odbierania bodźców ze środowiska, wywołanych przez pewien zakres promieniowania elektromagnetycznego, czyli widma –
u człowieka nazywającego się światłem widzialnym – a następnie na
analizie tych bodźców, a więc na czynności zwanej widzeniem.
Należy dostrzec, że „czwarty dzień” biblijnego opisu stworzenia
mówi o powołaniu do istnienia przez Stwórcę naturalnych źródeł
owego widzialnego światła, umożliwiającego funkcjonowanie ludzkiego zmysłu wzroku. Są to: słońce, księżyc i gwiazdy (luminare maius ut praesset diei et luminare minus ut praesset nocti et stellas … ut lucerent super terram…; Rdz 1,16n). Na gruncie kosmologii możemy
więc połączyć ów metafizyczny warunek koniecznościowy, czyniący byt w ogóle poznawalnym, czyli istnieniową własność prawdy,
z obecnym w porządku przyrodniczym warunkiem koniecznym do
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funkcjonowania ludzkiego zmysłu wzroku, którym jest fizyczne światło. Na poziomie semantycznym powstanie wówczas sformułowanie
„światło prawdy” (lux veritatis), mogące określać warunek, któremu
powinna być podporządkowana natura ludzkiego poznania.
Następną własnością istnieniową, a więc sposobem istnienia bytu, jest „dobro” (bonum). Jest ono – jak podkreśla Gogacz – takim
przejawianiem się istnienia, które staje się powodem zachęcania nas,
byśmy z ufnością odnieśli się do oddziałującego na nas bytu. Należy zwrócić uwagę, że ta własność istnieniowa, wpływająca szczególnie na naszą wolę, nie jawi się dopiero w samych czynnościach wyboru, ale będąc przejawem istnienia informującego nas bytu,
czynności te poprzedza. „Dobro metafizyczne” polega więc na wywołaniu w innych bytach pozytywnych odniesień, co skutkuje uznaniem ich za cel dla woli i ufnym zwróceniem się w ich stronę.
Dobro, tak samo jak prawda, staje się przeto szczególnym warunkiem spotkania z bytem, czyli warunkiem jego poznania2. Oprócz
„dobra metafizycznego” wyróżniamy jeszcze „dobro fizyczne”, którym jest posiadanie wszystkich przypadłości wyznaczonych przez
naturę danego bytu, oraz – właściwe tylko bytom rozumnym – „dobro moralne”, czyli zgodność postępowania z obiektywną normą moralną.
Własność istnieniowa „dobra” jest w sposób bezpośredni wymieniana w całym dziele stworzenia ukazanym w biblijnym opisie Księgi Rodzaju. Każdy rodzaj bytu stworzonego przez Boga jest określony jako „dobry” za pomocą powtarzającej się formuły: „I widział
Bóg, że było dobre” (et vidit Deus quod esse bonum). Jeżeli chcemy jednak mówić o dobru w sposób integralny, tzn. uwzględniający wszystkie trzy jego odmiany, czyli dobro: metafizyczne, fizyczne i moralne, to należy odnieść się do tego jedynego bytu wymienionego
w całym dziele stworzenia, którym jest człowiek (homo), gdyż tylko
w nim owe trzy odmiany dobra znajdują swoje miejsce.
2

80

„Prawda” i „dobro” udostępniają byt dla procesu poznania, a tym samym skutkują
zwróceniem się do bytu, czyli stają się fundamentem intelektualnego
i wolitywnego zaangażowania się podmiotu w proces poznawczy. Odróżniają
się tym samym od poprzednich trzech własności istnieniowych: „odrębności”,
„jedności” i „realności”, które jedynie informowały nas o istocie bytu – na poziomie
treści nieuświadomionych – za pomocą mowy serca.
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„Dzień piąty” i „dzień szósty” ukazują stworzenie wszelkiego rodzaju zwierząt (animalia), pośród których tylko jeden gatunek: człowiek, stworzony jest na obraz i podobieństwo samego Boga. Gatunek ten charakteryzowany jest jako animal rationale, czyli zwierzę
myślące. Zdolność myślenia, a tym samym zdolność poznania prawdy o dobru, czyni z człowieka jedyny w szeregu stworzeń gatunek,
którego aktywność implikuje dobro moralne. Natomiast ze względu na fizyczny charakter swego istnienia człowiek współdzieli z całym stworzeniem to, czym jest dobro fizyczne każdego bytu. Należy zwrócić uwagę, że szczególne miejsce człowieka w dziele
stworzenia oznacza także uprawianie kosmologii na gruncie tomizmu konsekwentnego według modelu antropocentrycznego. To stanowisko zdecydowanie odbiega od promowanego dziś modelu biocentrycznego, podkreślającego jednakową wartość wszystkich form
życia na ziemi, a jawiącego się współcześnie często jako ideologia
tzw. ekologizmu.
Mieczysław Gogacz zwraca uwagę, że w perspektywie bytowej
ciało ludzi i zwierząt nie jest częścią przyrody, ale zespołem własności fizycznych zapodmiotowanych w materii, przynależącej do istoty konkretnego jednostkowego bytu. Jednak w perspektywie poznawczej, ze względu na swoją konstytucję cielesną, ludzie dzielą
wiele cech z całym otaczającym ich światem bytów materialnych. Są
to chociażby cząstki materialne oraz wegetatywne i zmysłowe funkcje naszego organizmu. Trzeba także podkreślić, że oprócz zewnętrznej przyczyny celowej, którą jest kod genetyczny, bardzo istotną rolę w kształtowaniu ciała i funkcjonowaniu ludzkiego organizmu
odgrywają czynniki środowiskowe. Postawa etyczna, którą jest troska o środowisko staje się więc wyrazem moralnej odpowiedzialności także za człowieka, a tym samym realizacją bardzo ważnego
aspektu dobra moralnego, którego przedmiotem staje się wówczas
„dobro fizyczne” także innych ludzi oraz wszystkich pozostałych bytów.
Dzięki aparatowi zmysłów, intelektowi i woli człowiek jest w stanie doznać i poznać własności istnieniowe bytu. Mieczysław Gogacz poznanie bytu nazywa „spotkaniem” i podkreśla, że tylko w przypadku dwóch bytów osobowych spotkanie staje się jeszcze czymś
istnieniowo pełniejszym, czyli „obecnością”, przejawiającą się powią-
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zaniem relacjami osobowymi. To właśnie dlatego Bóg nie stwarza
pojedynczego człowieka, ale będącego w relacji do drugiego realnie
istniejącego. Pośród wszystkich innych bytów tylko wobec drugiej
osoby człowiek doznaje odziaływania tego szczególnie pociągającego „dobra metafizycznego”, w którym pragnie trwać, budując w ten
sposób wspólnotę osób.
Ostatnią własnością istnieniową jest piękno (pulchrum), które uwyraźnia się już na poziomie mowy wewnętrznej i zewnętrznej, a więc
w obszarze tworzenia pojęć i ich wyrażania. Gogacz charakteryzuje piękno jako przejawianie się bytu przede wszystkim w całości (integritas) i doskonałości (perfectio). Poza tym piękno jawi się jako proporcja (proportio), czyli harmonia wszystkich elementów, oraz jako
jasność (claritas), która jest swoistym blaskiem bytowej formy. Powyższa charakterystyka tej własności istnieniowej związana jest z tezą, która głosi, że piękno stanowi sumę wszystkich transcendentaliów, czyli jest ich łącznym i równoczesnym sposobem przejawiania.
Biblijny opis sześciu dni stwarzania kończy się stwierdzeniem,
które w adekwatny sposób oddaje właśnie tę własność istnieniową,
jaką jest piękno. Bóg spogląda na całe swe dzieło i widzi, że wszystko co stworzył, było bardzo dobre (viditque Deus cuncta quae fecit et
erant valde bona; Rdz 1,31). Na uwagę zasługują tutaj te dwa słowa:
cuncta, odnoszące się do wszystkich stworzeń, a więc do całości dzieła stwórczego (integritas), oraz valde, które wynosi dobro stworzenia
(bonum) do stopnia wyższego, czyli do bycia bardzo dobrym (valde
bonum). Można więc orzec, że piękno jednostkowego bytu może być
rozumiane jako integralność jego wewnętrznej struktury, a także
jako stanowienie przez ów byt integralnej części całego dzieła stworzenia, które jako całość ujawniająca harmonię i splendor poszczególnych form, również jest piękna ze względu na swego Autora.
Należy dostrzec, że istnieje także najwyższy stopień dobra (optimum), do którego całe stworzenie zostaje wezwane. Każdy jednostkowy byt, będąc jednocześnie doskonałym i – co istotniejsze – skierowanym ku pełni doskonałości, mającej objawić się w nowym
stworzeniu (Ap 21,1) w sposób szczególny – właśnie ze względu na
to ukierunkowanie – przejawia tę własność istnieniową, którą jest
piękno.
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* * *
Należy więc raz jeszcze stwierdzić, że na gruncie tomizmu konsekwentnego nie można w sposób właściwy uprawiać kosmologii, czyli starać się opisać i wyjaśnić byt materialny, inaczej jak w perspektywie istnieniowej. To ona odnosi nas do bytu absolutnego jako
samoistnego aktu istnienia oraz pierwszej przyczyny istnienia
wszystkich innych bytów. Stąd uwzględnienie biblijnego opisu stworzenia, stanowiące fundamentalny składnik w tworzeniu metafizycznego ujęcia rzeczywistości, powinno stać się warunkiem sine qua non
zapoczątkowującym opis bytu także w ujęciu filozoficzno-przyrodniczym. Każdy byt, który realnie istnieje, wskazuje na istnienie Absolutu jako ostatecznej koniecznej racji realnego istnienia. Odrzucenie powyższego ujęcia metafizycznego stałoby się zanegowaniem
faktu istnienia bytów w ogóle, a tym samym rezygnacją z racjonalności poznania, które jest niezbędne do rzetelnego uprawiania każdej dyscypliny naukowej.
Na koniec należy dodać, że Mieczysław Gogacz czyni ujęcie metafizyczne punktem wyjścia nie tylko tzw. „faktów przedkulturowych”, do których zalicza świat przyrody i materii, ale także tworzenia całościowej koncepcji kultury. Dostarczone przez metafizykę
rozumienie rzeczywistości uznaje bowiem za kształtujące w sposób
właściwy wszystkie dziedziny życia.
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5
Epistemologia, czyli filozofia poznania
Michał Zembrzuski
Dla tomizmu konsekwentnego poznanie ludzkie jest realną relacją
jaka zachodzi między poznanym jednostkowym bytem i poznającym
– człowiekiem. Poznanie stanowi zespół skutków, jakie we władzach
poznawczych wywołuje poznawany byt. Informuje on o swojej
wewnętrznej strukturze, o pryncypiach, które go stanowią, a także
o swoich przejawach i przypadłościach. Tomistyczna teoria poznania
jest z gruntu realistyczna, gdyż to poznawany byt jest miarą ludzkich
rozumień i tworzonej dzięki poznaniu wiedzy.
1. Odpowiedź na pytanie, czym jest poznanie, może się dokonać
w dziedzinie metafizyki, gdyż to ona ustala odpowiedź, wskazując,
czym coś jest i że jest. Często z tego powodu tomistyczną filozofię
poznania określa się jako metafizykalną, gdyż wedle niej samo poznanie jest jednym z bytów realnego świata, nawet jeśli jest bytem
przypadłościowym. Racją zaistnienia poznania są dwa byty, z których przynajmniej jeden ma zdolności (władze) do tego, aby odebrać treści poznawcze. Władze te w relacji poznania są określone
jako jego kresy. Jeśli są to władze zmysłowe, to mamy do czynienia
z poznaniem zmysłowym, jeśli władze intelektualne, to mamy do
czynienia z poznaniem intelektualnym. Racją zaistnienia w bycie
relacji poznania jest własność prawdy, która jako przejaw istnienia
w ogóle umożliwia dostępność poznawczą bytu.
Od strony metafizycznej należy poznanie określić nie tylko jako
relację, ale także jako akt uzyskania wiedzy przez władze poznawcze, a więc akt uzyskania form poznawczych (informacji) pochodzących od poznawanych bytów. Trzeba jednak pamiętać, że teoria
poznania nie zastępuje metafizyki, nie jest dla niej filozofią pierwszą, od niej nie zaczyna się metafizyka. To raczej realistyczna filozofia poznania będzie rozpoczynała od rozstrzygnięć metafizycznych.
W tomizmie konsekwentnym odróżnia się poznanie niewyraźne
od poznania wyraźnego. Pierwsze z nich to zespół realnych relacji,
które wywołuje istniejący byt, oddziałujący swoimi pryncypiami naj-
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pierw na władze zmysłowe, a następnie na intelekt możnościowy,
który uzyskuje formę poznawczą (species intelligibilis), w której ujęta
zostaje istota rzeczy przeniknięta realnością, odrębnością oraz jednością. Poznanie wyraźne jest zespołem skutków, które są przez intelekt możnościowy uświadamiane, dzięki czemu możemy mówić
o uzyskiwaniu wiedzy, a także o jej wyrażaniu (komunikowaniu) za
pomocą znaków językowych. To podstawowe odróżnienie poznania niewyraźnego od wyraźnego ukazuje odrębność relacji poznawczej, która jest poznawaniem, od dalszych efektów poznawania, które najczęściej nazwa się tworzeniem wiedzy. Przyporządkowanie
bytu do podmiotu poznającego, które jest relacją poznawczą, kończy się ujawnieniem, a nawet zamanifestowaniem poznawanego bytu. Takie rozumienie zależności wiedzy od poznania i poznania od
istniejącego bytu zapewnia realizm teoriopoznawczy filozofii tomistycznej1.
2. W tomizmie konsekwentnym realistyczny punkt wyjścia filozofii poznania podkreśla się przez zaakcentowanie spotkania jako
źródła jakiejkolwiek sytuacji poznawczej. Spotkaniem nazywa się relację zachodzącą między dwoma bytami, która w odpowiednich władzach wyzwala skutki związane z poznaniem. Jeżeli w spotkaniu
uczestniczą dwa byty mające zdolności intelektualne (osoby), to mamy do czynienia z obecnością. Spotkanie nie jest jakąś szczególną
sytuacją egzystencjalną (przeżywanym doświadczeniem), jest raczej
odbieraniem treści poznawczych od spotkanego bytu. Spotkanie wywołuje skutki w bycie poznającym, podczas gdy byt poznawany pozostaje w swojej naturze niezmieniony. Poznanie, którego skutki wynikają ze spotkania nazywa się poznaniem niewyraźnym. Wśród
skutków spotkania znajduje się, oprócz uzyskanych informacji, powód skierowania się do poznanego bytu. Ten powód nazywa się „słowem serca”.
O poznaniu jako relacji można mówić w dwóch aspektach. Można akcentować rzeczy poznawane, które oddziałują na władze poznawcze. Ale można też akcentować władze poznawcze, które będą
czynne w aktach i będą formować poznawane rzeczy. Pierwsze stanowisko nazywa się realizmem teoriopoznawczym, a drugie idealizmem teoriopoznawczym. Wedle pierwszego poznanie ma źró1
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dło w rzeczach, wedle drugiego poznanie ma źródło we władzach
poznawczych, a szczególnie w intelekcie jako kresie poznania. Należy do tego podziału dodać jednak uwagę akcentującą to, że realistyczna teoria poznania zmierza do ukazania, jak dokonuje się poznanie istniejących rzeczy jednostkowych (subsistentia), a nie tylko
poznanie istot rzeczy (quidditas). Stanowisko idealistyczne zmierza
oczywiście do poznania rzeczy, jednak z perspektywy realizmu tomistycznego należy powiedzieć, że jest to poznanie tylko samej ich
istoty. Realizm zdecydowanie broni się przed uznaniem, że w poznaniu dokonuje się tworzenie bytów. W poznaniu powstają byty
myślne, które ukazują poznawane byty realne. W ten sposób poznanie jest raczej przyswajaniem form poznawczych, uzyskiwaniem
wiedzy, aniżeli jej tworzeniem. W związku z tym miarą poznania,
a także jego prawdziwości pozostaje jednostkowy byt realnie istniejący.
Od realizmu teoriopoznawczego odróżnia się realizm metafizyczny. Wedle tomizmu konsekwentnego poznawany byt realnie istniejący jest w pełni przejrzysty, zrozumiały, daje się poznać i nie ma
w nim żadnej sprzeczności. To akt istnienia w bycie sprawia poznawalność, racjonalność, usuwa jakąkolwiek sprzeczność.
3. Szukając uzasadnienia działań poznawczych właściwych dla
człowieka, należy odnieść się do zasadniczych pryncypiów, które go
stanowią. Istnienie i istota są w metafizyce ukazane jako pierwsze
tworzywa wyjaśniające każdy byt realny. Odróżniając strukturę bytu od działania, które pochodzi od niej, należy wskazać, że działanie jest wyznaczone właśnie przez istnienie i istotę bytu (agere sequitur
esse). Istnienie bytu dla istoty jest aktem, który urealnia i aktualizuje (zapewnia jedność) wszystkie elementy struktury. Wśród tych elementów znajduje się zarówno możność materialna, podmiotująca
władze realizujące działania w ciele, oraz sama fizyczność, jak również możność niematerialna, odpowiadająca za władze intelektualne (poznawcze i wolitywne). Patrząc od strony skutków działania
danego bytu, również moglibyśmy wskazać na władze (potentiae),
które działają, gdy podlegają aktualizacji. Działania poznawcze zatem są wyznaczone przez władze zarówno materialne, jak i niematerialne. Natura tych władz jest wyznaczona przez to, co w bycie jest
aktem, a więc najpierw przez istotę, a ostatecznie przez akt istnie-
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nia. Należy dodać, że samo działanie władz jest aktualizowane przez
przedmioty poszczególnych władz.
Filozofia poznania w tomizmie konsekwentnym zmierza do opisania samych władz, a więc możności w strukturze istoty bytu, a także opisania aktów tych władz oraz ich odpowiednich przedmiotów.
Najpierw przedstawione zostaną władze zmysłowe, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, a w dalszej kolejności władze intelektualne, jakimi są intelekt możnościowy i intelekt czynny.
Działanie zmysłowych władz poznawczych jest ściśle powiązane
z organami cielesnymi, dzięki którym spełniają swoje akty. Nie oznacza to tożsamości władz i organów, jednak aktualizacja władz dokonuje się właśnie przez zewnętrzne i wewnętrzne struktury organiczne. Z tego też powodu przedmiotem dla wszystkich władz
zmysłowych pozostaje byt mający strukturę materialną, a więc ciało i jego przypadłości. Gdybyśmy wyróżnili poszczególne władze
zmysłowe, to moglibyśmy wymieniać odpowiednie dla nich akty i przedmioty. Władze zmysłowe, które mają organy cielesne na zewnątrz,
nazywane są zmysłami zewnętrznymi. Zalicza się do nich: wzrok,
słuch, smak, węch, dotyk. Odpowiednie dla nich akty to widzenie,
słyszenie, smakowanie, wąchanie, dotykanie. Właściwe dla nich
przedmioty to: barwy, dźwięki, smaki, zapachy, faktura przedmiotu (twardość, temperatura).
Poznanie zmysłowe polega na różnorodnym odbieraniu jakości
dostarczanych przez zmysły zewnętrzne. Polega ono jednak na stopniowym przechodzeniu od aktualnego spostrzegania do operacji
umożliwiających analizowanie i obrabianie spostrzeżeń, a także ich
odtwarzanie, gdy zostały z jakiegoś powodu zapomniane. Niektóre
zwierzęta, w tym również człowiek, mają władze zmysłowe, które
odbierają także takie rodzaje spostrzeżeń, które formalnie nie są spostrzegane przez zmysły zewnętrzne (niespostrzeżone intencje rzeczy
naturalnych). Te władze nazywane są zmysłami wewnętrznymi.
Przez zmysły wewnętrzne zasadniczo rozumie się cztery władze
poznawcze: zmysł wspólny, wyobraźnię, władzę osądu myślowego
i pamięć wraz z przypominaniem. Można je scharakteryzować przez
ukazanie ich aktów i przedmiotów, których dotyczą. Można także
zaakcentować to, że spośród wymienionych dwa zmysły (zmysł wspólny, władza osądu myślowego) wyłącznie przyjmują, odbierają spo-
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strzeżenia zmysłowe bądź też odbierają to, co ma charakter zmysłowy, ale przez zmysły zewnętrzne nie jest zauważalne, jak chociażby
użyteczność przedmiotu, jego szkodliwość. Pozostałe dwa zmysły
jedynie zatrzymują i przechowują to, co zostało doznane, poznane,
czy też doświadczone lub też to, co zostało zapomniane odtwarzają
(wyobraźnia i pamięć). Warto podkreślić, że w tradycji tomistycznej
wszystkie władze zmysłów wewnętrznych miały lokalizację w różnych obszarach mózgu. Ich aktywność w procesach poznawczych
jest z całą pewnością ogromna, jednak ograniczona tym, że obraca
się wokół jakości zmysłowych.
Zmysł wspólny (sensus communis) stanowi „korzeń” i zasadę działania zmysłów zewnętrznych, ponieważ jego aktem jest spostrzeganie aktów właśnie tych zmysłów. Zmysł wspólny odróżnia jakości
zmysłowe właściwe dla poszczególnych zmysłów (kolor żółty od
słodkiego smaku), następnie wydaje sąd stwierdzający dokonywanie
się postrzegania przez zmysły zewnętrzne – „widzę, że widzę” (czego z pewnością żaden ze zmysłów zewnętrznych nie potrafi). Właściwym przedmiotem zmysłu wspólnego są tzw. wspólne przedmioty zmysłowe, nieuchwytne przez konkretne zmysły. Do przedmiotów
wspólnych należą między innymi ruch, liczba, kształt, wielkość.
Zmysł wspólny tworzy formę poznawczą nazywaną species sensibilis2.
Wyobraźnia (imaginatio) jest jakby skarbcem przechowującym
zmysłowe obrazy poznawanych przedmiotów, szczególnie podczas
nieobecności przedmiotu poznawanego. Do aktów tego zmysłu wewnętrznego należą: zatrzymywanie i zachowywanie, przedstawianie się rzeczy w wyobraźni (apparitio). Kolejnym aktem jest to, co
w sposób potoczny kojarzone jest z wyobrażaniem sobie – zespalanie i łączenie obrazów w nowe formy poznawcze (np. złota góra). Tego rodzaju wyobraźnię nazywa się wyobraźnią czynną, a czasami
także „fantazją” (phantasia). Przedmiotem wyobraźni jako władzy
biernej jest wyobrażenie rzeczy, która jest nieobecna dla aktualnie
poznającego podmiotu (wiem, że za drzwiami znajduje się jakiś przedmiot, którego nie widzę, wyobrażam go sobie, ponieważ widziałem
go przed chwilą).
2

zmysł wspólny

wyobraźnia

Zob. M. Zembrzuski, Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja
zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2015.
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Władza osądu myślowego (vis cogitativa) działa w ten sposób, że
dostrzega przedmioty nieodebrane przez zmysły zewnętrzne (jak
chociażby wspomniana ocena użyteczności niedostrzegana przez
wzrok). Dodać należy, że władza ta działa w człowieku pod wpływem intelektu czynnego, który podaje jej przesłanki, a ona wyprowadza szczegółowe wnioski. Dokonuje także zestawiania ujęć szczegółowych, ujmuje przedmiot jednostkowy jako należący do wspólnej
z innymi natury. Wedle Tomasza z Akwinu działa wówczas na zasadzie rozumu szczegółowego (ratio particularis).
Pamięć (memoria) podobnie jak wyobraźnia, jest skarbcem, ale nie
obrazów zmysłowych, lecz ujęć, które są przedmiotem władzy osądu myślowego. Przedmiot pamięci tym się również charakteryzuje,
że jest on określony jako przeszły, poznany wcześniej (czasowo) oraz
opatrzony ujęciem szkodliwości, użyteczności, odpowiedniości, wrogości czy też przykrości, które pochodzi od władzy osądu myślowego.
4. Cechą charakterystyczną tomistycznej teorii poznania jest rozbudowana koncepcja poznania intelektualnego. Szczególną rolę odgrywa w niej teoria dwóch władz intelektualnych – intelektu możnościowego i czynnego – której źródła odnaleźć można w filozofii
Arystotelesa. Zdaniem Mieczysława Gogacza teoria dwóch intelektów pozwala na obronę realizmu w filozofii poznania, a także na
uniknięcie sensualizmu i aprioryzmu3.
Odróżnienie intelektów podyktowane jest wyróżnieniem ich przedmiotów, a także aktów. Nie jest to więc tylko kwestia przypisania im
różnych funkcji, ale ukazania ich jako realnie różnych władz. Określenie intelektu możnościowego jako władzy biernej, a intelektu czynnego jako władzy czynnej, pozwala na uznanie ich za przypadłości
substancji, a jednocześnie za specyficzny ich rodzaj – właściwości
(proprietates). Nie stanowią więc istoty człowieka, nie można postawić znaku równości między spełnianymi przez człowieka nawet najwyższym aktami, a jego istotą i istnieniem4.
3

4
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Zob. M. Gogacz, Tomaszowa teoria intelektu i jej filozoficzne konsekwencje,
w: M. Gogacz, W kierunku tomizmu konsekwentnego, seria: Opera philosophorum
medii aevi” t. 11, Warszawa 2012, s. 99-112.
Zarysowaną koncepcję dwóch intelektów znaleźć można w: M. Zembrzuski,
Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego,
Warszawa 2019.
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Przedmiotem działania intelektu ludzkiego jest istota lub natura
rzeczy materialnych, która jest poznawana w ramach tego, co zmysłowo poznawalne. Intelekt ludzki w bytach materialnych rozpoznaje strukturę niematerialną. Tak określa się adekwatny do człowieka
przedmiot intelektu. Jednak przedmiotem właściwym dla intelektu,
a więc tym, co jest poznawane przez każdy intelekt (Boga, anioła
i człowieka), jest byt istniejący. Odrzucając platoński idealizm, uznający aktualne istnienie form poznawczych niezależnie od poznającego intelektu, tomiści uznają, że formy te istnieją w rzeczach w stanie możnościowym (intelligibile in potentia). Tak określona forma
poznawcza musi zostać zaktualizowana przez intelekt, aby mogła
uzyskać stan aktualny (intelligibile in actu). Twierdzenie to jest podstawą przedmiotowego odróżnienia intelektu czynnego od możnościowego. To, co jest intelektualnie poznawalne w możności, jest
tym, co jest przedmiotem intelektu czynnego, to zaś, co jest zaktualizowanym przedmiotem poznania, jest tym, co porusza intelekt
możnościowy. W ten sposób zmysłowa forma poznawcza (species
sensibilis) podlega uformowaniu w intelektualną formą poznawczą
(species intelligibilis). Widać jednak, że w poznaniu intelektualnym
mamy cały czas do czynienia z obecnością formy bytu poznawanego we władzach poznawczych. Jednak ta obecność zmienia charakter tej formy, gdyż zmysłowe własności bytu zostają pominięte na
rzecz tego, co istotne, tego, co decyduje o tym, czym rzecz jest. Intelekt możnościowy odbiera dzięki intelektowi czynnemu intelektualną strukturę poznawanej rzeczy.
Różnica w przedmiocie intelektu czynnego i możnościowego pociąga za sobą różnice w sprawowanych przez nie aktach. Zasadniczo wyróżnia się trzy podstawowe akty intelektu, którymi są proste
rozumienie (simplex apprehensio), łączenie i dzielenie poznanych rzeczy, a więc wydawanie sądów twierdzących i przeczących (compositio
et divisio) oraz przeprowadzanie rozumowań (ratiotinatio). Wszystkie trzy akty właściwie przynależą do obydwu ściśle współpracujących ze sobą intelektów. Mimo to możliwe jest wyróżnienie aktów
właściwych dla obydwu intelektów. Akcentując bierność i receptywność intelektu możnościowego, a także bycie w akcie i specyficzną
aktywność intelektu czynnego, można ukazać właściwe akty jednego i drugiego intelektu.
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Sięgnięcie do tekstów Akwinaty w poszukiwaniu wyjaśnienia aktów intelektu czynnego wcale nie ułatwia sprawy. Można mimo
wszystko wydobyć z nich przynajmniej trzy aspekty działań intelektu czynnego. Zasadniczy jego akt wyraża się w oświecaniu wyobrażeń (illuminatio), które sprawia wydobycie treści intelektualnych, nazywanych pryncypiami poznawanego bytu. Drugie działanie polega
na abstrakcji (abstractio), oderwaniu formy intelektualnej przedmiotu od uwikłania w to, co konkretne i jednostkowe. Trzeci akt to przekształcanie (formatio) formy poznawczej w taki sposób, by była dostępna dla intelektu możnościowego. W tym akcie dzięki działaniu
intelektu czynnego forma poznawcza, która jest w możności do poznawania, staje się poznawalna w akcie. Wszystkie te akty potwierdzają działanie o charakterze czynnym względem właściwego dla
tego intelektu przedmiotu – intelligibile in potentia. Akty intelektu
czynnego dostatecznie dobrze pokazują, że jest on ukierunkowany
na działanie w obszarze zmysłów wewnętrznych, a jego funkcje dotyczą zmysłowej formy poznawczej5. Akty intelektu czynnego pokazują także, że nie aktualizuje on samego intelektu, ale przekształca
formę zmysłową w intelektualną, przez którą dopiero formowany jest
intelekt możnościowy.
Zasadniczy akt intelektu możnościowego związany jest z samym
przyjmowaniem formy poznawczej (receptio). W tradycji tomistycznej czasami ten akt jest określany za pomocą innych analogicznych
nazw: intelekt uzyskuje formę (assimilatio) i ją ujmuje (apprehensio).
Najlepsza charakterystyka aktu intelektu związana jest z jego aktem doznawania (passio). Termin ten odpowiada naturze intelektu,
gdyż jest on w możności do wszystkiego, co intelektualnie poznawalne, w możności do poznania każdego bytu. Ta „bierność” najlepiej ukazuje także ludzkie poznanie intelektualne w ogóle. Trzeba pamiętać, że jest to bierność, która niczego nie pozbawia
intelektu możnościowego. Nawet jeśli przechodzi on w akt i zostaje udoskonalony, to nadal pozostaje władzą bierną. Aby mocniej
uwypuklić możnościowy charakter tego intelektu wskazuje się jeszcze na przechowywanie form poznawczych (conservatio). Ten akt
odpowiadałby pamięci intelektualnej i przechowywaniu form. We5
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Zob. M. Zembrzuski, Prawda o intelekcie. Mieczysława Gogacza rozumienie
intelektu możnościowego i czynnego, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2016), s. 75-89.
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dle Tomasza z Akwinu pamięcią intelektualną można także nazwać intelekt usprawniony do poznawania (intellectus in habitu), co
przypomina zdanie Arystotelesa, że „intelekt możnościowy jest
miejscem form”.
Intelekt możnościowy w tekstach Tomasza z Akwinu opisywany
jest za pomocą różnych nazw. Jest tym, do czego odnoszą się takie
określenia, jak: intelekt teoretyczny i praktyczny, inteligencja, rozum,
pamięć, rozum wyższy i niższy, sumienie i syndereza oraz umysł.
Tomiści najczęściej traktują te wyrażenia jako nazwy różnych operacji, aktów i sprawności, których desygnatem pozostaje intelekt możnościowy. Podstawą wyróżnienia intelektu teoretycznego i praktycznego jest odniesienie do celu, którym jest albo samo poznanie
prawdy, jej kontemplacja, albo poznanie prawdy odniesione do działania (w tym szczególnie rozpoznanie środków prowadzących do dobra jako celu). Prawda jest ujęta przez intelekt teoretyczny w sposób
bezwzględny (absolute), odniesiona zaś do działania przyporządkowuje intelekt ludzki do czegoś, co jest na zewnątrz, co jest jednocześnie czymś jednostkowym i kontyngentnym. Inteligencja jest nazwą
aktu intelektu możnościowego, który polega na ujmowaniu (intelligere) istotowych elementów poznawanej rzeczy. Rozum jest nazwą
intelektu możnościowego ukazującą przechodzenie od jednej rzeczy
znanej do drugiej, która jest nieznana. Intelekt w akcie rozumowania wychodzi od zasad, ale także w ich świetle może oceniać wnioski. W ten sposób intelekt odpowiada za budowanie wiedzy jako
sprawności intelektu możnościowego. Pamięć jest nazwą opisującą
akt intelektu możnościowego, zachowującego na zasadzie sprawności formy poznawcze. Rozum wyższy i niższy opisują intelekt odwołujący się do Augustyńskich określeń pokazujących sięganie do tego, co wieczne, a także do tego, co czasowe. Sumienie jest aktem
intelektu możnościowego polegającym na zastosowaniu naszej wiedzy do oceny tego, co czyniliśmy, czynimy lub będziemy czynić. Syndereza jest sprawnością praktyczną intelektu możnościowego, która
wiąże się z odczytywaniem przez intelekt zasad postępowania moralnego (np. prawa naturalnego). Umysł jest nazwą odpowiadającą
dodatkowo aktowi intelektu możnosciowego, który wprowadza uporządkowanie w poznawanych przez siebie rzeczach wedle poznanych
zasad (mensurando). Ta nazwa może także określać władzę intelek-
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tu i władzę woli we wspólnym działaniu człowieka. W ten sposób
umysłem nazywa się zespół najwyższych zdolności człowieka6.
5. Zagadnienie form poznawczych ukazuje poznanie w aspekcie
wpływu, jakiego doznają władze poznawcze, zarówno zmysłowe, jak
i intelektualne, ze strony poznawanego bytu. Formę poznawczą (czasem o species mówi się także jako o postaci poznawczej) określa się
jako tę, którą władza uzyskuje od bytu poznawanego. W ten sposób
można powiedzieć, że jest ona samym bytem ujętym w poznaniu,
gdyż jest treściowym podobieństwem rzeczy (similitudo rei). Należy
dodać, że formy poznawcze, jako skutki oddziaływania bytu, wyrażają aktualny wpływ bytu na władze. Mieczysław Gogacz podkreśla nawet, że należy je nazwać „stanem władz poznania, ich pobudzeniem, swoistym zareagowaniem, jakby wyćwiczeniem się
w odbiorze wpływu bytu na władze poznawcze”7. Wyróżnia się dwa
rodzaje form poznawczych w zależności od rodzajów władz. Wpływ
bytu poznawanego przez władze zmysłowe stanowi formę zmysłową (species sensibilis), wpływ zaś bytu poznawanego przez władze
intelektualne stanowi formę intelektualną (species intelligiblis).
Na formy poznawcze należy spojrzeć od strony samego procesu
poznawczego, który jest zmysłowy i intelektualny. Należy wrócić ponownie do teorii władz poznawczych i spojrzeć na nie od strony uzyskiwanej formy poznawczej (a nie jak wcześniej od strony aktów i przedmiotów). W zmysłowych władzach poznawczych dokonuje się
recepcja wrażeń, przez które dociera do podmiotu poznającego zespół cech fizycznych realnego bytu. Poza zmysłami zewnętrznymi
w człowieku działa zmysł wspólny (sensus communis), który jest władzą scalania wrażeń w jedną postać poznawczą, którą właśnie nazywa się species sensibilis. Racja scalania wrażeń nie leży jednak po stronie władzy, choć działa ona w ten sposób, że łączy doznania
zmysłowe, ale leży po stronie samego poznawanego bytu (który przejawia jedność transcendentalną). Dalsze działania zmysłowe w obszarze zmysłów wewnętrznych dokonywane są już na tej formie poznawczej. Wyobraźnia zasadniczo zachowuje biernie tę formę
6
7
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Zob. M. Zembrzuski, Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu
możnościowego i czynnego, Warszawa 2019, s. 181-201.
M. Gogacz, Doprecyzowanie problemu „species”, „Studia Philosophiae Christianae”
31 (1995) 2, s. 70.
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poznawczą. Zachowana w niej forma nazywa się wyobrażeniem (imaginatio lub phantasma). Wyobraźnia może ją także przetwarzać (phantasia), czynnie przerabiać tworząc przedmiot wyobrażony, który choć
nigdy nie był widziany, to jednak ma w sobie cechy widzianych przedmiotów. Forma poznawcza zmysłowa podlega dalszym przekształceniom przez władzę poznawczą (vis cogitativa), która jako władza
łączenia (vis collativa) łączy wyobrażenia z ujęciami szerszymi, np.
znaczeniami. Do takich ujęć należą zarówno ujęcia rodzajowe (łączy w ten sposób to, co podobne), jak i gatunkowe (łączy w ten sposób to, co niepodobne, a więc gatunki w ich zróżnicowaniu). Dodatkowo także osądza wyobrażenia, opatrując formę poznawczą oceną
użyteczności, przyjemności, ujmując poznany byt pod kątem zmysłowych intencji. Pamięć zmysłowa przechowuje tak ukształtowaną
formę poznawczą, dodatkowo opatrując ją znakiem tego, że była
wcześniej ujęta poznawczo.
Intelekt czynny w swoim działaniu opiera się na zmysłowej formie poznawczej (wyobrażeniu), z której wydobywa intelektualną formę poznawczą. Intelekt czynny jako władza niematerialna, mająca
status aktu, aktualizuje elementy strukturalne poznawanego bytu
w taki sposób, że już one same aktualizują intelekt możnościowy. Intelekt czynny dokonuje abstrakcji, a więc odkrycia pryncypiów bytu poznawanego, formując species intelligibilis, która wypełnia intelekt możnościowy. Ta forma poznawcza zyskała w tradycji tomistycznej nazwę species intelligibilis expressa, gdyż ukazuje wpływ bytu
dostosowany do przyjęcia go przez intelekt. Ta forma poznawcza
w intelekcie możnościowym wywołuje dalsze skutki, które najkrócej można nazwać rozumieniem, ale samo jej uzyskanie określa się
także jako odciśnięcie, wrażenie (species intelligibilis impressa).
Należy pamiętać, że formy poznawcze nie stanowią takiego pośrednika w poznaniu, który miałby powodować, że mamy do czynienia z zastępczymi reprezentacjami przedmiotu. Stanowisko tomistyczne jest antyreprezentacjonistyczne. Te podobieństwa
poznawcze (similitudo rei) stanowią formalną zasadę poznania, są
czymś przyjętym od rzeczy, ale jednocześnie czymś kształtującym
podmiot poznający. W odniesieniu do tych form poznawczych można doszukiwać się także tomistycznego rozumienia intencjonalności poznania. Lektura tekstów Tomasza z Akwinu skłania tomistów

intelektualna forma
poznawcza
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do podkreślenia, że jego wypowiedzi, utożsamiające species z intentio, są nieprzypadkowe. Trzeba jednak pamiętać, że to łacińskie słowo (intentio) odpowiada bardziej „nastawieniu”, „nakierowaniu” czy
„wpływowi”, aniżeli jakiemuś wyjątkowemu przejawowi myślenia.
Tym samym formy poznawcze jako te, które są obecne we władzach
poznawczych, pozostają zależne od realnego bytu, od którego pochodzą, gdyż władzę poznawczą „nastawiają”, „nakierowują” i „uzależniają” od poznawanego bytu. Formy poznawcze nie są jakąś zasłoną rzeczy, ale raczej są środkiem, za pomocą którego dokonuje się
poznanie rzeczy, są medium quo, a nie medium quod.
6. Przedmiotem działań intelektu jest oddziałujący na niego realnie istniejący byt i jego struktura. To, co intelekt możnościowy odkrywa w rzeczach, to pryncypia bytowe, do których dociera dzięki
udziałowi intelektu czynnego, operującego na informacjach dostarczonych przez zmysły zewnętrzne i wewnętrzne. Znakiem rozpoznawczym uprawianej w tomizmie konsekwentnym filozofii poznania jest właśnie rozumienie (intellectio), jakiego dokonuje intelekt.
Rozumieniem nazywa się takie ujęcie poznawcze, w którym poznany byt ujawnia swoją jedność tego, co w nim istotne i realne. Jest
więc ujęciem jednoczącym, ale także i może przede wszystkim ujęciem całościowym. Natomiast nie oznacza to uchwycenia dokładnie
wszystkich elementów danego bytu, a szczególnie przypadłości. Jest
ujęciem pryncypiów bytowych, a więc ujęciem subsystencji. Rozumienie, po pierwsze, jest świadczeniem intelektu o obecności bytu
w intelekcie poznającym. Jest to świadczenie o wpływie bytu, który
nie pochodzi od intelektu, ale od bytu realnie istniejącego. Po drugie, rozumieniem można nazwać nabywanie przez intelekt form poznawczych, które go doskonalą, wywołując usprawnienia, a także
wiele dalszych skutków. Po trzecie, rozumienie charakteryzuje prostota, co za Tomaszem z Akwinu nazywa się simplex apprehensio. Termin ten oznacza bezpośredniość powiązania intelektu z poznawanym bytem. Intelekt dzięki formie, którą uzyskuje w poznaniu,
„staje się poznawaną rzeczą”. Rozumienie nie jest więc poszukiwaniem, dochodzeniem do pełni wiedzy. Po czwarte, rozumienie nie
ma charakteru pojęciowego (jest aktem władzy), w pewien sposób
kończy etap recepcji, kończy etap poznawania, ale zarazem poprzedza tworzenie przez intelekt wiedzy. Po piąte, rozumienie jest uję-
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ciem prawdy bytu bez żadnego poszukiwania. W ten sposób rozumienie odpowiada Arystotelesowskiemu intelligentia indivisibilium,
gdyż dotyczy bytu w jego niepodzieleniu i prawdziwości. W ten sposób w akcie rozumienia dokonuje się ujęcie istnienia, gdyż jedność
i prawda stanowią jego własności, czyli przejawy bytu. Po szóste, rozumienie jest takim uformowaniem intelektu, że zapisane zostają
w nim istotowe pryncypia, a także akt istnienia, przejawiający się
w istocie przez własności transcendentalne. Po siódme, obok rozumienia jako aktu intelektu należy ustalić także to, co jest efektem tego aktu, a więc intellectum. Jest to określenie wyrażające kres działania intelektu, który jednocześnie w nim pozostaje. W tekstach
Tomasza z Akwinu rozumienie (intellectum) jest identyczne z uformowaniem w intelekcie pojęcia (conceptio)8.
7. Koncepcja mowy serca, wypracowana przez Mieczysława Gogacza, powstała pod wpływem lektury tekstów Tomasza z Akwinu
i książki Gilsona pt. Lingwistyka a filozofia9. Jego intencją było przedstawienie problematyki poznania na najwcześniejszym etapie odbierania wpływu rzeczywistości na władze intelektualne. Sformułowana propozycja stanowiła próbę zrewidowania dotychczasowych
teorii poznania funkcjonujących nawet w filozofii zorientowanej realistycznie.
Mowa serca jest nazwą, która opisuje zespół skutków, jakie wywołuje poznawany byt w intelekcie możnościowym, ale także w woli. Nazwa wprowadzona przez Gogacza odpowiada wielu aktom,
a także efektom działalności intelektu, wiążącym władze poznawcze z władzami dążeniowymi. Zasadniczo wyróżnia się następujące skutki bytu oddziałującego na intelekt możnościowy: 1) bierne
doznanie istotowych elementów strukturalnych bytu; 2) bierne doznanie własności transcendentalnych bytu, a szczególnie prawdy, jedności, realności i odrębności; 3) zrodzenie przez intelekt słowa serca; 4) usprawnienia intelektu w rozumieniu pierwszych zasad i w
mądrości. Skutki poznanego bytu w woli są następujące: 1) pełne
życzliwości skierowanie się do bytu realnego (miłość); 2) otwarcie
8

9

MOWA SERCA
I SŁOWO
INTELEKTU

koncepcja „mowy
serca’’

Omówienie tematyki rozumienia, za: L. Szyndler, Zagadnienie «verbum cordis»
w ujęciu Tomasza z Akwinu, w: red. A. Górniak, Wokół średniowiecznej filozofii
języka, t. 1, Warszawa 2002, s. 63-69.
É. Gilson, Lingwistyka a filozofia, tłum. H. Rosnerowa, Warszawa 1975.

97

Michał Zembrzuski

teoria słowa
w tekstach św.
Tomasza

się podmiotu poznającego na byt, który jest prawdziwy (wiara); 3)
zaufanie względem bytu, który przejawia dobro (nadzieja)10.
Fundamentalne dla teorii mowy serca jest słowo serca, które pojawia się w tekstach Tomasza z Akwinu. Nie jest ono charakteryzowane jako jakiś twór czy produkt intelektu, ale raczej jako to, co jest
przez intelekt możnościowy zrodzone. Ten aspekt poznania wskazuje na nieodłączność słowa od rodzącego intelektu, ale jednocześnie na zjednoczenie podmiotu poznającego z przedmiotem poznawania (intelligibile in actu est intellectus in actu).
Mówiąc o słowie serca, należy wskazać na analogiczne sformułowania, które ukazują działalność intelektualną formowania słowa.
Mówienie (dicere) jest bowiem ściśle związane z poznaniem intelektualnym (intelligere), co nie oznacza, że zakresowo terminy te się pokrywają. Z mową ludzkiego intelektu jest to związane o tyle, o ile
ludzkie pojmowanie (intellectum) warunkuje mówienie (nie ma mówienia bez uprzedniego aktu pojmowania), ale także mówienie to
rozumienie, o ile dodamy, że wiąże się z wypowiadaniem czegoś na
zewnątrz intelektu. Każde bowiem poznanie intelektualne prowadzi do rozumienia i zrodzenia słowa. Tomiści, opierając się na tekstach Tomasza, wyróżniają trzy określenia odpowiadające tej problematyce: 1) verbum interius; 2) verbum cordis; 3) verbum mentis lub
verbum intellectus. Określenia te są równoważne i trudno w tekstach
Akwinaty dostrzec jakieś wyraźne uzasadnienie pozycjonowania jednego z nich. Akcentowanie opozycji między słowem wewnętrznym
a wypowiedzianym słowem zewnętrznym pozwala jedynie na uznanie verbum interius za określenie najwłaściwsze dla Tomasza. Jeśli to
zaakcentujemy możemy dostrzec pewną wyjątkowość określenia słowa serca, które jest słowem wewnętrznym wiążącym poznającego
z tym, co poznawane w pewien sposób, a mianowicie z upodobaniem realizującym się w woli. Można jednak uznać, że każde słowo
wewnętrzne czy słowo umysłu czyni to samo. O ile w tekstach Tomasza z Akwinu nie można odnaleźć takiego pozycjonowania któregoś z określeń, o tyle można je odnaleźć w twórczości Mieczysława Gogacza. Przypisanie przez niego wyjątkowej pozycji słowu
serca wiąże się z podkreśleniem, że choć pozostaje ono w poznają10
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Zob. L. Szyndler, „Mowa serca” w ujęciu Mieczysława Gogacza, „Studia
Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 105-112.
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cym intelekcie, to jednak wyraża pewne nastawienie (habitudo) do
rzeczy, która jest poznawana. To przyporządkowanie wyznacza relację miłości, w którą zaangażowana zostaje wola11.
Problematyka słowa w tomistycznej filozofii poznania ukazuje podwójny aspekt ludzkiego poznania. Z jednej strony jest ono bierną
recepcją treści uzyskiwanych od rzeczy. Z drugiej zaś strony słowo
jest rodzone przez intelekt, a więc pochodzi od jego aktywności.
W ten sposób pojęcia (conceptus), które powstają w intelekcie, nie stanowią jakiejś odrębnej rzeczywistości. Są poczynane (conceptio) w intelekcie i w nim rodzone. W dalszej kolejności oczywiście mogą zostać wyrażone w postaci mowy zewnętrznej i komunikowane innym
osobom. Należy właśnie dodać, że verbum interius jest przyczyną
sprawczą i celową wypowiadanego wedle niego słowa zewnętrznego. I choć słowo wewnętrzne jest trudniej dostępne dla człowieka,
gdyż intelekt wypowiada je samemu sobie i woli, to jest jednak wcześniejsze i stanowi zasadę słowa wypowiadanego na zewnątrz. W ten
sposób słowo wewnętrzne jest tym, co jest oznaczone przez słowo
zewnętrzne.
O teorii mowy serca można także mówić mając na uwadze konsekwencje dla metafizyki. Należy podkreślić, że do stanowiącego
mowę serca zespołu zareagowań należy zdumienie tym, że wszelkie
treści znajdujące się w intelekcie, pochodzą od istniejącego bytu. Gogacz zareagowania te wiąże z kontemplacją, podkreślając, że jest ona
naturalnym stanem intelektu i woli, który wyraża się w odbieraniu
poznania i kierowaniu się do rzeczywistości12. Ten stan dodatkowo
potwierdza prawdziwość zachodzącego ludzkiego poznania. Oznacza to więc, że zaakcentowanie mowy serca prowadzi do podkreślenia kontemplacyjnego charakteru metafizyki13.
Metafizyka dzięki teorii mowy serca nabiera także sapiencjalnego charakteru. Ten mądrościowy jej charakter jest związany z wy-

sapiencjalny charakter
metafizyki

Zob. L. Szyndler, Zagadnienie «verbum cordis» w ujęciu Tomasza z Akwinu,
w: A. Górniak (red.), Wokół średniowiecznej filozofii języka, t. 1, Warszawa 2002,
s. 50.
12
Zob. J. Idźkowski, Kontemplacja w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza, w: red.
I. Andrzejuk, T. Klimski, Filozofia i mistyka, Warszawa 2012, s. 159-170.
13
Zob. M. Zembrzuski, Rozumienie filozofii, w: red. A. Andrzejuk, Mieczysław
Gogacz, seria: „Polska Filozofia Chrześcijańskia w XX wieku”, t. 1, Kraków 2019,
s. 38-40.
11
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akcentowaniem roli intelektu możnościowego, który rodząc słowo
serca jednocześnie usprawnia się w powiązaniu skutków z przyczynami, a także w ujmowaniu bytów w aspekcie prawdy i dobra. Będzie to dalej oznaczało poszukiwanie przyczyn wewnętrznych dla
obserwowanych skutków, będzie także poszukiwaniem na drodze
rozumowania przyczyn zewnętrznych dla poznawanych bytów jednostkowych. Słowo serca jest ponadto swoistym impulsem, kierującym i napędzającym ludzkie działania, a w odniesieniu do innych
ludzi inicjuje relacje osobowe, których fundamentem jest akt istnienia osoby i przejawiające go własności realności, prawdy i dobra.
Teorię mowy serca, jako opis poznawania istnienia, można potraktować jaką pewną korektę zastosowaną w teorii poznania istnienia w tomizmie egzystencjalnym. Gogacz bowiem pisze, że tomiści,
np. Jacques Maritain, Étienne Gilson, a także Mieczysław Albert
Krąpiec, niewystarczająco ukazali sposób poznania istnienia w ramach przyjmowanego przez siebie rozumienia intelektu możnościowego i czynnego. I tak, Maritain, zgadzając się na oddzielenie dwóch
intelektów, uważał, że gdy intelekt czynny przygotowuje formę poznawczą rzeczy, intelekt możnościowy zarazem ujmuje jej istnienie.
Gilson był przekonany, że intelekt możnościowy poznaje istotę, a w
sądzie egzystencjalnym wyraża ją jako istniejącą. Koncepcja Krąpca
ukazywała rolę vis cogitativa jako właściwego miejsca poznawania
istnienia rzeczy jednostkowej, miejsca, w którym istnienie w dalszej
kolejności było poznawane przez intelekt możnościowy. Rola intelektu czynnego sprowadzała się do przygotowywania recepcji istoty
tej poznawanej rzeczy. Warto dopowiedzieć, że Gogacz używał również innych nazw na określenie mowy serca – mówił o poznaniu niewyraźnym, które było przeciwstawione tworzeniu wiedzy (poznanie
wyraźne), mówił także o rozumieniu (intellectio), które jest przeciwstawione rozumowaniu (ratiocinatio)14.
8. Zagadnienie powstawania wiedzy wiąże się ściśle z działaniem
intelektu możnościowego, a szczególnie z jego aktem łączenia i dzielenia, a więc wyrażania zdań twierdzących i przeczących (compositio
et divisio), a także z aktami rozumowania (ratiocinatio). Należy podkreślić, że powstająca wiedza ma związek z rozumieniem, gdyż jest
14
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Zob. M. Gogacz, Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Warszawa 1991,
s. 13.
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jego konsekwencją. Trudno mówić, że jest tworzona, gdyż to intelekt, odbierający rzeczywistość na podstawie uzyskanych form poznawczych buduje uzasadnienia i rozumowania. Podczas ukazywania źródła wiedzy nie należy zapominać o zmysłowych władzach
poznawczych, a szczególnie o władzy osądu myślowego, wyobraźni
i pamięci. Intelekt możnościowy i czynny stale i konsekwentnie zwracają się do tych władz, by uzyskiwać rozpoznanie rzeczywistości
i móc korzystać z egzemplifikacji wiedzy i możliwości przedstawiania jej za pomocą zmysłowych obrazów. Lech Szyndler, pisząc o wiedzy, wskazuje, że wiąże się ona ściśle z uzgadnianiem i harmonizowaniem ujęć poznawczych z bytem, a także wiąże się z dalszymi
odniesieniami i działaniami w stosunku do bytu15.
Intelekt w efekcie rozumienia wydaje sąd, który polega na odniesieniu odebranych pryncypiów bytowych do zarejestrowanych przez
władze zmysłowe przypadłości. To odniesienie polega na ujęciu relacji zachodzącej między przyczyną i skutkami. W ten sposób intelekt usprawnia się także w ujmowaniu wszystkich przynależących
do bytu elementów, nie tylko jego fundamentalnych pryncypiów, ale
także własności i cech przypadłościowych. Przy takim rozumieniu
wiedzy mamy do czynienia z działaniem intelektualnym, które jest
łączeniem i scalaniem. Wiedza w dalszej kolejności jest porządkowaniem przez intelekt czynny materiału zmysłowego wedle zasad
już wcześniej odczytanych przez intelekt w rzeczach. Pryncypia bytu, rozpoznane w trakcie rozumienia, stanowią narzędzia dla intelektu czynnego, by porządkować materiał poznawczy. Stosowanie
przez intelekt czynny zasady tożsamości, niesprzeczności, przyczynowości, celowości pozwala na budowanie wiedzy, która ma związek z poznawanym bytem i jest wolna od błędów.
Jeśli błąd w wiedzy jest wzięciem twierdzeń fałszywych za prawdziwe, to może wynikać jedynie z nieusprawnionego rozumienia zasad (habitus principiorum). Samym źródłem błędów może być nieuwzględnienie lub zakwestionowanie rozpoznanych pryncypiów
bytowych. Pewność jako stan intelektu nie jest opisywany w tomizmie
w kategoriach psychicznych czy emocjonalnych. O ile intelekt w swo15

wydawanie sądów

problem pewności

Zob. L. Szyndler, Zagadnienie «verbum cordis» w ujęciu Tomasza z Akwinu, w: red.
A. Górniak, Wokół średniowiecznej filozofii języka, t. 1, Warszawa 2002, s. 101104.
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ich aktach pozostaje przy swoim przedmiocie, który najpierw jest poznany, a następnie stanowi stały punkt odniesienia do budowania
twierdzeń, o tyle można mówić o pewności. Odnosząc to twierdzenie do budowanych przez intelekt rozumowań, należy powiedzieć, że
jeśli można je sprowadzić do pierwszych zasad, które ujawniają pierwsze pryncypia bytowe, to wiedza jest pewna. Wiedza jest bowiem umiejętnością rozpoznawania wewnętrznych przyczyn bytu na podstawie
skutków poznanych w ramach poznania zmysłowego. Wiedza nie jest
więc wyłącznie dziedziną budowania abstrakcyjnych ujęć powszechnych (rodzajowych i gatunkowych), choć, biorąc pod uwagę poszczególne dziedziny wiedzy, możemy ją tak traktować. Za każdym razem
jednak charakteryzuje się ujęciami relacji na zasadzie przyczyny i skutku. A jeśli tak, to intelekt zawsze poszukuje ostatecznych przyczyn
i ostatecznej wiedzy, którą jest metafizyka.
Wiedza w człowieku w myśli tomistycznej jest także rozumiana
jako jedna ze sprawności intelektu. Mówi się wówczas o niej w liczbie mnogiej, gdyż może dotyczyć licznych i różnych przedmiotów.
Jednak znakiem rozpoznawczym tomistycznego rozumienia wiedzy
jest to, że dotyczy ona rzeczywistości istniejącej realnie, gdyż jej
przedmiotem pozostaje poznany byt.

***
Filozofia poznania zmierza do ustalenia tego, co stanowi o zachodzeniu tej wyjątkowej relacji. Z jednej strony o poznaniu decydują istniejące byty, a z drugiej – zdolności, które umożliwiają odbiór treści poznawczych. To dzięki władzom poznawczym człowiek kontaktuje się
z zastaną rzeczywistością, której recepcja wyzwala skutki ukierunkowujące człowieka do niej. W tomizmie konsekwentnym, w ramach filozofii poznania, broni się realizmu teoriopoznawczego, podkreśla się
odrębność władz poznawczych ze względu na ich właściwe przedmioty, akcentuje się rolę form poznawczych świadczących o bierności ludzkiego poznania. W tomizmie tym, w ramach filozofii poznania, nacisk położony zostaje na intelektualny sposób poznania istnienia bytu
(przez odbiór pryncypiów istnienia i istoty bytu), który wyraża się w rozumieniu jedności poznawanego bytu. Rozumienie jest świadectwem
funkcjonowania w ludzkim intelekcie mowy serca, która w dalszej kolejności wywołuje skutki w woli i postępowaniu.
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6
Estetyka, czyli filozofia piękna
Michał Zembrzuski
Piękno w tomizmie konsekwentnym jest rozumiane jako jeden
z przejawów istnienia, w powiązaniu z prawdą i dobrem, lub też jako
przejaw ukazujący wszystkie własności transcendentalne jednocześnie.
Piękno jako własność istnienia wyznacza rozumienie twórczości, której
miarą i wyznacznikiem pozostaje realna rzeczywistość. Filozofia piękna
nie jest tylko teorią wartości estetycznych, teorią dzieł sztuki, ale
dziedziną filozofii zależną od metafizyki, ukazującą relację twórczości
do istniejącego bytu.
1. Estetyką nazywa się w filozofii naukę o pięknie i tym, co jest piękne. Najczęściej wiąże się z nią teorię dzieł artystycznych, teorię wytwórczości i dziedzinę ustalającą kryteria ocen estetycznych, opisującą przeżycia estetyczne. Sama nazwa „estetyka” pochodzi od
Aleksandra G. Baumgartena (†1762), który był uczniem Christiana
Wolffa. Wiązał ją z teorią poznania, a szczególnie teorią poznania
zmysłowego i teorią sądów wartościujących to, co piękne. Estetyka
jako dziedzina filozofii rozwinęła się w filozofii nowożytnej i współczesnej i sprowadzała piękno do wartości i ich przeżywania czy też
obcowania z nimi. Nie oznacza to jednak, że piękno nie było przedmiotem namysłu filozofów starożytnych czy też średniowiecznych1.
Tomistycznie zinterpretowana estetyka zależy od metafizyki, a także antropologii filozoficznej. Należy bowiem pytać o istotę i istnienie piękna, a także o to, jak należy rozumieć sztukę, która naśladuje naturę i nie przeciwstawia się twórcy i odbiorcy. Tym, co ważne
dla tomistycznego rozumienia piękna, jest zwrócenie uwagi na odróżnienie bytów realnych od wytworów, odróżnienie relacji realnych od relacji myślnych. Zarazem ważne pozostaje podkreślenie
zależności różnych obszarów twórczości od ludzkiego zmysłowo-intelektualnego poznawania rzeczywistości. Piękno w poezji, muzyce, malarstwie warunkowane jest rozumieniem istniejącej rzeczywistości.
1

PIĘKNO I ESTETYKA

zależność estetyki od
metafizyki

Zob. A.B. Stępień, Propedeutyka estetyki, Lublin 1986, s. 11-23.
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Tomiści w estetyce stoją na uprzywilejowanej pozycji wśród filozofów, gdyż Tomasz z Akwinu wniósł do tej dziedziny dwie niezwykle ważne definicje piękna. Te dwie definicje najczęściej są traktowane jako ukazujące właśnie piękno estetyczne albo też mówiące
o subiektywnie rozumianym pięknie. Pierwsza z tych definicji jest
następująca: „piękne jest to, co oglądane się podoba – pulchra (...) dicuntur, quae visa placent (S. th. I, 5, a. 4, ad 1)”. Druga definicja jest
następująca: „piękne jest to, czego ujęcie poznawcze wywołuje upodobanie – pulchrum (...) dicatur id cuius ipsa apprehensio placet (S. th. I-II,
q. 27, a. 1, ad 3)”. Ta druga definicja akcentuje wprost poznawczy
aspekt piękna (a więc obiektywizuje je), gdyż jest ono tym, czego
ujęcie poznawcze budzi upodobanie. Ważne jest, aby podkreślić, że
te definicje nie są metafizycznym ujęciem piękna, a więc piękno nie
jest w nich potraktowane wprost jako jedno z transcendentaliów, które w tomizmie konsekwentnym traktowane są jako przejawy w bycie jego aktu istnienia. Mimo wszystko akcent położony na poznanie (intelekt) i upodobanie (wola) pozwala na dostrzeżenie spójności
z metafizycznym ujęciem piękna. Warto przytoczyć w tym kontekście zdanie Władysława Tatarkiewicza, znawcy historii filozofii i estetyki: „Tomasz z Akwinu nie tylko nie napisał traktatu o pięknie,
ale nawet osobnego rozdziału pięknu w żadnym ze swoich pism nie
poświęcił; za to w drobnych uwagach powiedział nam więcej niż inni w oddzielnych książkach”2.
2. Teoria transcendentaliów w metafizyce tomizmu konsekwentnego stanowi w pewnym sensie zwieńczenie metafizyki. I to w tym
kontekście należałoby patrzeć na teorię piękna jako na zwieńczenie
rozważań metafizyki (oczywiście tym zwieńczeniem mogą być szczegółowe rozważania o każdym z tych przejawów istnienia). Jest tak,
ponieważ przejawy istnienia ukazują rolę tego pryncypium w istocie
bytu. Własności kategorialne, które są przejawami samej istoty, warunkują różne ujęcia różnych bytów. Własności kategorialne najczęściej decydują o gatunkowym charakterze bytu, a także ukazują się
poprzez przypadłości. Własności transcendentalne, jako przejawy
istnienia, dotyczą wszystkich bytów, choć rozważa się je w powiązaniu z istotą.
2
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W tomizmie konsekwentnym podkreśla się, że własności transcendentalne są nie tylko jednym z tematów systematycznego wykładu
metafizyki, ale są poznawane przez człowieka na poziomie „mowy
serca”, a więc na poziomie poznania niewyraźnego. Transcendentalia wywołują w intelekcie i woli skutki, które skierowują człowieka
do poznawanego bytu i pozwalają na nawiązywanie relacji osobowych. W metafizyce ujmuje się transcendentalia w sobie (quo ad se)
oraz transcendentalia w relacji do innych bytów (quo ad aliud), a więc
w oddziaływaniu na intelekt i wolę. Do pierwszej grupy należą: jedność, odrębność, realność. Do drugiej należą: prawda, dobro, piękno.
W pierwszej grupie realność wyraża się w tym, że istnienie czyni byt
czymś realnym. Jedność oznacza spójność całego bytu, podporządkowanie całej struktury ontycznej istnieniu. Odrębność wyraża powiązanie między bytami w taki sposób, że jeden byt nie jest drugim
bytem, jest oddzielony od niego właśnie istnieniem. W drugiej grupie prawda jako przejaw istnienia umożliwia ludzkiemu intelektowi
poznawanie bytu. Dobro jako przejaw istnienia wywołuje zachętę do
tego, aby wybierać właśnie byt, uprzedza i warunkuje jakiekolwiek
czynności woli. Obok tych „relacyjnych” własności transcedentalnych
w metafizyce mówi się właśnie o pięknie.
Piękno jako własność transcendentalna jest przyporządkowana
do intelektu i woli oraz ukazuje wszystkie aspekty bytu, czyli
wszystkie własności transcendentalne jednocześnie i łącznie. Piękno jest więc samo przejawem istnienia, a także ukazywaniem wszystkich innych transcendentaliów. Wyróżnione w klasycznej estetyce
cechy piękna należy wiązać z transcendentaliami i nie należy ich
rozważać jako tylko cech obiektywnych czy kategorialnych. Wśród
tych cech wymienia się: 1) całość (integritas); 2) doskonałość (perfectio); 3) blask formy (claritas formae)3. Piękno jako przejaw istnienia ukazuje całość bytu, pomimo różnorodności i wielości elementów strukturalnych (a więc i jedność). Piękno jako przejaw istnienia
ukazuje doskonałość bytu, ład i współbrzmienie wszystkich elementów strukturalnych, gdyż to istnienie jest pierwszym i ostatecznym
jego aktem (ukazuje odrębność i dobro). Piękno jako przejaw istnienia aktualizuje istotę w taki sposób, że forma jako pryncypium isto3

piękno jako własność
transcendentalna

Charakterystykę tych warunków piękna można znaleźć w Summie teologii I, q. 39,
a. 8, co.
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ty zapewnia prostotę, jasność, przejrzystość bytu (czyli ukazuje prawdę)4.
Jeśli piękno jest potraktowane w metafizyce jako przejaw istnienia ukazujący wszystkie transcendentalia razem, to ma szczególne
znaczenie dla tematu konwertybilności – zamienności transcendentaliów z bytem (convertibilia). W tomizmie egzystencjalnym szczególne znaczenie wśród transcendenaliów zyskuje byt (który jest traktowany właśnie jako pierwsze i nadrzędne transcendentale).
W tomizmie konsekwentnym odróżnia się byt od istnienia, a transcendentalia traktuje się właśnie jako jego przejawy. W konsekwencji transcendentalia są zamienne z samym istnieniem (esse) przejawiającym się w istocie. Każdy byt ma istnienie, a w związku z tym
każdy byt ma transcendentalia. W każdym bycie mamy do czynienia ze wszystkimi transcendentaliami, które ukazują się w postaci
piękna. Piękno zatem jako transcendentale wskazuje na konwertybilność wszystkich transcendentaliów.
Jednocześnie w tomizmie konsekwentnym w sposób szczególny
podkreśla się piękno w powiązaniu z dobrem i prawdą. Jest ono w pewien sposób czymś pośrednim między nimi. Jeśli prawda warunkuje poznanie, a dobro warunkuje wybory, to piękno wywołuje zachwyt
płynący z poznawania i wyborów. W ten sposób piękno jako przejaw istnienia wiąże prawdę i dobro. To w tym kontekście należy rozumieć najpowszechniejsze określeniem piękna jako „to, co oglądane, podoba się”. Piękno jako przejaw istnienia w bycie wzbudza
zachwyt, wywołuje ukierunkowania poznawcze i wolitywne nazywane kontemplacją. Jeśli piękno wywołuje kontemplację w woli i intelekcie, to sama kontemplacja nie jest wyłącznie czynnością poznawczą lub wolitywną, ale działaniem całego człowieka zmierzającego
do zachwytu nad istniejącą rzeczywistością5.
W tomizmie konsekwentnym znajdują się więc dwa metafizyczne ujęcia piękna. Z jednej strony jest ono powiązane ze wszystkimi
transcendentaliami. W ten sposób niejako uprzedza i warunkuje
wszystkie inne. Z drugiej strony jest powiązane z prawdą i dobrem
i jako takie dodaje coś do obydwu (upodobanie).
4
5
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3. O pięknie wytworów i o człowieku jako twórcy należy mówić
w kontekście kultury. Mieczysław Gogacz zwrócił uwagę, że kulturę należy rozumieć podmiotowo i przedmiotowo. W pierwszym
aspekcie mowa jest o sprawnościach intelektualnych i wolitywnych,
którymi człowiek się posługuje będąc uczestnikiem i twórcą kultury. W drugim aspekcie mowa jest o wytworzonych przez człowieka
dziełach i jego twórczości6. Na ten podział można nałożyć określenie kultury wewnętrznej realizowanej szczególnie przez usprawnioną wiedzę i mądrość, oraz określenie kultury zewnętrznej, stanowiącej dzieła, które pozostają wyrażeniem i utrwaleniem w jakimś
materiale ludzkich rozumień, decyzji, uczuć. Te podziały jednocześnie pokazują zależność przyczynową – usprawniony ludzki intelekt
i wola są przyczynami twórczości.
Z perspektywy tomizmu konsekwentnego należy powiedzieć, że
twórczość jest relacją, jaka zachodzi między człowiekiem tworzącym i jego dziełem. Choć sformułowanie to jest oczywiste, to jednak w dziedzinie estetyki często mówi się o twórczości jako aktywności w oderwaniu od człowieka i jego dzieł, albo o twórczości jako
dokonującej się w bycie niezależnym od czegokolwiek. Gogacz zwraca uwagę, że oderwanie relacji twórczości od podmiotu i kresu grozi utożsamieniem tworzenia ze stwarzaniem, utożsamieniem z mocą, która realizuje się w sposób nieograniczony i niczym
niepohamowany. Tworzenie pozostaje działaniem człowieka, które w wymiarze kultury przedmiotowej jest scalaniem w nowe całości elementów istniejących już bytów. Dzieła są nie tylko scalane
przez twórców, ale także scalane mocą celu, zadania funkcji wyznaczonych przez twórcę7.
Tomistyczne rozumienie twórczości odsyła do rozumienia sztuki (ars) jako sprawności intelektu praktycznego. Sztuka jest słusznym powodem tworzenia (recta ratio factibilium). Przy takim rozumieniu twórczości, wytwarzane przedmioty pozostają dziełami
sztuki. Akcentowanie, że sztuka jest sprawnością, oznacza ciągłe jej
doskonalenie, a przez to doskonalenie także samego dzieła. Dla dzieła przyczyną wzorczą, a więc doskonalącą, pozostaje jego rozumie6
7
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twórczość i sztuka

Zob. M. Gogacz, Szkice o kulturze, Kraków–Warszawa/Struga 1985, s. 10-11.
Zob. M. Gogacz, Miejsce sztuki w kulturze, w: red. M. Podbielski, Sztuka –
mimesis czy kreacja?, Lublin 1992, s. 41-42.
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nie w intelekcie twórcy, a także sprawności intelektualne twórcy (mądrość, roztropność, sprawność pierwszych zasad, prasumienie).
Akcent położony na ukazywanie twórczości jako działania podmiotu, doskonale widać w tym, że to właśnie sprawnościami twórcy,
a nie samym wytworem oddziałuje się na odbiorcę. W ten sposób to
człowiek jako osoba, a nie anonimowe dzieło oddziałuje na odbiorcę. Z perspektywy tomizmu konsekwentnego należy spojrzeć na kulturę (w rozumieniu podmiotowym i przedmiotowym), która, będąc
tworzona przez człowieka, może go nie wspierać i nie chronić. Kultura, która temu nie służy, powinna podlegać korekcie, aby mogła
chronić osoby i relacje osobowe nawiązywane przez człowieka. W ten
sposób widać wyraźnie, że twórczość naznaczona pięknem powinna chronić relacje osobowe, a dzieła wynikające z twórczości chronić osoby.
Piękno wyrażone w twórczości człowieka odgrywa rolę także
w dziele integracji ludzkich uczuć. Piękno scala bowiem uczucia
i w pewien sposób trzyma je na uwięzi, gdyż wiąże je z prawdą i dobrem. Piękno, wiążąc uczucia z prawdą i dobrem, nie pozwala na
budzenie się w człowieku rozpaczy, która uniezależnia życie emocjonalne człowieka od władz poznawczych i wolitywnych.
Dzieła sztuki, ze względu na twórczy charakter człowieka i ze
względu na to, że są wytworami, nie przejawiają własności transcendentalnej piękna. Tę własność istnieniową mają tylko realne byty jednostkowe. Połączenie elementów pochodzących z realnych bytów w wytwór mimo wszystko zmierza do ukazania piękna źródła,
od którego one pochodzą. Twórca dąży do tego, aby przez wytwór
ukazało się piękno wykorzystanych w jego scaleniu realnych bytów.
Obraz, rzeźba, architektura, muzyka, literatura, film jako wytwory i dzieła sztuki mają wskazywać na piękno jako własność realnych
bytów, od których pochodzą. Ale jednocześnie jako dzieła sztuki
niosą ze sobą cel, który nadał im ich twórca. To właśnie ów cel artysty, który powstaje w myśleniu twórcy, ma zostać w dziele uwyraźniony. Jeśli dzieło jest nieczytelne (ze względu na nieodczytanie
intencji autora) dla odbiorcy, dezintegruje uczucia i ogranicza zrozumienie dzieła i tym samym uniemożliwia dostrzeżenie w nim
piękna.
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4. Mieczysław Gogacz w swoich publikacjach zwrócił uwagę, że
rozumienie muzyki jako dziedziny sztuki zależy od filozofii8. A nawet więcej, że sama budowa utworu muzycznego warunkowana jest
filozoficznym rozumieniem muzyki. Wskazał, że muzykę można rozumieć na cztery sposoby: 1) muzyka to mowa ludzka, która jako
efekt poznania może zostać wzbogacona o rytm i przyjąć akcentowanie samogłosek z jednoczesnym ich wydłużaniem, skracaniem,
czy wzbogacaniem różnorodnością tonów; 2) muzyka to ruch dźwięków, który może ukazywać dynamiczność następujących po sobie
sekwencji jakości dźwiękowych (jest to ujęcie pochodzące od Arystotelesa); 3) muzyka jako wyraz stosunków społecznych i przemian
zachodzących w społeczeństwie (źródło tego rozumienia leży w filozofii marksistowskiej); 4) muzyka to utwory zbudowane z ruchu
dźwięków, które podane w czasie spełniają warunki piękna. Spośród
wymienionych określeń na uwagę zasługuje określenie pierwsze
i czwarte. W pierwszym z nich akcent położony jest na źródło muzyki i sposób poznawania człowieka, a w ostatnim na muzykę jako
na wytworzone dzieło.
Odnosząc się do pierwszego określenia należy podkreślić, że muzyka jest mową człowieka wyrażoną w wyjątkowy sposób. Jako taka stanowi zespół rozumień, a więc zespół skutków działania intelektu możnościowego, zespół skutków poznania. Za pomocą
muzyki człowiek informuje o tym, co poznał. Powstawanie muzyki
obejmowałoby zarówno poznanie niewyraźne, etap mowy wewnętrznej oraz poznanie wyraźne, które dopasowuje zewnętrzne znaki do
tego, co poznane. Osadzając teorię muzyki w kontekście filozoficznym, można zbudować filozoficzne uzasadnienie utworów, w których wyraża się realizm poznawczy, a także tych, w których pierwszeńst wo ma ludzki intelekt i idealistyczne dążenie do
konstruowania rzeczywistości wedle różnych potrzeb i celów. Biorąc pod uwagę rozumienie muzyki jako mowy, należałoby także
zwrócić uwagę na jej związek z uczuciami na poziomie zmysłowym,
a także z aktami woli. Utwory bowiem nie tylko wyrażają rzeczywistość, ale także reakcje twórców na nią.
Odnosząc się do czwartego określenia muzyki i zarazem korzystając z przedstawionych przez Tomasza z Akwinu przejawów pięk8

PIĘKNO I MUZYKA

muzyka jako mowa

cechy utworu
muzycznego

Zob. M. Gogacz, Muzyka i mistyka, „Trzeźwymi bądźcie” 3 (1991) 1-2, s. 5-7.
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PIĘKNO I POEZJA

teoria sytuacji
poetyckiej

na, można zinterpretować cechy pięknego utworu muzycznego. Po
pierwsze zupełność albo też całość (integritas i perfectio), a więc posiadanie przez utwór wszystkich koniecznych elementów ukazuje
piękno utworu muzycznego. Po drugie, harmonia (harmonia) jest
podporządkowaniem sobie wszystkich elementów utworu (jeden element w utworze może być ważniejszy od innego, ale każdy jest ważny dla całości). Po trzecie, proporcja (proportio) ukazuje wewnętrzny ład utworu, współbrzmienie jego elementów (consonantia). Po
czwarte, blask formy wyraża czytelność utworu muzycznego, jego
klarowność i jasność. W stosunku do wcześniej wymienionych przejawów piękna w kontekście muzyki wyróżniona i oddzielona została w tym aspekcie harmonia.
W ujęciu tomizmu konsekwentnego bardzo wyraźnie podkreślona zostaje zależność między poznaniem rzeczywistości i pięknem
wyrażonym za pomocą mowy, a także wyrażonym za pomocą utworu skomponowanego w taki sposób, aby swoją doskonałością, harmonią, współbrzmieniem i jasnością mógł poruszać słuchaczy.
5. Mieczysław Gogacz, poza badaniem filozofii średniowiecznej,
rozwijaniem i propagowaniem myśli tomistycznej, pisał także utwory literackie (wiersze, powieści, modlitwy). W zbiorze swoich poezji,
zatytułowanym Skrzydła aniołów, zamieścił swoją odpowiedź na pytanie: Czym jest dla mnie poezja? Zwraca w niej uwagę, że poezja jest
opisem sytuacji poetyckiej9. W ten sposób akcentuje, że poezja posługuje się specyficznym językiem (nie zawsze musi być wieloznaczny), którym oddany zostaje przedmiot poznany w wyjątkowy sposób. Należy mocno podkreślić, że sytuacja poetycka oznacza coś, co
dokonuje się poza refleksją poety. To nie człowiek jest autorem swoich rozumień, ale to sama rzeczywistość aktualizuje władze poznawcze. Zasługą poety jest – ze względu na wyjątkową wrażliwość i umiejętności – jedynie dostrzeżenie i opisanie rzeczywistości w sytuacji
poetyckiej.
W przekonaniu twórcy tomizmu konsekwentnego poezja nie ukazuje realnie istniejących bytów jednostkowych, ale ukazuje zespoły
relacji zarówno myślnych, jak i realnych, które się na siebie nakładają, a czasami nawet zostają ze sobą utożsamione. Tego nakładania
się na siebie zespołów relacji nie analizuje żadna nauka, ale zajmuje
9
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się nimi poezja, gdyż tylko poeta może je dostrzec. Twórczość poetów to dostrzeganie układów relacji, które dotychczas nie były zauważone, i opisanie ich w sposób, który poruszy uczucia czytelników lub słuchaczy. Piękno poezji wyraża się więc w dostrzeżeniu
sytuacji poetyckiej i odzwierciedleniu jej za pomocą właściwego języka. Ten opis wywołuje w czytelnikach zespół reakcji, dlatego język wybrany przez poetę jest niezwykle ważny (może być przejrzysty, budzić nadzieję, tęsknotę, aktywność, kierować do tego, co
najwyższe)10. Należy w charakterystyce poezji pójść jeszcze dalej, ponieważ powstające w człowieku z powodu poezji emocje, rozumienia i wybory służą usprawnieniom w dobru i mądrości. Te dwa aspekty pokazują, że przez poezję człowiek powinien dostrzec sens
swojego życia, dostrzec rolę miłości, dostrzec szanse i możliwości,
które pogłębią mądrość.
Poezja jako dziedzina zupełnie różna od filozofii może mieć jednak niezwykle ważne znaczenie podobne do tego, jakie ma filozofia.
Jeśli filozofia jest wyrażonym w języku rozumieniem rzeczywistości
istniejącej, a tak traktuje się ją w tomizmie konsekwentnym, to poezja podlegająca opisowi realnej sytuacji poetyckiej może zbliżać do
rzeczywistości i ukazywać ją we właściwy sposób. Filozofia realistyczna skłania do tego, aby nie mylić relacji myślnych z realnymi.
Poezja powinna czynić to samo, to znaczy powinna ukazywać układy relacji myślnych i realnych, ale nie powinna ich mieszać czy utożsamiać. Poezja ma być budowana w ukierunkowaniu relacji byt – intelekt, wówczas może doprowadzić do odkrywania niedostrzegalnych
w codzienności aspektów i układów relacji w świecie11. W ten sposób poezja, jak również cała twórczość oparta na pięknie zyskuje
charakter wychowawczy12.

poezja i filozofia

Zob. tamże, s. 227.
Zob. tamże, s. 230.
12
Temat pedagogicznych aspektów estetyki w tomizmie konsekwentnym opracował
Łukasz Mażewski. Zob. Ł. Mażewski, Estetyka i jej aspekty pedagogiczne w ujęciu
Mieczysława Gogacza, w: red. T. Klimski, I. Andrzejuk, Filozofia i mistyka. Wokół
myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012, s. 183-199; tenże, Piękno i estetyka
w ujęciu Mieczysława Gogacza, Warszawa 2004 (maszynopis, Biblioteka UKSW).
10
11
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* * *
W tomizmie konsekwentnym piękno nie jest traktowane w kategoriach subiektywnych, gdyż przede wszystkim jest przejawem istnienia. W filozofii piękna skupia się uwagę na bycie ze względu na to,
że ukazuje on wszystkie transcendentalia.
Piękno wyrażone zostaje w ludzkiej twórczości, o ile podyktowana jest ona rozumieniem rzeczywistości istniejącej. Same wytwory
jedynie wskazują na zależność i pochodność od bytów realnych. Mieczysław Gogacz podjął tematykę muzyki i poezji wskazując na tomistyczne ich rozumienie. Z całą pewnością inne obszary sztuki i inne rodzaje dzieł artystycznych wymagają także spojrzenia
z perspektywy filozofii tomistycznej.
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7
Antropologia filozoficzna, czyli filozofia człowieka
Magdalena Płotka
Filozofia człowieka uprawiana w ramach tomizmu konsekwentnego
rozumiana jest jako szczegółowa metafizyka bytu ludzkiego.
Wychodzi się tu z założenia, że wszystko, co ważnego można
powiedzieć o człowieku jest rezultatem wyjściowych tez natury
metafizycznej. Rozumienie tego, czym jest człowiek, jego działań,
czynności, myśli, wyobrażeń, całego jego losu zależne jest od
rozumienia tego, czym jest człowiek jako byt, a ostatecznie – czym
jest byt jako taki. Dlatego rozdział poświęcony filozofii człowieka
otwiera część na temat Filozofii człowieka jako metafizyki bytu ludzkiego.
Wprowadzimy Czytelnika w argumenty, sformułowane przede
wszystkim przez Mieczysława Gogacza, przemawiające na rzecz
metafizycznej filozofii człowieka. Ponadto spróbujemy wyjaśnić,
dlaczego tak ważne jest, aby w punkcie wyjścia zdefiniować człowieka
jako byt jednostkowy złożony z istoty i istnienia.
Drugi paragraf dotyczy Wewnętrznych przyczyn człowieka: istnienia
i istoty, duszy i ciała i przedstawia najważniejsze tezy metafizyczne na
temat człowieka sformułowane na gruncie tomizmu konsekwentnego.
Zaprezentujemy Czytelnikowi koncepcję, zgodnie z którą istnienie
jest przyczyną realności bytu (tego, że byt jest, jest realny), istota zaś
– przyczyną tożsamości bytu (tego, że byt jest jakiś, jest czymś
określonym). W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o istotę
człowieka, tomiści konsekwentni proponują, aby spojrzeć na czynności
człowieka (myślenie, działanie, odżywianie, poruszanie się itd.) i na ich
podstawie sformułować twierdzenie o cielesno-duchowej złożoności
istoty. Zagadnienie duszy i ciała jest szeroko omawiane przez badaczy,
w szczególności problem ciała ludzkiego doczekał się dyskusji, a w
rezultacie polaryzacji stanowisk (Z. Pańpuch, P. Milcarek).
Następnie w paragrafie dotyczącym Zewnętrznych przyczyn
człowieka będą kontynuowane rozważania z zakresu metafizyki
człowieka. Podrozdział ten rekonstruuje odpowiedzi, m.in. na pytania:
Jaka jest przyczyna istnienia? Jaka jest przyczyna istoty? Ponadto
zostanie Czytelnikowi zaprezentowany antropologiczny argument na
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istnienie aniołów, który sformułowany został przez Gogacza,
a rozwinięty i dopracowany przez Izabellę Andrzejuk.
Czwarty, ostatni, paragraf dotyczący Własności i relacji osobowych
omawia zagadnienie poznania i postępowania człowieka. Zostanie
zarysowana koncepcja poznania – w duchu realizmu – sformułowana
przez Gogacza i rozwinięcie tej koncepcji w myśli Michała
Zembrzuskiego i Lecha Szyndlera. Następnie zostanie przedstawiona
bodajże najbardziej znana i popularna część tomistycznej koncepcji
człowieka, tj. teoria relacji osobowych. Tomizm konsekwentny kładzie
szczególny nacisk na osobowy charakter człowieka, który jest podstawą
budowania i nawiązywania relacji osobowych z innymi osobami (ludźmi
i Bogiem). Relacje te to miłość, wiara, nadzieja, które budują się na –
jak wyjaśnimy to w tym rozdziale – transcendentalnych własnościach
istnieniowych, tj. realności, prawdzie i dobru. Temat relacji osobowych
został znacząco pogłębiony i doprecyzowany przez Artura Andrzejuka,
a także innych tomistów, tj. Władysława Kubiaka, Ryszarda Kalkę,
Jakuba Wójcika, Krzysztofa Wojcieszka i innych.
Całość rozdziału kończy się przedstawieniem koncepcji metanoi
i humanizmu jako zwieńczenia tomistycznej refleksji nad człowiekiem.
FILOZOFIA
CZŁOWIEKA JAKO
METAFIZYKA BYTU
LUDZKIEGO
filozofia człowieka jako
subdyscyplina
metafizyki
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1. W tomizmie konsekwentnym filozofia człowieka jest szczegółową subdyscypliną metafizyki, tj. o ile metafizyka jest nauką o bycie
jako takim (np. tego oto drzewa jako bytu złożonego z istnienia i z
istoty), o tyle filozofia człowieka jest dyscypliną badającą człowieka.
Filozofia człowieka bada człowieka w jego dwóch aspektach, tj.
w aspekcie jego istnienia (tj., że człowiek jest bytem istniejącym, że
istnieje) oraz w aspekcie istoty człowieka (tj., że człowiek jest „jakiś”, jest czymś określonym i zdefiniowanym). Mieczysław Gogacz
– twórca tomizmu konsekwentnego – człowieka definiuje zatem następująco: jest on bytem jednostkowym, który zapoczątkowany jest
przez stworzony akt istnienia. Należy również zaznaczyć, że istota
człowieka nie jest jednolita, ma ona dwojaki charakter: z jednej strony w jej skład wchodzi aspekt materialny człowieka (ciało), z drugiej
– aspekt formalny, czyli duchowy człowieka. Należy więc stwierdzić,
że istota człowieka składa się zatem z ciała i z duszy i jest ona aktualizowana przez akt istnienia.
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Dodatkowo w tomizmie konsekwentnym filozofia człowieka jest
uprawiana w ujęciu substancjalnym, nie zaś relacyjnym. Co to oznacza? Otóż, człowiek jest rozważany sam w sobie, w aspekcie swojej
tożsamości, realności, jedności, jako byt substancjalny. W przeciwieństwie do tego ujęcia ujęcie relacyjne bada człowieka w odniesieniu (w relacji) do zjawisk zewnętrznych wobec człowieka (np.
w odniesieniu do języka, poznania itd.). Gogacz krytykuje współczesne ujęcia człowieka, według których o człowieku stanowi np.
jego wolność czy świadomość – czyli właśnie relacje. Jego zdaniem
ujęcia te mylnie identyfikują relacje jako to, co miałoby stanowić
o samym człowieku. Gogacz argumentuje, że to samo nie może być
jednocześnie np. wolnością i podmiotem wolności. Jeżeli człowiek
byłby jedynie układem relacji lub odniesień, które wiążą go z innymi bytami, nieustannie zmieniałby się w tym, kim jest, gdy zmieniałyby się otaczające go byty. Tego rodzaju ujęcie myli relacje z ich
podmiotem, a przyczyny zewnętrzne z wewnętrzną zawartością
człowieka.
Przeciwwagą dla relacyjnej filozofii człowieka jest ujęcie substancjalne, którego Gogacz oraz pozostali tomiści konsekwentni są gorącymi zwolennikami. Silnie podkreślają, że człowiek pozostaje pod
względem istoty ten sam, zmienia się tylko jego wyposażenie psychiczne, zmieniają się jego własności i relacje. Dlatego, zdaniem Gogacza, trafniejsze jest zidentyfikowanie człowieka jako źródła swoich działań, tzn. jako samodzielnego podmiotu pochodzących od
niego i niesamodzielnych relacji, jako duchowo-cielesnego bytu jednostkowego, który swoje człowieczeństwo przejawia w rozumnej
świadomości i wolności, który samodzielnie poznaje i podejmuje wolne decyzje. Warto również wspomnieć, że stanowisko tomizmu konsekwentnego w kwestii filozofii człowieka ma swoje źródło w filozofii arystotelesowskiej i tomistycznej.
2. Zdaniem Mieczysława Gogacza oraz innych tomistów zasadniczymi wewnętrznymi przyczynami bytu jednostkowego – czyli
tym, co konstytuuje byt od wewnątrz – są istnienie i istota. Istnienie jest powodem realności bytu, istota – powodem jego tożsamości.
Istnienie człowieka jest faktem, czymś realnym. Nadaje mu egzystencjalną faktyczność, sprawia, że byt istnieje, jest realny; istnienie
jest przyczyną tej faktyczności, realności. Realność dowolnego bytu

substancjalistyczna
perspektywa teorii
człowieka

WEWNĘTRZNE
PRZYCZYNY
CZŁOWIEKA:
ISTNIENIE I ISTOTA,
DUSZA I CIAŁO
istnienie i istota bytu
ludzkiego

119

Magdalena Płotka

złożoność ludzkiej
istoty
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– w tym wypadku człowieka – musi mieć swoje źródło w istnieniu,
inaczej mówiąc, w człowieku musi się znajdować powód tego, że jest
on realny. Gdyby powód realności nie znajdował się w człowieku,
człowiek nie mógłby być realny, byłby wtedy złudzeniem lub fikcją.
Powód realności musi zatem być czynnikiem wewnętrznym (nie pozostawać na zewnątrz bytu ludzkiego).
Dalej należy stwierdzić, że człowiek jest bytem zależnym i pochodnym. Dlaczego? Ponieważ przysługujący człowiekowi akt istnienia jest również zależny i pochodny, tj. istnienie człowieka nie
pochodzi źródłowo od samego człowieka i nie jest od niego zależne.
Co więcej, akt istnienia jest bytowo odrębną zasadą, która obejmuje w bycie wszystkie inne pryncypia swą jednością. Innymi słowy,
akt istnienia scala i spaja wszystkie pozostałe metafizyczne elementy konstytutywne w bycie i sprawia, że ten oto byt – w naszym przypadku ten oto człowiek – jest jednym bytem, jest obecny jako jedność.
Człowiek nie jest jednak tylko istnieniem. Nie tylko bowiem istnieje, lecz także pracuje, myśli, rozwija się, dorasta, zmienia się,
czyta, kocha itd. Te działania człowieka wskazują, że istota człowieka – przejawiająca się w rozmaitych jego działaniach, aktywnościach i własnościach – jest złożona. Istotą człowieka jest więc
zarówno możność duchowa, podmiotująca myślenie i decyzję, jak
i możność materialna, podmiotująca ukonstytuowanie materialne
(fizyczne i cielesne własności). Obie te możności są aktualizowane
przez formę, która scala je w jedną istotę. Gogacz zwraca uwagę
na szczególne napięcie między istnieniem a istotą: istnienie jest nieograniczone, nieskończone, dlatego też w człowieku obecna jest
istota – czynnik ograniczający, „dezabsolutyzujący”. Istota jest zatem obok istnienia wewnętrzną przyczyną człowieka. Stanowi ona
powód tożsamości człowieka obok istnienia, które jest powodem
realności.
Działania człowieka i ich różnorodność prowadzą do wniosku, że
istota może działania wywołać i jednocześnie przyjmować ich skutki, to znaczy odebrać to, co w danej relacji zewnętrzny byt wnosi
w bytowy obszar człowieka. Na przykład dzięki swojej istocie człowiek może podjąć działanie (np. uczyć się) i przyjąć skutki tego działania (np. wiedzę). To, co istota przyjmuje, nigdy nie jest „istotowe”,
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tj. nie jest częścią istoty, ponieważ – argumentuje Gogacz – o ile istota istnieje, o tyle jest już „wewnątrz” człowieka. Zmiany zaś, którym
podlega, mają charakter jedynie przypadłościowy, nie naruszając
struktury istniejącej istoty, która już jest zupełna. Mogąc zatem przyjmować przypadłościowe uzupełnienia, istota jest tak zbudowana, że
mogą się w niej zapodmiotować przypadłości. Ten stan Gogacz nazywa (idąc za Arystotelesem i Tomaszem) możnością, czynnikiem
ograniczającym.
Istota człowieka jest więc złożona. Składa się na nią część duchowa, którą należy wiązać z czynnościami poznawczymi człowieka,
oraz ciało, które jest podmiotem rozmaitych własności fizycznych
(takich jak kolor, ciężar itd.). Te dwa podmioty są odrębne, tj. ciało
jest czymś odrębnym i różnym od duszy. Dlaczego tak jest? – można zapytać. Gogacz argumentuje, że o odrębności ciała i duszy decydują dwa rodzaje ich skutków. Skutki ciała są zupełnie innej natury niż skutki duszy, dlatego ciało i dusza różnią się od siebie, jak
różnią się rozumienie i spożywanie pokarmów, myślenie i uczenie
się oraz bieganie i wykonywanie ćwiczeń fitness. Podsumowując zatem, ciało (materia) i dusza (forma) są wewnętrznymi przyczynami
istoty (składają się na istotę, konstytuują ją), podczas gdy istnienie
i istota składają się na człowieka jako takiego, ujętego jako byt.
Omówmy teraz przyczyny celowe istoty duszy i ciała. Czym jest
ciało ludzkie? Można je rozpatrywać w dwóch aspektach: strukturalnym i genetycznym. W aspekcie swojej struktury, ciało jest zespołem przypadłości fizycznych, scalonych w organy cielesne, zapodmiotowanych w materii, będącej możnością. Ciało jest z tego
względu całością niesamodzielną, potrzebuje ono formy, która by je
aktualizowała. Od strony swojego pochodzenia, tj. w aspekcie genetycznym, ciało ludzkie jest w istniejącej duszy i jest przez nią aktualizowane jako możność materialna. Skomponowane jest ze swoich przypadłości fizycznych, których istotę wnosi kod będący połączeniem wytworzonych przez rodziców tworzyw genetycznych. Kompozycję tę powodują takie byty przygodne lub przypadłości, jak tlen,
powietrze, ciepło, słońce, woda, pożywienie. Rodzice jako ludzie, jako istniejące duchowo-cielesne byty jednostkowe, nie mogą oddziaływać nigdy osobno duszą i osobno ciałem. Oddziałują przez kod
genetyczny na ciało. Możność materialna, ożywiona przez duszę,
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wytwarza organy cielesne, które pozwalają całemu człowiekowi oddychać, odżywiać się, żyć. Gogacz wyjaśnia: „Odniesienie ciał ludzkich, jak i zwierząt, do tych samych bytów jako przyczyn celowych
powoduje, że organy cielesne ludzi i zwierząt są podobne. Nie są częścią tej samej przyrody. Są bytowo odrębne. Tylko poznawczo są podobne. To, że ciało ludzkie powstaje w organizmie matki, która jest
człowiekiem, ciało ludzkie kształtuje się w ludzkim środowisku, a w
powiązaniu z duszą powstającego człowieka staje się ciałem ludzkim”1.
Zagadnieniem ciała ludzkiego w perspektywie tomistycznej zajmowali się też Paweł Milcarek oraz Zbigniew Pańpuch, przy czym
ten ostatni rozszerzał swoje badania o stanowisko Karola Wojtyły
wobec ciała i cielesności. Podobnie jak w przypadku koncepcji Gogacza, Pańpuch proponuje ujmować ciało w dwóch aspektach, tj.
aspekcie statycznym (w którym zwraca się uwagę na występowanie
ciała w istocie człowieka jako bytu) oraz dynamicznym (w odniesieniu do człowieka jako osoby). Według tej koncepcji zatem, po pierwsze, ciała ludzkiego nie sposób badać bez jego odniesienia do człowieka jako osoby, a co za tym idzie – tylko badanie ciała osobowego
w przypadku filozofii człowieka ma sens. A po drugie, właściwą
płaszczyzną rozważań o ciele człowieka jako osoby jest czyn. Pańpuch wskazuje, że ciało jest terenem i polem ekspresji dla osoby,
twierdzi, że ciało jest koniecznym warunkiem do tego, aby następowała transcendencja osoby. Ten aspekt ciała odnosi do tezy Wojtyły, że osoba przejawia się w czynie (czyn wyraża jedność psychosomatyczną osoby). Natomiast Paweł Milcarek dość krytycznie
podchodzi do koncepcji Karola Wojtyły, według której filozoficzną
teorię ciała ludzkiego buduje się na podstawie wyjaśnienia przyrodniczego lub fenomenologicznego. Zauważa on, że w tomistycznych
ujęciach metafizycznych filozofia człowieka, która najczęściej była
redukowana do psychologii racjonalnej, zostaje poszerzona o wyjaśnienie cielesnej struktury człowieka.
Omówimy teraz koncepcję duszy ludzkiej. Rozważana w aspekcie strukturalnym dusza jest formą, która jako akt może łączyć się
z aktem istnienia, o ile zawiera w sobie możność. Na gruncie tomizmu konsekwentnego dusza ma możność duchową, ponieważ wy1
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konuje ona czynności poznawcze i wolitywne, tj. myślenie i decydowanie (obie te czynności mają charakter duchowy, niematerialny).
Natomiast rozważana w aspekcie genetycznym dusza jest realna dzięki istnieniu, które ją aktualizuje jako formę i możność duchową. Co
jednak decyduje o istocie duszy? Gogacz argumentuje, że Bóg (jako
czysty akt, czyste istnienie) nie może być przyczyną celową duszy, tj.
nie może stanowić o istocie duszy, ponieważ od Boga może pochodzić jedynie akt istnienia. Gogacz wobec tego proponuje tezę, że dusza swą istotową kompozycję zawdzięcza wpływowi zewnętrznych
przyczyn celowych. Te zewnętrzne przyczyny celowe to przygodne
substancje duchowe, tj. aniołowie. Uważa on, że ani ciało, ani rodzice nie są przyczynami istotowej treści duszy, gdyż skoro dusza w istnieniu jest niezależna od ciała, to – proporcjonalnie – musi być w istocie zależna od bytu wyłącznie duchowego. Zatem to aniołowie jako
niezależne od ciał substancje duchowe wyznaczają istotowe ukonstytuowanie się duszy ludzkiej.
3. W tomizmie konsekwentnym zagadnienie zewnętrznej przyczyny człowieka wiąże się z problematyką aktu istnienia oraz istoty.
Jak się jednak ma istota do istnienia? W jakim stosunku do siebie
pozostają? Istnienie nadaje istocie realność, a istota nadaje istnieniu treść, jednostkuje, uzależnia od siebie, wnosi w istnienie to, czym
jest, jest racją tożsamości. Istnienie powoduje zatem realność istoty,
natomiast istota powoduje w istnieniu jego odrębność, sprawia, że
człowiek ma to oto swoje istnienie. A zatem istnienie jest przyczyną
realności istoty, istota jest przyczyną jednostkowości i tożsamości
istnienia.
Można jednak dalej pytać, jaka jest przyczyna samego istnienia
i istoty. Istnienie człowieka nie jest samoistne, tj. nie powstaje samo
z siebie. Skoro jest tak, to zależy od zewnętrznej przyczyny sprawczej. Czym jest zatem ta przyczyna? Czym jest przyczyna istnienia?
Gogacz zaczyna swoje rozważania od charakterystyki takiej przyczyny: jest to czynnik, który nie zawiera w sobie możności, nie ma
własności, nie ma przyczyn, jest samym istnieniem, po prostu jest.
Skoro czynnik ten sam nie ma przyczyn, jest sam w sobie przyczyną, w dodatku przyczyną pierwszą, jest jedyny, ponieważ jest tylko
istnieniem, zatem nie może wystąpić w kilku numerycznie różnych
powtórzeniach. To wszystko prowadzi do wniosku, że istnienie czło-
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wieka musi mieć przyczynę poza nim samym. Gogacz uzupełnia ten
argument twierdzeniem, że gdyby istnienie w człowieku nie było
czymś „z zewnątrz”, to musielibyśmy przyjąć, że istnienie jest elementem wewnętrznego wyposażenia istoty. Prowadziłoby to do paradoksalnej konsekwencji utożsamienia istoty i istnienia oraz
konieczności uznania, że część (istnienie jako element istoty) jest
przyczyną całości (istoty). Na tej podstawie Gogacz stwierdza, że
należy przyjąć zewnętrzną przyczynę sprawczą aktu istnienia człowieka. Taką przyczyną zewnętrzną istnienia jest, oczywiście, Bóg.
Jaką zewnętrzną przyczynę ma jednak istota? W poprzednim paragrafie wspomnieliśmy, że celową przyczyną istoty jest anioł – substancja duchowa. Na temat sformułowanego na gruncie tomizmu
konsekwentnego antropologicznego argumentu na rzecz istnienia
aniołów szczegółowo pisała Izabella Andrzejuk. Wyjaśnia ona, w jaki sposób anioł może stanowić przyczynę celową duszy: między duszą ludzką a aniołem zachodzi upodobnienie, anioł staje się pewnym
wzorem, celem tego upodobnienia. Przyczyna celowa (anioł) jest obrazem tego, czym ma być istota duszy; ważne jest jednak, aby pamiętać, że nie należy anioła postrzegać jako celu całego bytu (duszy
i ciała).
Koncepcja człowieka w kontekście pochodzenia jego istnienia wyznaczyła ramy dla tomistów konsekwentnych, którzy podnosili bardziej szczegółowe zagadnienia antropologii filozoficznej. Na przykład Jakub Wójcik, wziąwszy za punkt wyjścia tomistyczną
koncepcję człowieka, w której realności człowieka upatruje się w akcie stwórczym będącym jednocześnie nadaniem aktu istnienia, domaga się większej ochrony życia człowieka (w debacie publicznej,
światopoglądowej, również w rozwiązaniach prawnych).
4. Punktem wyjścia analizy własności człowieka jest rozważanie
realnych relacji kategorialnych. Czym one są? Na gruncie filozofii
człowieka relacje kategorialne to wszelkie odniesienia do zewnętrznych wobec człowieka bytów. Relacje te mogą być istnieniowe i istotowe. Relacje istnieniowe oparte są na własnościach transcendentalnych, które byt ma ze względu na swoje istnienie. Są to jedność,
odrębność, realność, prawda, dobro, piękno. Własności kategorialne byt ma ze względu na swą istotę. W przypadku człowieka są to:
intelekt i wola, doznawanie i działanie wynikające z możności du-
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chowej, a także rozciągłość i widzialność, jakości, podlegający czasowi rozwój (dorastanie), które są skutkiem wyposażenia człowieka
w możność materialną.
Na początku omówmy poznanie ludzkie. Rozważania te należy
rozpocząć od pytania o źródło realności bytu poznawanego. Można
zapytać: W jaki sposób poznawany przedmiot jest człowiekowi dostępny poznawczo, otwarty? Gogacz i wraz z nim inni tomiści konsekwentni wyjaśniają, że racja poznawalności znajduje się w samym
poznawanym bycie. Jednocześnie zwróćmy uwagę, że teza ta jest
główną tezą stanowiska realistycznego. Realizm wyraża się więc
w tezie, że byty oddziałują na intelekt i poznanie, swoiście zmuszają intelekt do odbioru i gromadzenia przekazanej informacji. W konsekwencji relacja poznania polega na powodowaniu w człowieku rozumienia tego bytu jako czegoś odrębnego i realnego, gdy byt ten
oddziałuje na władze zmysłowe człowieka. Tomiści konsekwentni
zgodnie zwracają uwagę, że przedkonceptualne i przedjęzykowe
poznanie bytu odbywa się w porządku mowy serca. Jest to poznanie niewyraźne, które składa się z najbardziej pierwotnych zareagowań władz poznawczych człowieka na byt, który mu się jawi.
Dodatkowo relacja poznania, tj. relacja między człowiekiem a poznawanym przedmiotem, jest źródłem wiedzy, którą człowiek zdobywa już w porządku poznania wyraźnego. W poznaniu wyraźnym
nie występuje już doznawanie, jest to już poznanie wyrażające się
w sądach, sformułowane w języku, wyrażone za pomocą pojęć. Poznanie to odbywa się następująco: intelekt czynny odbiera informacje, których źródłem jest byt. Następnie ten sam intelekt wybiera
spośród dostarczonych informacji to, co tomiści nazywają „bodźcem
rozumienia”, czyli jakąś postać umysłową, aspekt, ujęcie, czyli to, co
da się ująć przez intelekt. W dalszym kroku intelekt tworzy pojęcia.
Powstaje w ten sposób wiedza jako suma wytworów, przechowywana w pamięci zmysłowej. Mowa wewnętrzna charakteryzuje się więc
tworzeniem wiedzy, tworzeniem nazw i zdań, a następnie łączeniem
ich w rozumowania.
Badaczem, który najszerzej opracował zagadnienie mowy serca
i w ten sposób kontynuował ustalenia Mieczysława Gogacza, jest
Lech Szyndler. Jego zdaniem mowa serca jest centralnym punktem
realistycznej teorii poznania prezentowanej przez tomizm konse-

poznanie niewyraźne
i wyraźne

125

Magdalena Płotka

działanie człowieka

126

kwentny. Szyndler dostrzegł, że (niepojęciowe) słowo serca jest swoistym wyrazem, manifestacją spotkania się dwóch bytów – przedmiotu poznania (bytu) oraz intelektu, wyrażoną przez intelekt
możnościowy. Argumentuje on, że wynikający ze spotkania kontakt
poznawczy owocuje realnymi skutkami, a zatem świadczy o realizmie
poznania ludzkiego. Przedkonceptualny i przedjęzykowy charakter
słowa serca również świadczyć może o tym, zdaniem Szyndlera, że
jest ono „zrodzone” przez intelekt możnościowy, a nie wytworzone
w tym sensie, że do jego zrodzenia przyczynił się zewnętrzny wobec
intelektu przedmiot poznania, tj. byt.
Zagadnieniami teoriopoznawczymi oraz teorią intelektu zajmował się również Michał Zembrzuski. W swoich badaniach nad polskimi tomistami koncentrował on uwagę na zagadnieniu usprawnień
intelektu. Zajmował się m.in. sprawnościami intelektu w kontekście
wychowania. Rekonstruując i doprecyzowując stanowisko Gogacza,
Zembrzuski zwrócił uwagę, że sprawności intelektu należy rozpatrywać jako tę sferę, przez którą człowiek może zdobyć wychowanie. W rezultacie uzyskane przez człowieka sprawności intelektu
prowadzą do uporządkowania funkcjonowania pozostałych władz
człowieka. Dzięki nim działanie człowieka zmierza w sposób łatwy
do najważniejszych celów, które są wyznaczane przez mądrość.
Sprawności intelektu wpływają na sprawności woli, na kształtowanie sumienia, na funkcjonującą wobec innych ludzi odpowiedzialność. Dodatkowo Zembrzuski doprecyzował koncepcję intelektu
możnościowego sformułowaną przez Mieczysława Gogacza. Podkreślał, że teoria intelektu (możnościowego), a co za tym idzie teoria poznania, jest w zasadzie w całości oparta na metafizycznych rozwiązaniach, w efekcie czego otrzymujemy „metafizykę intelektu”.
Omówimy teraz własność postępowania, czyli działania człowieka. Choć kategoria „postępowania” czy „działania” należy do zakresu etyki, to tomiści konsekwentni zgodnie podkreślają jej zależność
od założeń metafizycznych, wskutek czego proponują, aby zagadnienie działania człowieka rozważyć z metafizycznego punktu widzenia, tj. z punktu widzenia dotychczasowych ustaleń metafizyki
człowieka. Na początku spróbujmy rozważyć, czy etyka jest samodzielną nauką. W celu rozstrzygnięcia tego zagadnienia, należałoby
zapytać, po pierwsze, czy etyka ma własny przedmiot, a po drugie,
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czym byłby przedmiot etyki. Tomiści konsekwentni argumentują,
że etyka ma swój oddzielny przedmiot, a są nim podstawowe relacje osobowe, czyli takie relacje, które zawiązują się między osobami
(między człowiekiem a człowiekiem, ale także między człowiekiem
a Bogiem, który także jest bytem osobowym). A zatem przedmiotem etyki jest trwanie podstawowych relacji osobowych i w ten sposób służenie człowiekowi. Etyk musi więc na początku wytyczyć takie podstawowe normy postępowania, które ułatwiłyby trwanie
relacji osobowych. Gogacz wymienia trzy najbardziej podstawowe
i fundamentalne relacje: miłości, wiary i nadziei. Stanowią one jednocześnie o całej moralności człowieka.
Filozofem, który rozwinął zagadnienie ufundowania etyki w filozofii człowieka, jest Artur Andrzejuk. Bardziej szczegółowo scharakteryzował on relacje istnieniowe (tj. relacje, które budowane są na
własnościach istnienia bytu) i szerzej przedstawił argumentację, która uzasadnia pierwotny charakter relacji istnieniowych (tj. pierwotny względem relacji kategorialnych). W tym celu Andrzejuk odwołał się do koncepcji mowy serca obecnej u Gogacza, a także u św.
Tomasza z Akwinu2.
Zanim jednak przedstawimy tematykę samych relacji osobowych
– centralną część etycznej refleksji tomizmu konsekwentnego na temat człowieka – przyjrzyjmy się normom postępowania, jakie proponuje to stanowisko filozoficzne. Jakie zatem są to normy? Jakub
Wójcik zwrócił uwagę, że dobro wyznaczające postępowanie jest na
zewnątrz bytu, jednak normy są budowane na podstawie analizy wewnętrznej w człowieku struktury jego czynu. Gogacz zwraca uwagę na związek norm etycznych z odpowiadającymi im pryncypiami
postępowania: wolą, kontemplacją, mądrością. Na początku zauważmy, że podmiotem relacji postępowania jest wola. To wola – jako władza, której funkcją jest decyzja, wybór, chcenie, postanowienie – jest tym, co „uruchamia” i inicjuje postępowanie. Na podstawie
informacji dostarczonej przez byt (a podanej przez intelekt) wola aktywizuje człowieka do działania. Na przykład, gdy intelekt stwierdza, że „pada deszcz”, wola inicjuje działanie, np. otwarcie parasola
2
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albo ukrycie się pod dachem itp. Ogólny schemat działania woli można opisać w ten sposób, że intelekt pokazuje dobro (cel), wola czyni
to dobro powodem skierowania się i dążenia ku niemu. W naszym
przykładzie intelekt przedstawił dobro w postaci ludzkiego zdrowia,
natomiast wola w sposób naturalny jest skierowana ku niemu (nieotwarcie parasola podczas deszczowej pogody niechybnie naraziłoby zdrowie na szwank). Podstawową funkcją woli jest zatem nieustanne nakierowanie na dobro jako na cel i nieustanne dążenie ku
niemu. Wola stanowi zatem pierwsze principium postępowania.
Dwa kolejne principia postępowania związane są już z władzą
intelektualną. Te rozważania koncentrują się na zagadnieniu: skąd
człowiek wie, jak powinien postąpić. Jak można zagwarantować,
że człowiek w swym postępowaniu zawsze wybierze dobro? Gogacz wprowadza tutaj problematykę sumienia, które w swoich czynnościach sięga do pomocy intelektu. Dokładniej mówiąc, sumienie korzysta z kontemplacji intelektualnej. Gogacz wyjaśnia, że
kontemplacja dokonuje się na poziomie mowy serca, jest przedkonceptualnym i przedjęzykowym zachwytem nad rzeczywistością, jest postawą pełną rozumienia i stanowi też drugie principium postępowania. Zagadnieniem kontemplacji zajmował się, m.in.
Janusz Idźkowski. Wykorzystywał on narzędzia tomizmu konsekwentnego (zwłaszcza rozróżnienie poznania niewyraźnego i wyraźnego oraz mowy serca itd.) w celu analiz tekstów św. Tomasza
z Akwinu poświęconych kontemplacji. Dostrzegając w kontemplacji akty intelektu wychodzące poza obszar poznania czy budowania wiedzy, podkreśla jej znaczenie dla etyki.
Człowiek zawsze wybiera dobro, przynajmniej dla siebie. Skłania
go ku temu sumienie, które wspomaga kontemplacja. Jest to jednak
niewystarczające, ponieważ i sumienie, i kontemplacja działają na
poziomie poznania niewyraźnego. Oznacza to, że obie władze kierują się ku dobru jako takiemu, reagują zachwytem na obecność dobra, ale ich funkcją nie jest precyzyjne wskazanie, co dokładnie człowiek powinien wybrać i jak postąpić stojąc w konkretnej, często
skomplikowanej i nieoczywistej sytuacji moralnej. Dlatego musi je
wspomóc principium z poziomu poznania wyraźnego – wyraźna
refleksja, pozwalająca odróżnić dobro od zła. Trzecim principium
zatem jest mądrość. Mądrość Gogacz definiuje jako sprawność in-
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telektu, która pozwala mu odnosić się do bytu z pozycji zarówno
prawdy, jak i dobra oraz rozpoznawania konsekwencji wiązania się
z danym bytem.
Jak wspomnieliśmy, postępowanie to relacja między człowiekiem
a bytem (dobrem), w której kluczowe jest „chcieć”, „decydować”, „postanawiać”: „postanawiam przeczytać książkę”, „decyduję się być życzliwszym człowiekiem”, „chcę dla moich przyjaciół jak najlepiej” itd.
Wszystkie te akty są właśnie czynnościami woli. Dlatego tomiści
konsekwentnie definiują decydowanie czy chcenie jako relację między bytem (przedmiotem) a wolą człowieka. Skutkiem decyzji jest
sprawność wyboru: im częściej człowiek będzie wybierał dobro w codziennych swoich decyzjach, tym łatwiej sam wybór będzie mu przychodził. Można zatem powiedzieć, że istotą etyki, według tomizmu
konsekwentnego, jest postulat usprawniania woli w wyborze wartości osobowych; wola usprawni się w tym, jeżeli przedmiotem jej wyboru będą takie działania, które wspomagają prawdę, dobro, miłość,
wiarę i nadzieję.
Widzimy zatem, jak etyka w tomizmie konsekwentnym koncentruje się na relacjach osobowych, więc to one będą w centrum filozoficznej i etycznej refleksji nad człowiekiem. Pierwszą, podstawową relacją między ludźmi jest odniesienie powstałe w wyniku
spotkania. Co się dzieje, gdy spotykają się ze sobą dwie osoby? Spotykający się ludzie istnieją, a istnienia człowieka nic nie wyprzedza.
Skoro istnienie jest pierwsze, podstawowe, to pierwsza jest ze względu na istnienie łącząca ludzi relacja. To życzliwość, stwierdza Gogacz i argumentuje, że pierwszą, podstawową i fundamentalną relacją między dwojgiem spotykających się osób jest pełne
uprzejmości, życzliwości pozytywne nastawienie do siebie nawzajem. Możemy zaobserwować, że ludzka codzienność pełna jest tego
rodzaju spotkań z przypadkowymi osobami, na ulicy, w komunikacji miejskiej, w urzędach itd., w stosunku do których jesteśmy z sympatią, przychylnie i bezinteresownie nastawieni. Zdaniem Gogacza
życzliwy stosunek jest wynikiem zareagowania na samo istnienie.
Życzliwość ta jest tak bezinteresownym odniesieniem, że staje się
miłością. Miłość jest zatem pierwszą relacją osobową. Artur Andrzejuk podkreślał, że miłość w tym ujęciu nie jest ani emocją, ani
seksualną więzią, ani zachwytem, ani radością z powodu przebywa-
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nia z kochaną osobą – to wszystko są skutki i przejawy miłości, która, będąc – jako relacja istnieniowa – oparta na współprzebywaniu,
współotwartości, akceptacji i życzliwości, afirmacji istnienia drugiej
osoby, jest w swej istocie współobecnością osób jako osób.
Drugą podstawową relacją między ludźmi jest wiara. O ile miłość buduje się na istnieniu, wiara buduje się na transcendentalnej
własności prawdy. Powstaje ona na skutek oddziaływania na siebie
ludzi, którzy wnoszą w relacje to, czym są, z całą szczerością i prawdą. Relacja ta polega na wzajemnym przystosowaniu, „dotarciu”, wywołanym własnością prawdy, czyli tym, czym człowiek jest. Relacja
wiary polega, m.in. na tym, że druga osoba prezentuje się jako prawdziwość, która fascynuje i przywiązuje.
Trzecią, podstawową relacją łączącą ludzi, jest nadzieja. Buduje
się ona na transcendentalnej własności dobra. Jest to odniesienie
powstałe z oczekiwania tego, co prawdziwe, z potrzeby przejmowania oddziałującej osoby jako dobra dla mnie. Spotkanie w nadziei
uzyskania tego dobra jest relacją zaufania. Nadzieja jest zatem przeświadczeniem, że osoba, do której człowiek odnosi się z wiarą i miłością, podejmie te relacje i je odwzajemni oraz będzie je chroniła.
Nadzieja obejmuje więc moment oczekiwania, spodziewania się czegoś, marzenia o czymś, ale się z nim nie utożsamia.
Wielu filozofów i myślicieli, którzy reprezentują nurt tomizmu
konsekwentnego, zajmowało się problematyką relacji osobowych –
jednym z najważniejszych tematów dla tego stanowiska filozoficznego. Część z myślicieli formułowało zasadniczo problem możliwości podmiotowania relacji przez własności transcendentalne. Na
przykład Władysław Kubiak odniósł się krytycznie do konceptu,
zgodnie z którym relacje są podmiotowane w istnieniu. Inni, na przykład Ryszard Kalka zaproponował, aby miłość budowana była na
własności odrębności (a nie na realności, jak proponował Gogacz).
Argumentował, że dwa byty połączone miłością są zawsze odrębne.
Dodatkowo Jakub Wójcik omawiał koncepcję relacji osobowych
w kontekście tematyki wychowania. Wskazywał, że relacja osobowa oparta na miłości, wierze i nadziei, którą tomiści konsekwentni
– przypomnijmy – definiują jako opartą na własnościach transcendentalnych (a więc wyprzedzającą budowanie relacji w oparciu o akty woli i intelektu), pojawia się już w najwcześniejszym okresie ży-
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cia człowieka (prenatalnym i niemowlęcym). Uważał, że relacje
osobowe u dziecka pojawią się jako odpowiedź na miłość, wiarę i nadzieję rodziców. Argumentował, że to złe wychowanie i zniekształcona kultura negatywnie oddziałują na „jakość” relacji osobowych.
Podobnie Krzysztof Wojcieszek wskazał na miłość jako na relację
właściwą i adekwatną w kształtowaniu i wychowaniu młodego człowieka. Miłość – argumentował – jest naturalnym i podstawowym
środowiskiem sprzyjającym człowiekowi.
Należy również wspomnieć, że tomiści konsekwentni opracowywali szczegółowe zagadnienia dotyczące relacji osobowych, np. Izabella Andrzejuk wiele swoich badań poświęciła przyjaźni i życiu
człowieka we wspólnotach. Łączyła przy tym tezy tomizmu konsekwentnego z historycznymi badaniami nad Arystotelesem i jego
etycznymi koncepcjami.
Tematyka relacji osobowych prowadzi do kolejnych dwóch zagadnień: metanoi i humanizmu. Za pomocą terminu metanoia opisywane są wewnętrzne przemiany człowieka (jego sposobu myślenia, odczuwania i postępowania), natomiast termin humanizm odnosi się
do zewnętrznych działań i postępowań człowieka. Z metanoi wynika humanizm, jak i grupa wewnętrznych aktów poznawczych (rozumienie, namysł, postanowienie itd.) poprzedza działanie. Metanoia i humanizm są kluczowymi pojęciami dla filozofii człowieka
proponowanej przez tomizm konsekwentny. Metanoia to zmiana
myślenia, polega na gotowości przyjęcia tego, co słuszniejsze, prawdziwsze, szlachetniejsze, lepsze. Jest więc procesem kształcenia intelektu i wychowania woli tak, aby intelekt zawsze kierował się ku
prawdzie, a wola – ku dobru. Skutkiem metanoi jest humanizm. Sam
humanizm definiowany jest jako wierność prawdzie i dobru, jest więc
takim postępowaniem człowieka, które nakierowane jest zawsze na
prawdę i dobro. W konsekwencji humanizm jest zabieganiem i troską o trwanie wśród ludzi osobowych relacji wiary, nadziei oraz miłości; humanizm jest zatem obroną istnienia i życia ludzi. Można
więc powiedzieć, że humanizm jest postawą, która w trosce o środowisko ludzkie dba o zachowanie prawdy i dobra, dba również o wierność miłości, wierze i nadziei. Dla humanizmu człowiek jest celem
działań, a nie środkiem do innych celów. Ważne jest, aby żył na co
dzień wśród tego, co dobre, piękne i prawe. Musi więc wypełnić swój
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dom, miejsce pracy, lokalne wspólnoty ciekawą myślą, wartościowymi tematami, rzeźbą, obrazem, muzyką, słowem – ładem. Wówczas
– pisze Gogacz – wzrośnie uprzejmość, dobroć, prawość, przyjaźń,
życzliwość, pokój.

* * *
Chcąc określić specyfikę filozofii człowieka uprawianej w ramach
tomizmu konsekwentnego, trzeba przede wszystkim zauważyć, że
jej punktem wyjścia są tezy metafizyczne, jak to przedstawiliśmy
w tym rozdziale. Tezy te wskazują na konstytutywne tworzywa bytu ludzkiego, na których budowana jest cała refleksja nad człowiekiem, jego naturą, celami, skłonnościami, dążeniami itd. Jak widzieliśmy, punktem docelowym refleksji antropologicznej jest
skoncentrowanie się na osobowym charakterze człowieka, jego naturalnej skłonności do nawiązywania głębokich relacji z innymi
osobami. Dodatkowo refleksję tę przenika troska o prawdę i dobro,
która człowiekowi towarzyszy przez całe życie.
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Personalizm tomistyczny, czyli teoria osoby i relacji osobowych
Bożena Listkowska
W tomizmie konsekwentnym koncepcja osoby jest formułowana
w metafizyce. Do tej koncepcji odwołują się takie dyscypliny, jak:
filozofia człowieka, etyka i pedagogika. Koncepcja osoby pozwala na
wyjaśnienie indywidualności bytu ludzkiego, jego postępowania, relacji
międzyludzkich, więzi łączących ludzi z Bogiem, a także istoty różnego
rodzaju wspólnot. Chociaż historia koncepcji osoby sięga starożytności,
a fundamenty jej realistycznego rozumienia zostały wypracowane
w średniowieczu, to nadal jest ona przedmiotem rozważań
i doprecyzowań. Tomizm konsekwentny dąży do ujęcia osoby
w sposób konsekwentnie realistyczny, czyli zgodny z tym, kim osoba
jest jako byt. Dąży do odróżnienia metafizycznej wiedzy o osobie od
wyobrażeń i idei osoby będących wytworem kultury czy światopoglądu.
1. Termin „personalizm” wywodzi się od terminu „osoba” (persona).
Termin persona był początkowo stosowany w teatrze rzymskim i oznaczał maskę, którą zakładali aktorzy, grając poszczególne postaci. Był
ponadto używany w języku prawniczym na określenie podmiotu
praw i obowiązków. Występował także w Starym Testamencie, ale
odnosił się wyłącznie do osób Boskich. Do języka filozoficznego trafił dzięki dyskusjom teologicznym. Teologowie próbowali wyjaśnić,
czym jest byt osobowy, by móc zrozumieć osobę Chrystusa będącego jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Wówczas okazało się, że konieczne jest wyraźne odróżnienie terminu „osoba”, rozumianego jako odrębny byt (np. Jezus), od terminu „natura”, rozumianego jako
przejawianie się istoty bytu w działaniu (np. natura boska, natura
ludzka). Termin „personalizm” pojawił się po raz pierwszy w filozofii XX wieku. Został do niej wprowadzony przez francuskiego filozofa Emmanuela Mouniera. Posługiwał się on rozumieniem osoby
jako nieustannie stającej się, wolnej i twórczej egzystencji, bytującej
we wspólnocie ogólnoludzkiej. Według Mouniera osoba jest bytem
duchowo-cielesnym, autonomicznym, uznającym hierarchię wartości i zmierzającym do jej realizacji. Jest odpowiedzialna za swoje postępowanie i ciągle dąży do swego rozwoju. Osoba ludzka jest odbi-
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ciem doskonałości osobowego Boga. Z czasem Mouniera rozumienie
osoby zbliżyło się do myśli socjalistycznej i marksistowskiej. Widział
on w osobie egzystencję bytującą tylko w ramach stosunków społecznych. Przez osobę zaczął rozumieć raczej zajmowanie określonej postawy wobec samego siebie, innych osób oraz wartości niż specyficzną strukturę ontyczną. Tak ujmowaną osobę stanowiły trzy
podstawowe własności: autokreacja, altruizm i zaangażowanie1.
Z czasem termin personalizm zaczął być używany w szerszym
znaczeniu. Zaczęto go stosować w odniesieniu do filozofii, w której
ważne miejsce zajmuje osoba pojmowana jako byt rozumny i zdolny
do miłości, któremu przysługuje szczególna godność. To rozumienie osoby często stosowano, aby podkreślić nieredukowalność bytu
ludzkiego do jego aspektów biologicznych, społecznych czy psychologicznych. Termin „personalizm” pojawił się w filozofii w XX wieku, chociaż „personalizm” jako sposób rozumienia bytu jest w niej
obecny już od V wieku. Korzenie tego rozumienia sięgają myśli Boecjusza (480–525), który w traktacie O osobie Chrystusa i jej dwóch
naturach określił osobę jako rationalis naturae individua substantia
(„jednostkowa substancja o rozumnej naturze”). Przytoczona definicja wyrażała przekonanie, że osoba jest bytem samodzielnym (jednostkowa substancja) i rozumnym (rozumna natura). Była ona osadzona w tradycji arystotelesowskiej – koncentrowała się na istocie
bytu, nie uwzględniając jego istnienia. Dopiero Tomasz z Akwinu
(1224/25-1274) rozwinął definicję osoby, dodając, że jest ona realnie istniejącym bytem samodzielnym o rozumnej naturze. Stwierdzenie, że osoba jest bytem realnym, wskazywało na obecne w jej
strukturze ontycznej istnienie, pozwalające na odróżnienie osoby
jako bytu od pojęcia osoby, czyli wytworu myśli2.
O personalizmie w odniesieniu do tomizmu konsekwentnego można mówić w drugim z omówionych znaczeń, tj. w znaczeniu szerokim. Nie nawiązuje on do filozofii Mouniera, lecz opiera się na ujęciach Boecjusza i Tomasza z Akwinu. Mieczysław Gogacz – twórca
1

2
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tomizmu konsekwentnego – określa osobę jako „byt samodzielny,
w którego istocie przenikniętej realnością akt istnienia wyzwala intelektualność, a w całym bycie przez swe przejawy wyzwala relacje
osobowe”3. Osoba jest więc realnie istniejącym bytem rozumnym
zdolnym do miłości. Do koniecznych elementów konstytutywnych
osoby należą: akt istnienia oraz forma substancjalna wyposażona
w możność duchową. Forma substancjalna i możność duchowa stanowią duszę. Do bycia osobą nie jest konieczne ciało, czyli możność
materialna i zapodmiotowane w niej przypadłości materialne. Osobami są dusza ludzka, Bóg i aniołowie. Czy oznacza to, że człowiek
jako całość duchowo-materialna nie jest osobą?
O osobie, podobnie jak o personalizmie, mówi się w wąskim i w
szerokim znaczeniu. W wąskim znaczeniu osobą określana jest sama tylko dusza człowieka (jest to tradycja szkotystyczna). W szerokim znaczeniu osobą jest człowiek jako całość duchowo-materialna.
Człowieka można określić mianem osoby dzięki roli, jaką w aktualizowaniu jego bytu odgrywa forma substancjalna wyposażona w duchową możność rozumności. Samoistny akt istnienia stwarza niesamoistny akt istnienia. Niesamoistny akt istnienia osobowego urealnia
i aktualizuje istotę. Dzieje się to za pośrednictwem formy substancjalnej. Osobowy akt istnienia stworzonego bytu urealnia i aktualizuje duchową formę substancjalną. Forma ta tym różni się od form
substancjalnych roślin i zwierząt, że jest rozumna i dzięki temu silniej związana z istnieniem. To za jej pośrednictwem istnienie ogarnia istotę bytu ludzkiego. Forma rozumna, ogarniając i przenikając
cały byt, wnosi w ten byt treść, jaką jest rozumność. Skoro rozumność przenika cały byt, to czyni cały byt osobą. Nie jest więc tak, że
rozumność przenika wyłącznie duszę, że jest czymś niejako w duszy zamkniętym. Wraz z formą przenika ona cały byt człowieka. Ponieważ dusza ludzka jest osobą, osobą jest także człowiek jako całość duchowo-materialna4.
2. Rozumienie osoby wpływa na rozstrzygnięcia w dziedzinie filozofii człowieka, etyki, pedagogiki, prawa, a nawet medycyny. Ważne jest więc, aby było realistyczne, czyli zgodne z tym, kim jest osoba. Nie może być dowolnym zbiorem przekonań, swobodną
3
4

REALISTYCZNE
UJĘCIE OSOBY

M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997, s. 68.
M. Gogacz, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974, s. 172.

139

Bożena Listkowska

relacjonistyczne
i substancjalistyczne
ujmowanie osoby

osoba w tomizmie
konsekwentnym

140

konstrukcją intelektu, ponieważ wtedy nie służy realnemu dobru
osoby. Analizując każdy byt, w tym osobę, można odwoływać się do
tradycji platońskiej lub arystotelesowskiej. W tradycji platońskiej opisuje się osobę poprzez ukazanie jej odniesień do innych bytów. Przyjmuje się, że o tym, kim jest osoba, stanowią jej odniesienia do innych bytów. W tradycji platońskiej osoba nie jest rozumiana jako byt
samodzielny, lecz jako wypadkowa różnorodnych odniesień. W tradycji arystotelesowskiej określa się, kim jest osoba, wskazując jej
elementy ontyczne. Idealistyczne odczytanie osoby koncentruje się
na zewnętrznych odniesieniach osoby. Realistyczne odczytanie osoby odwołuje się do jej struktury ontycznej – tego, co wewnętrzne.
Mieczysław Gogacz nazywa platoński sposób opisywania osoby
relacjonistycznym, a arystotelesowski substancjalistycznym. Święty
Tomasz korzysta z opisu substancjalistycznego, inaczej jednak niż
Arystoteles rozumie substancję. Stagiryta rozumie ją jako samodzielny byt, chociaż nie uwzględnia w jego strukturze ontycznej istnienia. Brak ten zauważa Tomasz z Akwinu. Przyjmuje, że substancję
można uznać za byt samodzielny wtedy, gdy ma ona w swojej strukturze ontycznej istnienie. Substancję tak rozumianą, tj. przenikniętą istnieniem, nazywa się subsystencją. W tomizmie konsekwentnym dąży się do konsekwentnie egzystencjalnego opisu osoby
ludzkiej. Jest to taki opis, który uwzględnia rolę aktu istnienia
w strukturze ontycznej osoby. Ponadto, rozwijając myśl św. Tomasza, eliminuje się z jego filozofii tę erudycję, która przysłania egzystencjalny wymiar jego filozofii.
Aby odpowiedzieć na pytanie, kim jest osoba, trzeba zidentyfikować jej pryncypia. Pryncypia to konieczne elementy konstytuujące byt,
bez których nie byłby on tym, czym jest. Oznacza to, że poszukując
przyczyn tego, że osoba jest i kim jest, należy rozpoczynać refleksję od
niej samej, a nie od analizy tego, co znajduje się poza jej obszarem bytowym. Bez rozpoznania wewnętrznych przyczyn osoby, nie jest możliwe trafne rozpoznanie jej przyczyn zewnętrznych. Chcąc pozostać na
gruncie realizmu, nie można szukać zewnętrznych przyczyn bytu, o którym nie wiadomo jeszcze, czym jest. Ta zasada dotyczy każdego bytu:
najpierw poszukuje się jego przyczyn wewnętrznych, a dopiero potem
zewnętrznych. Poszukiwanie przyczyn wewnętrznych powinno być
pierwszym, a zewnętrznych drugim etapem analiz.
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W konsekwentnie egzystencjalnym opisie osoby pamięta się, by
nie tylko wyjaśniać, kim ona jest, ale także dzięki czemu jest bytem
realnym. Tomiści konsekwentni podkreślają znaczenie, jakie dla
bycia osobą ma realne istnienie. W opisie osoby ukazują rolę aktu
istnienia przy powstawaniu bytu i w jego trwaniu. W historii myśli
tomistycznej często popełniano błąd esencjalizmu. Opisując byt, koncentrowano się na jego istocie, niewiele uwagi poświęcając istnieniu.
Sądzono, że o istnieniu niewiele można powiedzieć poza stwierdzeniem jego obecności w bycie. Tomiści konsekwentni rozbudowali
teorię aktu istnienia i wydobyli je na pierwszy plan. Zauważyli, że
odgrywa ono w bycie, będąc jego pierwszym aktem, zasadniczą rolę. Rozpoznali takie jego działania, jak urealnianie i aktualizowanie,
a także wyodrębnili różne typy aktów istnienia. W przypadku osób
są to: samoistny akt istnienia osobowego, który stanowi byt absolutny oraz pochodny akt istnienia osobowego, który konstytuuje osoby
anielskie i ludzkie.
3. Stworzone przez samoistny akt istnienia istnienie niesamoistne urealnia i aktualizuje istotę. Urealnienie oznacza zapoczątkowanie bytu, spowodowanie, że jest on czymś rzeczywistym, różnym od nicości. Aktualizowanie oznacza związanie wszystkich elementów ontycznych bytu ze sobą w spójną jedność, a zarazem
powiązanie ich z aktem istnienia. Akt istnienia, urealniając istotę
bytu, urealnia w niej najpierw to, co jest dynamiczne i kształtujące.
Tym czymś w obrębie istoty jest jej akt – forma substancjalna. Urealniona forma substancjalna, czyli dusza rozumna, urealnia sobie
właściwą możność duchową i materialną. Aktualizując formę istnienie aktualizuje w niej rozumność, a więc rację bycia osobą. Racje bycia osobą są więc dwie. Bezpośrednią racją ontyczną bycia
osobą jest rozumność. Pośrednią jest akt istnienia. Dla bycia osobą są one równie ważne. Żadna z nich nie jest wystarczająca do tego, aby byt stanowił osobę.
Przedstawiony powyżej opis racji konstytuujących osobę ukazuje
sposób i kierunek działania aktu istnienia. Nie wyjaśnia jednak relacji zachodzących pomiędzy elementami ontycznymi konstytuującymi osobę. Aby je wyjaśnić, trzeba posłużyć się opisem egzystencjalnym. Pozwala on zauważyć, że aktualizowana przez akt istnienia
istota nie funkcjonuje w bycie jako coś pozytywnego, lecz jest wy-
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wołanym przez akt istnienia brakiem, ograniczeniem, uniedoskonaleniem bytu. Istota jest bowiem wobec istnienia możnością. Stworzony przez przyczynę sprawczą akt istnienia sam aktualizuje ograniczającą go możność. To możnościowe ograniczenie nie jest
dowolne, lecz wymierzone przez przyczynę celową. Przyczyna celowa powoduje, że forma aktualizuje możność, która ją swoiście ogranicza. Dzięki uniedoskonaleniu przez istotę, akt istnienia nie jest istnieniem absolutnym (czyli Bogiem), a dzięki uniedoskonaleniu przez
możność, nie jest czystą formą (czyli aniołem).
Stwierdzenie, że dusza jest substancją zupełną co do istnienia
oznacza, że może ona wykonywać pewne działania niezależnie od
ciała. Do tych działań należy m.in. myślenie, rozumienie oraz podejmowanie decyzji. Choć naturalną i optymalną sytuacją, w jakiej
dokonują się te działania, jest osoba jako całość duchowo-cielesna,
to odłączenie duszy od ciała, nie uniemożliwia osobie działania. Osoba ludzka zaczyna istnieć jako byt duchowo-materialny, ale utrata
przez nią możności i przypadłości materialnych nie pociąga za sobą
śmierci osoby. Człowiek trwa nadal, ponieważ jego istota została urealniona i zaktualizowana przez akt istnienia. Jako byt duchowy nie
traci istnienia. Jest substancją zupełną co do istnienia i substancją
niezupełną co do gatunku. Śmierć kończy trwanie duchowo-cielesnego compositum, nie kończy jednak trwania osoby ludzkiej.
Osoba w wąskim znaczeniu jest bytem duchowym. W szerokim
znaczeniu – w przypadku osoby ludzkiej – jest całością duchowo-materialną. Osoba Boga jest samoistnym aktem istnienia osobowego, bytem jednoelementowym, gdyż w Bogu istnienie i istota się
utożsamiają. Inaczej są też rozumiane boskie własności. Bóg jest rozumnością, człowiek jest tylko bytem rozumnym. Rozumność ludzka nie jest absolutna. Myślenie i wybory ludzkie nie są wolne od błędów. W przypadku anioła i człowieka pryncypiami konstytuującymi
osobę są zatem: duchowa, czyli rozumna, forma substancjalna i akt
istnienia. Nie oznacza to, że osoba ludzka i osoba anioła nie różnią
się od siebie pod względem ontycznym. Różnią się, a ich odmienność wynika z tego, że osoba ludzka (dusza) nie jest substancją zupełną co do gatunku, a osoba anioła jest gatunkowo zupełna. Inny
jest także w obydwu bytach zespół możności oraz zapodmiotowanych w nich przypadłości. Człowiek ma w swojej strukturze moż-
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ność duchową i materialną, a co za tym idzie przypadłości duchowe
i materialne. Aniołowie nie mają możności materialnej. Ich cały byt
jest osobą w wąskim znaczeniu, tj. osobą duchową.
4. Każda osoba ludzka jest bytem indywidualnym, niepowtarzalnym, różniącym się od wszystkich innych osób. W jej strukturze są
obecne przyczyny tożsamości gatunkowej oraz tożsamości indywidualnej. Racją gatunkowej tożsamości osoby ludzkiej jest forma substancjalna, racją szczegółowości i własności różniących ją od innych
osób jest możność materialna. W taki sposób w tomizmie najczęściej wyjaśniało się gatunkową przynależność człowieka i jego indywidualną odrębność wewnątrz gatunku. W tomizmie konsekwentnym zagadnienie indywidualności osoby ludzkiej doprecyzowano.
Uznano, że opisywanie osoby w dotychczasowy sposób może prowadzić do błędów. Funkcjonujące w tradycji tomistycznej stanowisko, według którego możność materialna jest racją indywidualności
sugerowało dualistyczne rozumienie osoby, tj. takie, według którego dusza i ciało mogą istnieć samodzielnie. Pozwalało sądzić, że forma substancjalna, urealniając możność materialną w momencie powstawania osoby ludzkiej, nie jest jeszcze indywidualna. Jednak jako
akt, a więc coś pierwszego w porządku działania, forma musi być indywidualna. Inną trudnością, jaką rodziło uznanie możności materialnej za rację indywidualności osoby ludzkiej, były losy duszy po
śmierci człowieka. Możliwą konsekwencją tradycyjnego ujęcia było
uznanie, że dusza wraz z utratą możności materialnej traci swą indywidualność. Aby tego uniknąć, w tradycji tomistycznej przyjmowano, że duszę indywidualizuje relacja do ciała. Określano to terminem commensuratio, oznaczającym nastawienie duszy na
konkretne ciało. Rozwiązywało ono omawianą trudność tylko powierzchownie. Uznanie nastawienia duszy na ciało za relację, czyli
przypadłość, skłaniało do wniosku, że jest ono czymś niekoniecznym i wobec duszy zewnętrznym. Tak rozumiane commensuratio nie
było racją wystarczającą do przyjęcia indywidualnego trwania osoby po śmierci człowieka.
Tomizm konsekwentny wypracował stanowisko konsekwentnie
pluralistyczne, które przezwycięża wymienione trudności. Rozwiązanie udało się osiągnąć dzięki odróżnieniu uszczegóławiania i indywidualizowania. Wcześniej terminy te były utożsamiane. Używa-
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no ich zamiennie na określenie skutków działania możności
materialnej. Okazało się, że w obrębie istoty bytu można wskazać
dwie przyczyny jednostkowości osoby: możność materialną i możność duchową. Możność materialna jest racją szczegółowości osoby, czyli tego, że różni się ona własnościami materialnymi od wszystkich innych bytów tego samego gatunku. Możność ta sprawia, że
dusza jest duszą tylko jednego, konkretnego człowieka. Po jego śmierci, dusza nadal istnieje, ale nie aktualizuje możności materialnej. Ta
możność już jej nie uszczegóławia. Pomimo to dusza nadal jest jednostkowa. Przyczyną tego jest możność duchowa, która stanowi rację indywidualności osoby. Możnością duchową jest intelekt możnościowy, nazywany też niekiedy biernym. Dzięki niemu dusza
ludzka jest duszą rozumną, nawet wówczas, gdy w danej chwili nie
dokonuje lub z powodu uszkodzeń ciała nie może dokonywać czynności poznawczych. Intelekt możnościowy jest w duszy możnością,
a intelekt czynny i wola mają ontyczny status duchowych przypadłości.
W jaki sposób w tomizmie konsekwentnym odkryto, że racją indywidualności duszy ludzkiej jest intelekt możnościowy? Przyjmując zasadę metafizyczną, że pryncypia tego, czym coś jest, znajdują
się wewnątrz bytu, poszukiwano przyczyny indywidualności duszy
ludzkiej wewnątrz duszy, a nie poza nią. Przyczyną jednostkowienia, czyli uniedoskonalenia duszy, będącej aktem, jest możność. Racją jednostkowości nie może być utracalna w momencie śmierci możność materialna. Musi nią być możność duchowa. Dlaczego jednak
intelekt możnościowy został uznany za możność duchową, a nie duchową przypadłość? Stało się tak dlatego, że uznanie duszy za rozumną wymagało przyjęcia, iż rozumność należy do istoty duszy,
a nie jest czymś wobec niej zewnętrznym. Rozumności nie można
też było uznać za tożsamą z duszą, gdyż skutek i przyczyna muszą
być różne od siebie. Stwierdzono, że musi być ona czymś różnym od
duszy, ale należącym do jej istoty i z tej racji nieutracalnym. Przyjęto więc, że możność duchowa, tj. intelekt możnościowy, jest tym, co
duszę indywidualizuje. Dzięki temu dusza ludzka jest rozumna nawet wtedy, gdy zapodmiotowane w możności duchowej władze, jakimi są intelekt czynny i wola, z powodu braków cielesnych nie pełnią swych funkcji. Tworzenie pojęć i sądów, czyli działanie
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intelektu czynnego, oraz dokonywanie wyborów, czyli działanie woli nie jest czymś, co zawsze może się dokonywać, ale intelekt możnościowy zawsze kontaktuje osobę z realnymi bytami. Status ontyczny osoby przysługuje duszy od chwili zaistnienia człowieka i jest
nieutracalny. W chwili śmierci człowiek traci szczegółowość, ale
nie traci indywidualności. Trwa dalej jako osoba, człowiek „okaleczony”, co tradycyjnie określane jest jako ludzka dusza.
5. W ujęciu tomizmu konsekwentnego tym, co jednostkuje formę
substancjalną, sprawiając, że istnieje różnorodność niepowtarzalnych
choć gatunkowo jednakowych form, jest intelekt możnościowy. Dzięki niemu osoba (dusza) jest bytem indywidualnym. Tym, co formę
uszczegóławia, jest możność materialna. Jest ona racją szczegółowości człowieka jako bytu mającego w swej strukturze możność materialną. W istocie człowieka są więc dwie racje jednostkowości. Stanowią je dwie możności. Możność duchowa jest konieczną
możnością jednostkującą, a możność materialna niekonieczną możnością uszczegóławiającą. Możność duchowa jest nieutracalna, natomiast możność materialną człowiek traci w momencie śmierci. Intelekt możnościowy jednostkuje duszę, nastawiając ją na konkretne
ciało, dlatego jest nazywany intelektem kommensurującym. Celem
nastawienia duszy na ciało jest poznanie zmysłowe. Intelekt możnościowy nastawia formę substancjalną na konkretne ciało, aby człowiek mógł poznawać w sposób właściwy dla bytu duchowo-cielesnego. Poznanie rozumiane realistycznie, tj. jako odbieranie
informacji od otaczającej rzeczywistości, nie mogłoby się dokonywać, gdyby człowiek był wyłącznie bytem duchowym. Tylko jako
całość duchowo-materialna może on poznawać rzeczywistość. W tomizmie konsekwentnym nastawienie duszy na ciało, mające na celu poznanie, nie jest przypadłością, zewnętrznym odniesieniem duszy do ciała. Jest wewnątrz duszy ontycznym czynnikiem
strukturalnym – duchową możnością.
Tomizm konsekwentny stoi na stanowisku pluralistycznego sposobu rozumienia osoby ludzkiej. Według tego rozumienia każdy człowiek jest bytem indywidualnym i niepowtarzalnym. Indywidualne
i niepowtarzalne jest także jego tworzywo ontyczne. Nie jest więc
tak, że osobę ludzką stanowią dwa, wspólne dla wszystkich ludzi,
tworzywa: duchowe i materialne. W każdym bycie tworzywo on-
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tyczne jest niepowtarzalne. Tomizm konsekwentny rezygnuje z terminu „dualizm”, stosowanego na określenie złożoności bytu z dwóch
elementów: duchowego i cielesnego. Zastępuje go terminem „pluralizm”, wyrażającym przekonanie o ontycznej odrębności i niepowtarzalności bytów. Zaletą terminu pluralizm jest to, że nie przywołuje na myśl idealistycznych ujęć platońskich i kartezjańskich.
Niepowtarzalność ontyczną bytów podkreśla się dodatkowo, opisując możność jako sumę braków uniedoskonalających właściwe im akty. Ujęcie możności jako sumy braków pozwala też precyzyjniej wyjaśnić zagadnienie jednostkowości osoby.
Dawniej commensuratio było pojmowane jako odniesienie duszy
do ciała, a sposób jego opisu sugerował samodzielne bytowanie duszy i ciała przed zaistnieniem osoby. W wypracowanym przez tomizm konsekwentny ujęciu pluralistycznym poszerzono i zmodyfikowano rozumienie commensuratio. Zauważono, że dusza uzyskuje
indywidualność nie tyle dzięki połączeniu z ciałem, ile dzięki proporcji ciała i duszy. Jednostkowienie duszy przez materię na mocy
nastawienia duszy na ciało nie polega na połączeniu duszy i ciała,
lecz na uniedoskonaleniu duszy przez ciało. To uniedoskonalanie polega na wymierzaniu przez formę właściwych jej braków. Za błąd
uznano opisywanie ciała tak, jakby było czymś samodzielnym. Ciało nawet w obrębie całości ontycznej, jaką stanowi osoba, nie jest
czymś samodzielnym. Jest sumą braków uniedoskonalających formę.
Suma braków jest w każdej osobie odmienna. Forma jest racją gatunkowych własności osoby, a możność duchowa i materialna stanowią racje własności indywidualnych5.
Posługiwanie się rozumieniem możności jako uniedoskonalenia
aktu pozwala wytłumaczyć indywidualność osoby w sposób konsekwentnie egzystencjalny. W ujęciu tomizmu konsekwentnego samoistny akt istnienia stwarza tylko istnienia niekonieczne. Nie stwarza
dusz ludzkich. Skutki działania przyczyny absolutnej są tego samego rodzaju, co ta przyczyna. Samoistny akt istnienia jest samym istnieniem, stąd skutek jego działania jest także wyłącznie istnieniem.
Istnienie absolutne stwarza istnienie pochodne. Absolut nie stwarza
duszy człowieka. Gdyby stwarzał jednostkową duszę ludzką, przyczyna jednostkowości duszy znajdowałaby się w Nim, tj. poza duszą.
5
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Takie ujęcie jednostkowości byłoby metafizycznie błędne. Zasada
metafizyczna głosi bowiem, że przyczyna jest tym, co sprawia. Samoistny akt istnienia musiałby być czystą formą, aby stanowić przyczynę form substancjalnych. W taki sposób rozumiał go Arystoteles. Rozumienie to zostało odrzucone przez św. Tomasza i jego
następców z racji błędu esencjalizmu. Pojmowanie możności jako
sumy braków ukazuje więc nie tylko sposób działania w bycie możności, ale także tłumaczy indywidualność duszy człowieka, uwalniając tomizm od nieprecyzyjnych ujęć stosowanych w przeszłości.
6. Dzięki intelektowi możnościowemu człowiek jest nie tylko bytem rozumnym i indywidualnym, ale także zdolnym do nawiązywania trwałych więzi z osobami ludzkimi i Bogiem. Jest on bytem
zdolnym do miłości. Oprócz miłości więziami łączącymi osoby są
wiara i nadzieja. Relacje te stanowią właściwe środowisko człowieka. Nie jest nim więc przyroda, historia czy kultura, ale obecność
osób. Nie wszystkie odniesienia osób można nazywać terminem
„obecność”. Bywają odniesienia, które są spotkaniem, i takie, które
mają charakter obecności. Spotkania mogą, ale nie muszą, prowadzić do obecności. Spotkaniem można określić znalezienie się osób
w tym samym miejscu i czasie najczęściej z powodów takich, jak
wspólna praca, zadania, bliskość miejsca zamieszkania itp. Terminem spotkanie można nazwać wszystkie odniesienia mające charakter raczej powierzchowny, niebędące więzią wyrosłą z decyzji trwania we współobecności. Ale spotkania mogą łączyć także osoby,
które się znają, lubią i regularnie się spotykają. Kluczową rolę w odróżnieniu spotkania od obecności odgrywa zaangażowanie intelektu i woli osób, których to odniesienie dotyczy. W relacji osobowej
odniesieniem tym jest pragnienie dobra drugiej osoby, w spotkaniu
– dobro tylko dla siebie.
Relacja jest bytem niesamodzielnym należącym do kategorii przypadłości. Do swojego istnienia wymaga zapodmiotowania w substancji, czyli bycie samodzielnym. Wśród relacji można wyróżnić
transcendentalne i kategorialne. Relacje transcendentalne są konieczne, przysługują wszystkim bytom, gdyż łączą ze sobą ich wewnętrzne pryncypia – elementy ontyczne – sprawiając, że byty stanowią
strukturalną jedność. Relacje kategorialne są zewnętrzne i niekonieczne. W tomizmie konsekwentnym wyróżnia się relacje katego-
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rialne realne i myślne. Relacje osobowe należą do relacji kategorialnych oraz realnych. Wspierają się na transcendentalnych własnościach
osób. Cechą wyróżniającą relacje osobowe spośród innych relacji jest
ich dwukierunkowość. Każda relacja ma swój podmiot i kres. Podmiot jest bytem, który nadaje relację, kres jest bytem, który ją odbiera. W relacjach osobowych podmiot jest zarazem kresem, a kres jest
zarazem podmiotem. Więź łącząca osoby jest relacją osobową tylko
wtedy, gdy jest wzajemna. W tomizmie konsekwentnym wyróżnia
się trzy relacje osobowe, wspierające się na własnościach transcendentalnych: miłość, wspierającą się na realności, wiarę, wspierającą się na prawdzie, i nadzieję, wspierającą się na dobru6.
Relacje osobowe są nawiązywane dzięki wrażliwości intelektu
możnościowego na pryncypia istoty bytu realnego. Spotykając osobę, intelekt możnościowy odbiera od zmysłów informację o jej istocie przenikniętej jednością, będącą przejawem aktu istnienia. Intelekt możnościowy rozpoznaje w osobie byt realny i rodzi słowo
serca, kierujące ku niej wolę poznającego. Rozpoznanie osoby przez
intelekt możnościowy i skierowanie ku niej woli dokonuje się na poziomie poznania niewyraźnego, a więc na przedświadomym etapie
poznania. Poznanie świadome jest późniejsze w stosunku do niego.
Wtórna jest także następująca na poziomie poznania wyraźnego akceptacja lub brak akceptacji skierowania woli do drugiej osoby. To
odniesienie woli jest życzliwe i ufne. Dokonuje się jednocześnie w obydwu osobach. Jeśli obydwie osoby je zaakceptują i swoimi działaniami będą je potwierdzać, mówimy o nawiązaniu relacji osobowych.
Fundamentem tych relacji są realność, prawda i dobro. Realność jest
wyrazem tego, że byt jest rzeczywisty. Prawda jest wyrazem tego, że
byt jest poznawczo dostępny. Dobro jest wyrazem tego, że byt może być wybrany i akceptowany.
7. Najbardziej podstawowym odniesieniem między osobami jest
miłość, a wśród jej odmian – istnieniowa relacja connaturalitas, czyli życzliwość. Jest ona skutkiem zwrócenia się ku drugiej osobie pod
wpływem zrodzonego przez intelekt możnościowy słowa serca. To
zwrócenie się stanowi początek relacji. Życzliwość ma charakter nieusuwalny, gdyż jej fundamentem jest istnienie osób i wspólność ich
natur. Osoba ludzka rozpoznaje w drugiej osobie tę samą naturę
6

148

M. Gogacz, Elementarz metafizyki, Warszawa 2008, s. 60-62.

Personalizm tomistyczny, czyli teoria osoby i relacji osobowych

i zwraca się ku niej w sposób życzliwy. Relację tę określa się mianem
życzliwego współprzebywania, współodczuwania i akceptacji. W trakcie przebywania ze sobą osób, relacji tej mogą towarzyszyć różnorodne uczucia. Może ona, ale nie musi, zostać przekształcona w osobową relację miłości. Jeśli istnieniowej relacji życzliwości towarzyszą
uczucia fascynacji drugą osobą, odniesienie takie określa się mianem
concupiscibilitas. Jest to miłość uczuciowa, która potocznie nazywana jest zakochaniem. Angażuje ono emocjonalną i uczuciową sferę
człowieka. Wyraża się w zachwycie kochaną osobą, potrzebie jej
obecności, tęsknocie do niej, radości ze spotkań i smutku z powodu
jej nieobecności. Ten rodzaj odniesienia nie obejmuje władz intelektualnych, tj. intelektu i woli człowieka. Nie ma w nim jeszcze troski
o dobro drugiej osoby. Ma ono charakter raczej spontanicznej reakcji niż świadomego wyboru. Dominuje w nim postawa, „pragnę ciebie, ponieważ jesteś dobrem dla mnie”, która nie jest wyłącznie wynikiem egoistycznych skłonności, lecz wyrazem typowego dla uczuć
sposobu reagowania. Ponieważ powstawanie uczuć jest spontaniczne i niezależne od woli, zakochanie jest dość nietrwałą odmianą miłości. Może przerodzić się w odniesienie trwałe, gdy zostanie przekształcone w osobową relację miłości7.
Odmiany miłości mogą mieć postać actus et actus (akt i akt) lub
actus et potentia (akt i możność). Acus et actus oznacza taki sposób
przeżywania miłości, w którym człowiek jest pewny swojej miłości
i miłości, którą darzy go kochana osoba. Natomiast termin acus et
potentia oznacza sposób przeżywania miłości, w którym człowiek
doświadcza swoistego psychicznego braku domagającego się usunięcia. Tym brakiem może być nieobecność kochanej osoby i związana
z nią tęsknota, a także brak odpowiedzi na miłość i łączące się z tym
cierpienie. Miłość życzliwości ma postać actus et actus, zakochanie –
actus et potentia. Miłość osobowa przyjmuje obydwie te postaci w zależności od swojej odmiany. Amor, caritas i agape mają postać actus et
potentia. Amicitia ma postać actus et actus 8.
Osobowa relacja miłości jest określana terminem dilectio. Obejmuje ona zarówno sferę uczuciową osoby, jak i jej sferę duchową. Jest
7
8
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najpełniejszym rodzajem miłości. Odmianami miłości osobowej są:
amor, caritas, amicitia i agape. W odmianie amor uczucie miłości jest
wzbogacone o zaangażowanie intelektu i woli w troskę o dobro kochanej osoby. Stanowi ona swoistą syntezę miłości zmysłowej i miłości duchowej. Z miłością amor mamy do czynienia wtedy, gdy odniesienie łączące osoby przechodzi z etapu spotykania się na etap
związku, tj. obecności. Miłość amor jest tą odmianą miłości, którą
człowiek zwraca się także ku Bogu. Z miłością amor szczególnie
mocno jest związane uczucie tęsknoty. Brak obecności osoby kochanej, gdy jest nią człowiek, i niemożliwość doświadczenia jej, gdy jest
nią osoba Boga, sprawiają, że tęsknota bywa bardzo dotkliwa. Gogacz, opisując sposób przeżywania miłości amor, stwierdza metaforycznie: „Miłość jest dniem dzisiejszym, w którym brak kogoś ukochanego wydaje się wiecznością”9.
Odmiana miłości caritas jest nazywana miłością troskliwą. Jest
ona postawą służby i troski o dobro kochanej osoby. Miłość ta nie
oczekuje wzajemności i często odnosi się do osób, które nie mogą na
nią odpowiedzieć. W taki sposób matki kochają dzieci, które w okresie wczesnego dzieciństwa nie są w stanie na ich miłość proporcjonalnie odpowiedzieć.
Terminem amicitia określana jest miłość mającą postać przyjaźni. Wśród odmian miłości jest ona tą, której w największym stopniu
towarzyszą uczucia spokoju i pewności. Stąd jest uważana za „najpełniejszą podstawę działań chroniących osoby”. Amicitia stanowi
też najbardziej symetryczny rodzaj odniesienia w poziomie dilectio10.
Miłość agape jest odmianą miłości, którą Bóg kocha człowieka.
Łączy w sobie własności miłości amicitia i caritas. Jest miłością
opatrznościową, troskliwą, cierpliwą i przebaczającą.
Do relacji osobowych oprócz miłości należą też wiara i nadzieja.
Relacja wiary wspiera się na transcendentalnej własności prawdy.
W aspekcie czynnym jest ona prawdomównością, służeniem prawdą, a w aspekcie biernym zaufaniem, otwartością na prawdę. Relacja nadziei wspiera się na transcendentalnej własności dobra.
W aspekcie czynnym jest świadczeniem dobra, a w aspekcie biernym
9
10
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jest spodziewaniem się dobra. Wszystkie relacje osobowe są odniesieniami chroniącymi. Są środowiskiem niezbędnym człowiekowi
do życia i szczęścia. Brak relacji osobowych lub ich utrata owocuje
dojmującym cierpieniem.
8. W tomizmie konsekwentnym ukazuje się znaczenie relacji osobowych nie tylko przez wskazywanie ich pozytywnego wpływu na
życie człowieka, ale także skutków ich utraty. Szczególnie dużo uwagi poświęca się utracie relacji amor. Jak każda relacja osobowa powstaje ona niezależnie od woli, ale trwa tylko dzięki decyzji osób.
Bywa, że ktoś wycofuje się z relacji, odchodzi lub umiera. Sytuacja
taka jest niezwykle trudna dla opuszczonej osoby. Może prowadzić
do rozpaczy, a nawet śmierci. Miłość amor angażuje bowiem całą
osobę. Ogarnia zarówno jej sferę uczuciową, jak i duchową. Życie
psychiczne tego, kto kocha, przystosowuje się do odbioru dobra, jakim jest kochana osoba. Ku niej są kierowane plany, marzenia i działania kochającego. Zerwanie relacji pozostawia człowieka w próżni.
Uczucia i cele nie mają się ku czemu kierować. Człowiek zmuszony
jest przebudować swoje życie wewnętrzne. Zakończenie relacji nie
oznacza wygaśnięcia uczucia miłości. Opuszczona osoba nadal kocha, a brak obecności tego, kogo kocha, wywołuje w niej psychiczny ból.
Pierwszym stadium procesu rozpaczy jest poczucie zagrożenia.
Składają się na nie: lęk, zawstydzenie, ból i smutek. Lęk jest relacją
pomiędzy wydarzeniem, jakim jest odchodzenie kochanej osoby,
a tym, kto kocha. Przejawami lęku są podejrzenia, przypuszczenia
i zazdrość. Człowiek, przeczuwając utratę kochanej osoby, wpada
w wewnętrzny popłoch. Chcąc ją zatrzymać, chwyta się często przypadkowych metod. Należą do nich, dyktowane zazdrością, podejrzenia o zdradę i próby ograniczenia wolności. Przynoszą one skutek przeciwny do zamierzonego. Rodzą niechęć i utwierdzają
w decyzji o konieczności odejścia. Są wyrazem niezgody na zaistniałą sytuację, próbą niedopuszczenia do niej za wszelką cenę. Gdy człowiek uświadomi sobie, że relacja została zerwana, jego psychika wkracza na kolejny etap, tj. zawstydzenie. Człowiek wstydzi się, że został
opuszczony i że jego walka o partnera okazała się nieskuteczna. Wstydzi się przed samym sobą, przed kochaną osobą i przed świadkami
tej walki. Wyrazem zawstydzenia jest próba ucieczki od tego, co by-
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ło: zmiana miejsca zamieszkania, pracy i otoczenia. Nie przynosi ona
jednak ulgi, lecz pogłębia poczucie osamotnienia. Nie można bowiem uciec od własnych przeżyć. Zmiana miejsca zamieszkania nie
usuwa ich automatycznie. Kolejnym etapem procesu rozpaczy jest
ból. Towarzyszy on wszystkim etapom poczucia zagrożenia, ale po
etapie zawstydzenia szczególnie przybiera na sile. Ból po stracie ukochanej osoby pochłania człowieka, obezwładnia i oddziela od innych
ludzi. Całą uwagę koncentruje na zdarzeniu rozstania. Uciekanie od
myślenia o tym, co się stało, i niechęć do zwierzeń jeszcze go nasilają. Gdyby człowiek przezwyciężył zawstydzenie i potrzebę ucieczki, intelekt zdołałby zintegrować rozproszone emocje, a ból zostałby przeniesiony w duszę i przekształciłby się w cierpienie. Jeśli się
tak nie dzieje, następuje etap smutku. Jest on stanem bierności: zawieszeniem działania i zamrożeniem emocji. Człowiek, chcąc odsunąć się od bolesnych przeżyć, odsuwa się od wszystkich swych przeżyć, także tych pozytywnych. Ignoruje uczucia, zatapiając się
w wewnętrznej ciszy. Narasta w nim proces zrywania związku między emocjami a intelektem i wolą11.
Jeśli smutek nie zostanie związany z cierpliwością i oczekiwaniem
na powrót ukochanej osoby, proces rozpaczy wkroczy w kolejne stadium – utratę celu życia. Pierwszym etapem tego stadium jest izolacja. Jej istotą jest odsunięcie się psychiki od wszelkich emocji i przeżyć. Człowiek ma wrażenie, że udało mu się odsunąć od lęku,
zawstydzenia, bólu i smutku. Cisza, która go wypełnia nie jest jednak konsekwencją wygaśnięcia bolesnych uczuć, lecz symptomem
zamierania życia psychicznego. Intelekt i wola nie wskazują emocjom celu. Emocje pomijane i ignorowane rozpraszają się i wygasają. Znakiem izolacji jest niechęć do kontaktów i rozmów z innymi.
Człowiek odrzuca je, nie chcąc, aby przypominały mu o utraconej
miłości. Zdaje już sobie sprawę, że ją stracił. Odczuwa ją jako utratę celu swojego życia. Kolejnym etapem jest wygasanie potrzeby pracy. Ponieważ człowiek przeżywający rozpacz nie jest w stanie w pełni korzystać z intelektu i woli, nie jest też w stanie pracować
w sposób typowo ludzki, tj. twórczy. Potrafi zdobyć się na mechaniczne wykonywanie czynności, ale nie stać go na wykonywanie tych,
które wymagają duchowego zaangażowania. Oddala się od tego,
11
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czym żył, co go interesowało i cieszyło. Wprowadza intelekt w stan
ignorancji. Konsekwencją tego jest pogrążanie się woli w stanie abulii. Odizolowany od informacji intelekt nie pobudza woli do podejmowania decyzji. Nie otrzymuje ona bodźców także od uczuć, ponieważ uniemożliwia to smutek, który je sparaliżował. Wola
przestaje działać. Po etapie wygasania potrzeby pracy następuje etap
dominacji marzenia. Życie psychiczne człowieka wypełnia smutek
i marzenie o powrocie ukochanej osoby. To marzenie jest jednak tak
słabe, że nie budzi tęsknoty i nie jest w stanie zmobilizować do działania. Nie kieruje ku ukochanej osobie, ale ku fikcji. Demobilizuje,
osłabia, wyziębia12.
Trzecim stadium procesu rozpaczy jest wygasanie motywów samoobrony. Może ono przybrać postać procesu długotrwałego albo
nagłego. Proces długotrwały polega na stopniowym wygasaniu życia emocjonalnego, duchowego, a w konsekwencji także fizycznego.
Po rozproszeniu się emocji, wygaśnięciu myślenia i decyzji organizm
przestaje prawidłowo działać. Człowiek, pogrążając się w rozpaczy
zaniedbuje jedzenie, sen, wypoczynek. Jego odporność słabnie. Zaczynają trapić go choroby, których nie chce bądź nie jest już w stanie leczyć. Rozpacz doprowadza go do śmierci. Od rozpaczy w postaci procesu długotrwałego jeszcze niebezpieczniejsza jest rozpacz
jako proces nagły. Ta wersja rozpaczy zachodzi wtedy, gdy człowiek
traci kochaną osobę niespodziewanie, gdy nie ma czasu przygotować się na jej odejście. Kolejne etapy procesu rozpaczy następują po
sobie niezwykle szybko. Śmierć przychodzi nagle. Może to być śmierć
naturalna lub samobójcza. Śmierć naturalna jest reakcją organizmu,
spowodowaną psychicznym i duchowym wstrząsem, jaki stanowi
utrata ukochanej osoby. Śmierć samobójcza jest aktem wyboru. Ten
wybór nie jest racjonalny, gdyż intelekt człowieka zrozpaczonego nie
kontaktuje się z prawdą a wola z dobrem. Powody odebrania sobie
życia są absurdalne. Wśród motywów popychających do śmierci samobójczej można wskazać trzy podstawowe: dążenie do uniknięcia
bólu (nie chcę żyć, ponieważ życie bez ukochanej osoby oznacza doświadczanie bólu), próżność (życie zgotowało mi los, na jaki się nie
zgadzam, więc nie chcę życia, obrażam się na życie) lub pragnienie
jak najszybszego spotkania się z ukochaną osobą (chcę jak najszyb12
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budowanie nadziei

BŁĘDY
UNIEMOŻLIWIAJĄCE
BUDOWANIE
RELACJI MIŁOŚCI

nieodpowiednia
miara miłości

ciej znaleźć się tam, gdzie jest ukochana osoba). Gogacz motywy te
nazywa „kompromitującymi”. Ukazują one jednak, jak istotną rolę
w życiu człowieka odgrywa miłość, jak trudno jest człowiekowi pogodzić się z jej utratą13.
Chociaż rozpacz jest procesem prowadzącym do śmierci, można
go zatrzymać na każdym jego etapie. To zatrzymanie umożliwia nadzieja. Na wczesnych etapach procesu rozpaczy może być to nadzieja na powrót ukochanej osoby, na to, że jej decyzja nie jest ostateczna. Na dalszych etapach rozpaczy może być to nadzieja na poznanie
w przyszłości kogoś, kto na miłość odpowie miłością. Osobie, która przechodzi proces rozpaczy, trudno jednak samej zbudować nadzieję. Nadzieja jest oczekiwaniem dobra ze strony drugiej osoby. Jej
zbudowanie jest możliwe wtedy, gdy osoba przeżywająca proces rozpaczy jest związana relacjami z innymi osobami. Tylko osoby, które
człowiek kocha i którym ufa, mogą zburzyć zbudowany przez niego mur izolacji. W tej roli osób nie zastąpią żadne instytucje. Chociaż osoba ludzka jest bytem samodzielnym – substancjalnym, a nie
relacyjnym – jej życie, zdrowie i szczęście bez innych osób nie są
możliwe. Tylko osoby ludzkie i Bóg są też w stanie wyrwać człowieka z rozpaczy, o ile łączą go z nimi relacje osobowe.
9. Każda relacja osobowa jako byt niesamodzielny zależy od podmiotu i kresu. Oznacza to, że człowiek może świadomie nie podjąć
relacji, nie dbać o jej trwanie lub ją zakończyć. Trwanie relacji osobowych nie jest możliwe bez kontaktu z rzeczywistością. Tym, co
niszczy relacje jest przedkładanie wyobrażeń o osobach ponad faktycznie istniejące osoby. Zagrożeniem dla relacji jest idealistyczna
orientacja intelektu. Orientacja realistyczna jest tym, co je chroni.
Twórca tomizmu konsekwentnego błędy we wzajemnych odniesieniach między osobami nazywa „zagrożeniami miłości”. Można wskazać osiem najczęściej popełnianych błędów utrudniających, a niekiedy uniemożliwiających trwanie relacji osobowych.
Pierwszym błędem jest nieodpowiednia miara miłości. Jest to
sytuacja, w której człowiek kocha drugą osobę za bardzo albo za
mało. Zbyt silne uczucie miłości jest błędem uznania drugiego
człowieka za byt absolutny. Błąd ten jest źródłem oczekiwań żywionych w stosunku do kochanej osoby, którym nie jest ona w sta13
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nie sprostać. Osoba obdarowana zbyt wielką miłością doświadcza
lęku, czuje się przytłoczona. Rodzi się w niej obawa przed zaangażowaniem w relację bądź chęć wycofania się z niej. Z kolei zbyt
mała miara miłości oznacza sytuację, w której ktoś kocha wybraną osobę tylko ze względu na niektóre jej cechy. Nie obejmuje swoją miłością całej osoby. Jego uczucie jest uzależnione od wybranych
własności. Osoba będąca przedmiotem takiej miłości nie czuje się
w pełni akceptowana, brakuje jej poczucia bezpieczeństwa, pozwalającego na głębsze zaangażowanie. Miłość zbyt słaba jest miłością, która zazwyczaj szybko wygasa w podmiocie, ponieważ znajduje on upodobanie właśnie w konkretnych cechach, a nie w całej
osobie. Przedmiot miłości nie jest dla niego kimś niezastąpionym.
Z łatwością przechodzi od jednego do drugiego przedmiotu, o ile
tylko ten nowy ma upragnione cechy. Skrajnym przypadkiem miłości zbyt małej jest niezdolność do jakiegokolwiek głębszego zaangażowania14.
Drugim błędem jest zazdrość. Jest ona szczególnie groźna zwłaszcza wtedy, gdy nie ma żadnych realnych powodów, gdy kochana osoba nie dopuszcza się zdrady, gdy jest lojalna. Zazdrość stanowi reakcję na lęk przed utratą przedmiotu miłości. Jest ona zareagowaniem
zmysłowej władzy dążeniowej na wyobrażenie zła. Tym wyobrażonym złem jest odejście ukochanej osoby. Na powstanie zazdrości
człowiek nie ma wpływu, ale może sprawić, żeby nie przejęła ona
kontroli nad jego postępowaniem. Jeśli tę kontrolę przejmie, człowiek staje się podejrzliwy i nieufny. Próbuje ograniczać kontakty
ukochanej osoby z innymi osobami. Zazdrość może dotyczyć nie
tylko relacji kochanej osoby z innymi ludźmi, ale także czasu, jaki
poświęca ona pracy, zainteresowaniom czy wypoczynkowi. Wszystko, co odrywa uwagę ukochanej osoby od tego, kto przeżywa zazdrość może zostać uznane za zagrożenie. Osoba kochana czuje się
kontrolowana, sprawdzana i ograniczana. Ten, kto zazdrości, atakuje jej wolność, kwestionuje uczciwość, obraża. Zazdrość niszczy zaufanie i bliskość. W krótkim czasie może doprowadzić do odsunięcia się kochanej osoby. Jest znakiem źle wychowanego poczucia
własności, wyrazem apodyktyczności, dążenia do zawładnięcia ko14

zazdrość

Gogacz M., Jak traci się miłość, http://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/
jak_traci_sie_milosc.pdf (30.03.2021), s. 52-53.
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podporządkowanie
miłości pożądaniu

chaną osobą. Jest też błędem uznania fikcji za rzeczywistość – wyobrażonego zła za zło już doświadczane15.
Trzecim błędem jest niecierpliwość. Wyraża się ona w próbach
przyspieszenia procesu budowania relacji miłości, w przedwczesnym
domaganiu się wzajemności i wyłączności. Miłość jest procesem i jak
każdy proces dokonuje się w czasie. Budowanie dojrzałej miłości wymaga spokoju i cierpliwości. Miłość nie podlega myśleniu życzeniowemu. Nie można jej oczekiwać, żądać ani wymagać. Jest darem
ludzkiej wolności. Można ją ofiarować i mieć nadzieję, że kochana
osoba odpowie na nią także miłością. Nie ma jednak pewności, że
tak się stanie, ani tym bardziej, kiedy to się stanie. Zgłaszanie roszczeń co do sposobu i czasu udzielania odpowiedzi na miłość może
jedynie zniechęcić i spowodować wycofanie się z powstającej relacji.
Niecierpliwość jest wyrazem niezrozumienia sposobu działania psychiki ludzkiej i natury daru, jakim jest miłość16.
Czwartym błędem jest uznanie wolności za najwyższą wartość.
Osoba, która uznała wolność za najwyższą wartość unika miłości, boi
się zaangażowania. Miłość jest darem udzielanym w wolności. Jest też
darem z wolności. Nie oznacza to, że człowiek musi wybierać pomiędzy miłością a wolnością. Ten, kto kocha, z radością rezygnuje z części swojej wolności na rzecz budowanej relacji. Miłość jest dla niego
celem, a wolność środkiem. Rozumie, że będzie musiał, budując relację miłości, czasami z czegoś zrezygnować, coś poświęcić, jakieś plany modyfikować. Nie traktuje tego jednak jak przymus, ale swój wybór. Osoba, dla której wolność jest najwyższą wartością, nie chce
wyrzekać się i rezygnować. W jej hierarchii wartości „ja” wyprzedza
„my”. Taka postawa uniemożliwia zbudowanie trwałej relacji17.
Piątym błędem jest podporządkowanie miłości pożądaniu. Do takiego błędu dochodzi wtedy, gdy człowiek wyżej od miłości do drugiej osoby stawia własne potrzeby cielesne. Gdyby podporządkował
cielesność miłości, osiągnąłby wolność, równowagę oraz harmonię.
Natomiast gdy nie próbuje potrzeb cielesnych niczym ograniczać,
wtedy stopniowo zaczynają one dominować nad wszystkimi innymi
jego dążeniami. Namiętność niepoddana miłości koncentruje czło15
16
17
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wieka na własnym „ja” i skłania do pomijania dobra kochanej osoby.
Druga osoba zaczyna być traktowania jak środek do celu. Zaczyna
być świadomie lub nieświadomie krzywdzona. Tymczasem zmysłowość może być sposobem rozwijania miłości. Pożądanie nie wyrządza szkody człowiekowi, jeśli jest związane z miłością, tj., gdy miłość wyznacza jego granice18.
Szóstym błędem jest zanegowanie ciała. Błąd ten stanowi przeciwny biegun w stosunku do błędu polegającego na zdominowaniu
miłości przez pożądanie. W tym przypadku błędem jest „tyrania intelektu” nad sferą zmysłową. Potrzeby cielesne zostają uznane za nieistotne, a na pierwszy plan zostają wysunięte potrzeby duchowe. Błędem jest tu platońskie potraktowanie sfery cielesnej jako czegoś
złego. Takie postępowanie jest nie tylko szkodliwe, ale też nieskuteczne. Nie pozwala na pełne przeżycie relacji miłości, a ostatecznie
prowadzi do wybuchu tłumionych potrzeb i zlekceważenia wszelkich ograniczeń stawianych przez intelekt sferze zmysłowej. Realizm
w rozumieniu człowieka wymaga, aby nie negować żadnych jego potrzeb. Potrzeby cielesne nie są tu wyjątkiem. Należy dążyć do ich
harmonijnego uporządkowania, poddania dyplomatycznemu kierownictwu intelektu, a nie negowania19.
Siódmym błędem jest rezygnacja z wyłączności. Jest to błąd nieumiejętności zatrzymania się przy jednym przedmiocie miłości. Przydarza się on osobom, których psychika nie jest nastawiona na miłość. Człowiek jest taki, że chciałby zdobyć i zatrzymać wszystko, co
jawi mu się jako dobre i piękne. Nie lubi rezygnować, wyrzekać się,
wybierać. Zmuszony, aby wybierać, odczuwa żal, ma poczucie straty i niedosytu. Im osoba mniej dojrzała, tym trudniej jest się jej pogodzić z rezygnacją. Osoba dojrzała rozumie, że miłość ma szansę
rozwinąć się tylko przy pełnym zaangażowaniu. Błąd rezygnacji
z wyłączności ma niekiedy źródło w silnej potrzebie akceptacji czy
potwierdzania swojej wartości. Potrzeba ta rodzi złudzenie, że można ją zaspokoić na drodze wielości. Kiedy okazuje się to niemożliwe,
człowiek doświadcza rozczarowania i rozgoryczenia, nie dostrzegając zazwyczaj ich przyczyn20.
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WSPÓLNOTY
OSÓB

Ósmym błędem jest strach przed cierpieniem. Powstrzymuje on
ludzi przed angażowaniem się w relację miłości. Człowiek zdaje sobie sprawę, że miłość wymaga otwarcia się i zaufania. Bez tego nie
może się rozwijać. Otwartość niesie jednak ryzyko zranienia. Druga osoba może na miłość nie odpowiedzieć, może odpowiedzieć niezgodnie z wyobrażeniami podmiotu, może też kiedyś odejść. Dlatego ludzie rezygnują z miłości. Nie jest to dobry wybór. Dojrzewanie osób i miłości wiąże się z cierpieniem, ale cierpienie nie wyklucza
szczęścia. Cierpienie zawsze towarzyszy człowiekowi. Nie można
od niego uciec. Taka jest ludzka kondycja i taka jest kondycja rzeczywistości. Dojrzała miłość wiąże się z trudem, ofiarą i umartwieniem, ale jest też czymś, co uszczęśliwia i nadaje sens życiu ludzkiemu21.
Wymienione błędy są tylko przykładami najczęściej popełnianych
potknięć podczas przeżywania miłości i budowania obecności.
Wszystkie one mają źródło w myśleniu: w niedokładnym odczytaniu rzeczywistości, uciekaniu przed prawdą o niej lub działaniu wbrew
jej zasadom. Tych błędów można uniknąć, a wiele z nich można także naprawić. Twórca tomizmu konsekwentnego to naprawienie nazywa „traceniem miłości”. Aby nauczyć się kochać dojrzale, trzeba
utracić swoje błędne wyobrażenia, nierealistyczne oczekiwania i niesłużące dobru osób postawy. Miłości trzeba się uczyć i trzeba ją w sobie wychowywać. To wychowanie jest umiejętnością, którą nabywa
się we wspólnocie22.
10. W tomizmie konsekwentnym podkreśla się realny charakter
odniesień, jakimi są relacje osobowe. Oprócz nich wyróżnia się relacje myślne, będące wytworami umysłu. Relacje realne budują
wspólnoty realne, relacje myślne budują instytucje o charakterze
myślnym. Ściśle rzecz biorąc jest jednak tak, że we wspólnotach realnych dominują relacje realne, a w myślnych instytucjach dominują relacje myślne. Relacje są tym, co stanowi istotę wspólnoty. Do
wspólnot realnych należą m.in. rodzina i naród, instytucjami są np.
społeczeństwo i państwo. Oprócz relacji realnych, jakimi są miłość,
wiara i nadzieja, relacjami realnymi są poznanie i decydowanie. Relacje osobowe są relacjami istnieniowymi. Poznanie i decydowanie
21
22
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są relacjami istotowymi. Relacje osobowe są dwukierunkowe, a relacje istotowe jednokierunkowe.
Przez wspólnotę rozumie się zespół osób powiązanych ze sobą
relacjami. Aby wspólnota harmonijnie funkcjonowała, relacje osobowe powinny być chronione przez relacje myślne. Wspólnoty nie
są bytami samodzielnymi. Są przypadłościami zapodmiotowanymi
w osobach. Czynnikiem konstytuującym wspólnoty jest dobro wspólne. W tomizmie konsekwentnym za dobro wspólne uznaje się trwanie relacji osobowych, czyli obecność osób. Żeby dobro wspólne było realizowane, wspólnota powinna kierować się mądrością. Mądrość
jest sprawnością intelektu, która polega na jednoczesnym ujmowaniu prawdy o bycie i jego dobra. Umożliwia wybieranie działań chroniących dobro osób i wspólnot. O wspólnocie można mówić zarówno w odniesieniu do osób ludzkich połączonych relacjami, jak i w
odniesieniu do połączonych relacjami osób ludzkich i Boga23.
Naród stanowi wspólnotę osób, rodzin, przyjaciół, związków, stowarzyszeń itd., kierujących się ku dobru wspólnemu. Grupy te łączy
miejsce urodzenia, zamieszkania, język i kultura, przy czym te czynniki mogą występować wszystkie lub tylko niektóre. Dla istnienia
narodu nie jest konieczne, aby wszystkie wymienione czynniki były obecne. W narodzie bowiem, jak w każdej wspólnocie realnej, podstawowe znaczenie mają osoby i ich relacje.
Ojczyzna jest wspólnotą tworzoną przez osoby, które łączy miejsce urodzenia, zamieszkania, język i kultura. Są one przeżywane jako dziedzictwo przodków, a więc naznaczone uczuciowym stosunkiem. Osoba czuje się z nimi związana od najmłodszych lat.
Ojczyzna jest miejscem zakorzenienia i realizacji więzi z osobami.
Bywa jednak tak, że za ojczyznę ktoś uważa inny kraj niż ten, z którego pochodzi, lub traktuje go jak swoją drugą ojczyznę. Dzieje się
tak wtedy, gdy w innym kraju doświadczył silniejszych osobowych
powiązań niż w kraju pochodzenia. To doświadczenie pokazuje, że
ojczyzna to zawsze przede wszystkim osoby, a dopiero wtórnie miejsce, kultura i język24.
Rodzina jest wspólnotą rodziców i dzieci. Jest nią niezależnie od
tego, czy rodzice są ze sobą związani małżeństwem. Przyjmuje się,
23
24
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społeczeństwo

państwo

że rodzina powinna być zapoczątkowana przez małżeństwo. Nie
gwarantuje ono wprawdzie trwania relacji osobowych, ale zapewnia
dzieciom stałą obecność rodziców. Mianem rodziny można określić
także wspólnotę, w której rodzice samotnie wychowują dzieci. W tomizmie konsekwentnym wyróżnia się trzy aspekty rodziny: jej genezę, trwanie i zasięg. Rodziną w aspekcie genezy jest małżeństwo
lub rodzicielstwo. Rodziną w aspekcie trwania są powiązania przez
miłość, wiarę oraz nadzieję. Rodziną w aspekcie zasięgu są nie tylko najbliżsi, ale także dalsi krewni, z którymi wiążą osoby relacje,
a także osoby, z którymi nie ma żadnych powiązań pokrewieństwa,
a które weszły do rodziny na drodze małżeństwa (synowe, zięciowie). Istotę rodziny stanowią relacje osobowe. Nie można jej sprowadzać do instytucji czy postrzegać wyłącznie jako układ autorytetów. Autorytety wspierają się na zaufaniu, czyli relacji wiary,
tymczasem rodziców z dziećmi łączy nie tylko wiara, ale także miłość i nadzieja. Tych relacji każdy z rodziców uczy dzieci w odmienny sposób. Ojciec uczy tego poprzez kierowanie się w życiu prawdą
i dobrem. Wierność prawdzie i dobru jest mądrością. Rolą ojca jest
ukazywanie dzieciom mądrości i zachęcanie ich do wybierania działań wyznaczonych mądrością. Matka uczy dzieci relacji osobowych
przez wytrwałość w służeniu dobrem, a także przez cierpliwość, czułość, troskę i gotowość do przebaczenia25.
Społeczeństwo jest raczej instytucją niż wspólnotą, gdyż dominują w nim relacje myślne. Jest ono tworzone przez odniesienia osób
do jakiegoś celu lub dobra wspólnego oraz do uprawnień, mających
formę przepisów prawnych. Ich przestrzeganie jest kontrolowane
przez instytucje. Mianem społeczeństwa można także określić naród, w którym relacje osobowe i dobro wspólne są chronione przez
zarządzenia i instytucje26.
Państwo stanowi instytucję, w której podobnie jak w społeczeństwie dominują relacje myślne. Celem państwa jest uporządkowanie
życia codziennego społeczeństwa, aby realizowane były potrzeby życiowe osób i ich dobro wspólne. Żeby ten cel zrealizować, państwo
posługuje się systemem zarządzania ustalonym przez autorytety instytucjonalne. Spełnienie potrzeb osób zależy od polityki, która okre25
26
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śla cele i zadania państwa. Państwo służy narodowi wtedy, gdy stanowiące je relacje myślne służą osobom27.

* * *
Fundamentem personalizmu tomizmu konsekwentnego jest metafizyczna koncepcja osoby. Osoba jest rozumiana jako realnie istniejący byt rozumny zdolny do miłości. Racją bycia osobą jest realne
istnienie oraz rozumność. W przypadku osoby ludzkiej rozumnością określa się obecność w jej strukturze ontycznej intelektu możnościowego. Człowiek jest więc osobą od początku swego istnienia.
Po śmierci trwa nadal jako dusza ludzka, czyli osoba duchowa. Status osoby jest nieutracalny. Nie przestaje nią być nawet wówczas, gdy
postępuje w sposób niegodny osoby. Takie postępowanie jest złem
w dziedzinie moralności, a nie złem ontycznym. Człowiek nie staje
się bardziej osobą poprzez moralne doskonalenie. Jest ono usprawnieniem intelektu i woli bytu, a nie jego istoty. To, czym byt jest, stanowią jego pryncypia ontyczne, a nie przypadłości, czyli uzyskane
dzięki pracy nad sobą sprawności i cnoty czy też nabyte w drodze
zaniedbań złe nawyki i wady.
Personalizm tomizmu konsekwentnego różni się od innych personalizmów nie tylko niestopniowalną koncepcją osoby, ale także
odejściem od opisywania jej poprzez takie własności, jak autonomia,
wolność i godność. Autonomia osoby bywa rozumiana jako jej niezależność od innych osób, zdolność do samodzielnego decydowania
o sobie. Wolność bywa pojmowana jako względna niezależność od
biologicznych determinizmów lub autodeterminacja woli. Godność
wreszcie bywa rozumiana jako szczególna pozycja osoby wśród bytów spowodowana jej rozumnością, podobieństwem do Boga i darem Jego miłości. Przyczyną odmiennej perspektywy tomizmu konsek wentnego jest orientacja metaf izyczna, dążenie do
wyeliminowania ujęć mających charakter psychologiczny, teoriopoznawczy czy aksjologiczny. Tomiści konsekwentni zauważają, że
podkreślanie autonomii osoby nadaje analizie osoby charakter psychologiczny. Opisywanie osoby przez wskazywanie na jej wolność
nadaje jej charakter teoriopoznawczy – pokazuje, jak osoba jest doświadczana. Wreszcie wskazywanie na godność osoby sytuuje w ak27

Tamże, s. 97-98.
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sjologii. Jest konsekwencją porównywania osoby z innymi bytami
i oceniania jej na tle innych bytów. Ujęcia osoby jako bytu autonomicznego, wolnego i obdarzonego godnością nie wyjaśniają, kim jest
osoba. Pokazują jedynie, czym różni się ona od innych bytów, jak
jest poznawana i wartościowana.
Tomizm konsekwentny jest filozofią personalistyczną. Filozofia
Jacques’a Maritaina nazywana jest personalizmem społecznym. Filozofię tomizmu konsekwentnego można nazwać personalizmem
metafizycznym. Maritain definiuje osobę poprzez jej odniesienia
społeczne, w tomizmie konsekwentnym określa się ją poprzez wskazywanie struktury ontycznej. Ujęcie tomizmu konsekwentnego jest
obiektywistyczne, niezależne od ocen, opinii, światopoglądów i obecnych w kulturze trendów. Może stanowić solidny fundament koncepcji etycznych, pedagogicznych, prawnych i medycznych. Umożliwia traktowanie każdego człowieka z należnym mu szacunkiem na
każdym etapie jego życia, niezależnie od jego uzdolnień, zdrowia,
stopnia świadomości oraz sprawności. Nie odmawia statusu osoby
nawet tym, którzy swoim postępowaniem mu przeczą, wyrządzając
zło innym i samym sobie. Personalizm metafizyczny wyraźnie odróżnia metafizykę od innych dyscyplin filozoficznych i nauk szczegółowych. Odróżnia też byt od jego postępowania, osobę od jej czynów. Dzięki temu jest filozofią konsekwentnej akceptacji osób,
w której moralnej ocenie poddawane jest postępowanie osób, nigdy
same osoby.
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Tomistyczna filozofia religii
Izabella Andrzejuk
Problematyka aktu istnienia jako pryncypium zapoczątkowującego
każdy byt (w tym byt ludzki) jest tematem wiodącym także w filozofii
religii. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na
samo rozumienie istoty tomizmu konsekwentnego, ponieważ jest on
nur tem, w którym chodzi przede wszystkim o zrozumienie
filozoficznego toku myśli samego Tomasza z Akwinu i wyprowadzenie
filozoficznych wniosków z jego poglądów. Jak wiadomo, jednym
z pierwszoplanowych tematów metafizyki Akwinaty jest właśnie akt
istnienia jako przyczyna tego, że byty są, że istnieją. Po drugie, samo
już ujęcie istnienia pociąga za sobą dalsze konsekwencje: problematykę
przejawów istnienia, rozumienia człowieka jako osoby oraz kwestię
powiązań poprzez te przejawy pomiędzy osobami. Wymienione
powody zatem sytuują tomistyczną filozofię religii właśnie w nurcie
zagadnień odnoszących się do relacji osobowych. Chodzi tu zarazem
o specyficzne relacje, gdyż będą one łączyły osobę Boga z osobą
ludzką.
1. Szczególnym dokonaniem Mieczysława Gogacza – twórcy tomizmu konsekwentnego – jest wprowadzenie własnego rozróżnienia
między ascetyką a mistyką i uzasadnienie tego rozróżnienia. Jego
podstawą nie jest już stopień zaangażowania człowieka w relację
z Bogiem (jak wielu teoretyków życia religijnego sądzi) lecz raczej
inny typ relacji. Ascetyka w tym rozumieniu jest budowaniem naszych relacji z Bogiem, do niej wlicza się całe spektrum działań, mających na celu pogłębienie więzi z Bogiem, natomiast mistyka odnosi się do specyficznej sytuacji, zachodzącej między Bogiem
a człowiekiem i określanej mianem doświadczenia mistycznego.
Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że tomistyczna filozofia
religii będzie miała dwa działy: teorię życia religijnego (jako teorię
ascetyki) oraz teorię doświadczenia mistycznego (teorię mistyki).
Przedmiotem tak rozumianej filozofii religii będą więc relacje zachodzące między Bogiem i człowiekiem. Skoro tak, to do zbudowania filozofii religii potrzebujemy filozoficznej wiedzy o Bogu i o czło-
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wieku jako o podmiocie i kresie owych relacji. Nie da się bowiem
ująć istoty relacji w oderwaniu od podmiotu i kresu, powiązanych
relacją. Są to wymagania postawione już przez Arystotelesa, który
zauważył, że relacja jest bytem niesamodzielnym (przypadłościowym), zapodmiotowanym pomiędzy jednym (podmiotem), a drugim (kresem). Tomizm konsekwentny jest wierny temu podstawowemu rozróżnieniu. Zarazem oznacza to konieczność skorzystania
w filozofii religii z filozofii Boga (teodycei) i filozofii człowieka (antropologii filozoficznej).
Kończąc te wstępne uwagi, można tylko dodać, że filozofia religii uprawiana w ramach tomizmu konsekwentnego jest po prostu
metafizyką religii, czyli filozofią bytu niesamodzielnego (relacji),
którą będziemy w stanie uprawiać, o ile sięgniemy do metafizyki bytów tą relacją połączonych.
2. Ponieważ „rolą mędrca jest odróżnianie”1, przeto zaczniemy od
wyjaśnienia kompetencji poszczególnych dziedzin, by uwydatnić ich
przedmioty, którymi się zajmują, i metody, którymi pracują.
Filozofia jako metafizyka realnie istniejących bytów polega na szukaniu adekwatnych przyczyn otaczającej nas rzeczywistości, czyli
istnienia wszystkich, realnych, dostępnych nam poznawczo bytów.
Skupia się ona na odkrywaniu pierwszych, podstawowych przyczyn
(pryncypiów), stanowiących te byty. Oznacza to, że jej metodą będzie stosowanie analizy skutkowo-przyczynowej (od skutków do adekwatnych przyczyn). W tej analizie podstawowym narzędziem będzie intelekt ludzki, „uzbrojony” w stosowne usprawnienia
i ujmujący prawdę rzeczy. Stąd w dziejach filozofii mogło paść sformułowanie, że filozofia jest „czytaniem księgi natury”2. Na terenie
filozofii interesuje nas to, co możemy poznać, ująć intelektualnie
i zrozumieć. Dlatego możemy mówić i pisać o Bogu w kontekście
filozoficznym, co zresztą czyniło wielu filozofów, w tym Tomasz
z Akwinu. Sztandarowym przykładem filozoficznych rozważań o Bogu są pierwsze kwestie Summy teologii, poświęcone tematowi dowo1

2
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„Sapientis est ordinare” – tak brzmi dokładnie łacińska wersja tego sformułowania.
Użył go Tomasz z Akwinu, powołując się na Arystotelesa, w swojej Summa contra
gentiles. Zob: Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, Lb. 1, cap. 1, korzystam
z wersji internetowej tego dzieła: Opera Omnia, dostępne w Internecie pod
adresem: www.corpusthomisticum.org [data dostępu: 28 września 2021 r.].
To sformułowanie przypisuje się św. Bonawenturze.
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dzenia istnienia Boga oraz tematowi tak zwanych dróg dochodzenia do stwierdzenia istnienia Boga.
Jeśli chodzi o teologię, to jest ona dziedziną, w której argumenty
i uzasadnienia wyprowadza się z objawienia oraz Tradycji. Teologia
w swej istocie jest wiedzą o relacjach objawionych, analizuje treści
objawione przez Boga człowiekowi. Przedmiotem więc teologii będzie treść przekazu Boga do ludzi. Można powiedzieć, że teologię
interesują dzieje zbawienia, które należą ostatecznie do pewnego rodzaju relacji, właśnie między Bogiem a człowiekiem. Przedmiotem
zainteresowania teologii nie będzie istota tej relacji jako niesamodzielnego (przypadłościowego bytu), lecz sama wartość tej relacji
zbawienia jako „specyficzna wartość ludzkiego życia”3. Dlatego można też stwierdzić, iż teolog bada relację między Bogiem i człowiekiem w sposób aksjologiczny.
Jednakże tomizm konsekwentny proponuje jeszcze doprecyzowanie tak rozumianej teologii. Chodzi bowiem o to, że możemy w niej
położyć akcent albo na wiarę rozumianą jako osobowa relacja między Bogiem i człowiekiem, albo na wiarę jako skutek ludzkiego rozpoznania objawienia i Boga. Jest to ważne rozróżnienie, gdyż zarazem wskazuje na podłoże filozoficzne, w którym inaczej ujmuje się
rzeczywistość. Faktycznie jest to rozgraniczenie między realizmem
a idealizmem. Pociąga to za sobą pewne skutki, które polegają na
tym, że albo adekwatnie w teologii ujmiemy relację zbawienia, albo
nie.
Jak wynika z przeprowadzonych tu rozróżnień, każdy teolog –
chcąc nie chcąc – korzysta z jakiegoś rozumienia rzeczywistości, a zatem korzysta z jakiejś filozofii. Nie jest więc obojętne jaka to będzie
filozofia i oczywiście najlepiej by było, aby ujmowała ona rzeczywistość taką, jaka ona jest. Pojęcia filozoficzne bowiem coś oznaczają
w każdym, konkretnym systemie filozoficznym. Jeśli będziemy jakieś kwestie teologiczne wyjaśniać, mieszając systemy filozoficzne,
to niczego nie wyjaśnimy. Podobnie dzieje się, jeśli w teologii korzystamy z filozofii niejako zewnętrznie. Polega to na zatrzymaniu się
3

teologia

filozofia w teologii

M. Gogacz, Filozofia człowieka wobec teologii, „Studia Theologica Varsaviensia”
12 (1974) 1, s. 177 – 192 (pierwodruk) oraz t. 11, M. Gogacz, W kierunku tomizmu
konsekwentnego, seria: Opera philosophorum medii aevii, Warszawa 2012,
s. 265-279.
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wyłącznie na poziomie językowym (terminologii filozoficznej) i skupieniu na znaczeniach. W konsekwencji skutkuje to wrażeniem, że
zastosowany w teologii język filozoficzny może być dowolny i że teolog może posługiwać się dowolnie wybranym systemem filozoficznym. Tymczasem w tomizmie konsekwentnym postuluje się tak
zwane wewnętrzne korzystanie z filozofii w teologii. Polega ono
na ukazaniu informacji o sytuacji realnego bytu, a nie pojęć na jego temat. Dla teologa bowiem podstawowym składnikiem teologicznego ujęcia człowieka jest miłość ofiarowana mu przez Boga
i zbawiająca go. Tej prawdy teolog nie może wykładać na terenie filozofii, gdyż wtedy miłość i zbawienie mogłoby się okazać istotowym elementem człowieka. Jednak może – korzystając z filozofii
tomistycznej – zauważyć, że wszystkie relacje są przypadłościami
i jako takie są zapodmiotowane w istocie. Prawda objawiona o przyjaźni, która łączy Boga i człowieka będzie wówczas ujęciem, którego nie wyklucza odkryta na terenie filozofii (rozumowo) struktura
bytu ludzkiego.
W związku z tym teologia korzystająca z ujęć tomizmu konsekwentnego w sposób wewnętrzny będzie zgodna zarówno z treścią objawienia, jak i z poznawczym realizmem oraz pluralizmem bytowym.
Skoro teologia zajmuje się dziejami zbawczej miłości Boga do człowieka oraz ludzką odpowiedzią na tę miłość aktem wiary, to możemy powiedzieć, że religia w jakiś sposób będzie należała także do
rozważań teologicznych. Należy jednak pamiętać, iż religia jako taka sytuuje się w dziedzinie nawiązywania osobistej więzi z Bogiem.
Sama wiara religijna powstaje najpierw na poziomie intelektu i woli, a wywołuje ją objawienie, budząc zarazem akceptujące odniesienie do prawd religijnych. Wiara ta następnie ogarnia istotę człowieka jako relacja osobowa – co dzieje się za sprawą obecności Boga
w człowieku (nazywa się to łaską uświęcającą). Obecność Boga
w istocie człowieka wyzwala też wiarę w intelekcie i w woli, jako
wiedzę o prawdzie religijnej oraz jako decyzję jej uznawania ze względu na prawdomówność Boga. W tym odniesieniu osobowym, nazywanym religią, Bóg udostępnia się w istocie człowieka przez relacje
osobowe, co zarazem umożliwia człowiekowi uczestniczenie w wewnętrznym życiu osób Trójcy Świętej. Więź człowieka z Bogiem jest
zapoczątkowana przez sakrament chrztu, co wskazuje na niezbęd-
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ne pośrednictwo Chrystusa. Warto jednak dodać, że może ona być
również zapoczątkowana przez chrzest pragnienia, co polega na
zwróceniu naszej miłości do prawdy i dobra, nieznanego nam jeszcze, ale realnie istniejącego Boga. Obecność Boga w ludzkiej duszy
teologia nazywa łaską, rozmowę – modlitwą, relację zaś przyjaźni –
po prostu miłością. Z perspektywy filozofii tomistycznej akcent położony na miłość jako relację między osobami jest tak silny, że relacja ta jest określana mianem właściwego spotkania osobowego.
Różni się ona od niewłaściwego spotkania osobowego, którego podstawą będzie sprawiedliwość i reagowanie na Boga na zasadzie oddawania tego, co Mu się należy. Tymczasem czymś właściwym i zarazem na wskroś odpowiadającym naturze człowieka jako
rozumnego bytu osobowego będzie właśnie reagowanie miłością.
Gogacz w swoich tekstach akcentuje to bardzo mocno, stwierdzając
wręcz, że ludzka (przyrodzona) miłość przywołuje Boga. Jego zdaniem, gdybyśmy nie kierowali się miłością do drugiego człowieka,
to także nie pojawiłoby się to skierowanie do Boga, określane przez
niego „przywoływaniem Boga”. Przyrodzona miłość ludzka nie ma
oczywiście w sobie takiej mocy, by spowodować zarówno miłość drugiego człowieka do nas, jak również, by „przywołać” Bożą odpowiedź na nią w postaci miłości nadprzyrodzonej. Bóg, zaproszony
naszą miłością, może stworzyć w naszej duszy przestrzeń, w której
zamieszka. Udziela nam On w ten sposób zdolności do przyjęcia Jego daru miłości nadprzyrodzonej. Jest to również możliwe za sprawą Chrystusa, który przyjmując naturę ludzką, zarazem przystosował wewnętrzne życie Boga tak, by mogło być ono przyjęte do
ludzkiej duszy. Tak więc nadprzyrodzone osobowe spotkanie człowieka z Bogiem jest spowodowane przez samego Boga, gdyż nasza
przyrodzona miłość nie jest w stanie Go dosięgnąć. Może tylko –
jak już powiedziano – spełniać funkcję głosu przywołującego Boga.
To spotkanie będzie się realizowało w sposób właściwy, jeśli będzie
przyjaźnią Boga i człowieka, jeśli jego celem będzie miłość, a obecny w duszy ludzkiej Bóg zostanie otoczony miłością tak silną, na jaką tylko stać człowieka, dodatkowo uzdolnionego otrzymaną miłością nadprzyrodzoną.
Widzimy więc wyraźnie, że religia dotyczy zdecydowanie porządku osobowych relacji, wiążących nas z Bogiem, filozofia zaś i teolo-

przyrodzony
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gia są dziedzinami, dzięki którym możemy o Bogu czegoś się dowiedzieć. Obie – filozofia i teologia – są odrębnymi naukami,
mającymi swój przedmiot i swoje metody badań. Przy czym Bóg jako przedmiot materialny filozofii i teologii jest ten sam. Natomiast
filozofia i teologia różnią się przedmiotem formalnym, czyli tym,
w jaki sposób realizują swoje badania. Filozofia wykorzystuje umiejętności przyrodzonego intelektu człowieka, teologia zaś bazuje na
treści pism objawionych.
3. Religia, jako powiązanie relacjami osobowymi człowieka z Bogiem, będzie należała do problematyki ascetycznej. W tej relacji nie
tylko Bóg wpływa na charakter i przebieg relacji, ale także człowiek,
który na początku tej przyjaźni sam dobiera sposoby utrwalania i pogłębiania więzi z Bogiem.
Człowiek i Bóg różnią się w swojej strukturze bytowej. Bóg jest
samym istnieniem, a zatem nie ma w Nim żadnej możności. Ze
względu na swoją prostą strukturę oraz ze względu na swoje nieuprzyczynowanie może On powodować istnienia innych bytów. Natomiast człowiek, wyposażony w istnienie niesamoistne, pochodne,
ma zarazem istotę (sferę możności), która jest ściśle związana z jego
istnieniem. Związek ten jest nierozerwalny, a zależności między tymi dwoma elementami strukturalnymi są obustronne4. Zatem należy zauważyć, iż w człowieku mamy złożenie z istnienia jako aktu zapoczątkowującego byt-człowieka oraz z istoty jako możności
poddanej wpływowi aktu istnienia. Istota powoduje, czym byt jest,
a ponieważ człowiek jest jednością duchowo-cielesną, przeto w obrębie tego, czym człowiek jest, znów możemy wskazać na akt i możność. W ten sposób tożsamość i niezmienność człowieka są określone przez akt istoty – formę, a podłoże zmienności jest wyznaczone
przez możność niematerialną (intelekt i wola) oraz możność materialną (materię).
Ponieważ Bóg jest samoistnym istnieniem przeto własności transcendentalne jako przejawy Jego istnienia przysługują mu w najwłaściwszy sposób. Ich konsekwencją jest możliwość nawiązywania z Bogiem relacji osobowych. Odniesienia między człowiekiem i Bogiem
realizują się w obszarze przejawów istnienia, co oznacza, iż mogą oni
4
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Dokładniej na temat wzajemnych zależności między istnieniem a istotą, zob.:
M. Gogacz, Elementarz metafizyki, Warszawa 2008, s. 38-39.
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oddziaływać na siebie swoimi własnościami: realności (miłość), prawdy (wiara) i dobra (nadzieja). Zatem życie religijne będzie realizowaniem takich właśnie powiązań i zarazem wprowadzaniem człowieka przez Boga w swoje wewnętrzne życie. Relacje te, łącząc
Boga i człowieka, stanowią religię oraz umożliwiają człowiekowi
uczestniczenie w życiu Trójcy Świętej. Nie dzieje się to jednak w ramach przyrodzonego spotkania z Bogiem. Relacje osobowe, wiążące człowieka z Bogiem, stanowią formę nadprzyrodzonego spotkania tych dwóch osób. Gogacz, gdy charakteryzuje ten typ relacji
(nadprzyrodzonej), zwraca uwagę, iż polega ona na tym, że to Bóg
powoduje w nas miłość do siebie, gdy uznajemy w akcie wiary objawioną informację Boga, że objawił ją prawdomówny i nieomylny Bóg.
Istotą religii (właściwie pojętej)5 będzie realizująca się przyjaźń między Bogiem i człowiekiem. Wówczas Bóg jest obecny w ludzkiej duszy. Będzie to realna relacja kategorialna, której jednak filozof nie
jest w stanie wykryć. Natomiast filozof może wykryć i wskazać na
realne relacje sprawcze (łączące byty przygodne z Bogiem) oraz relacje osobowe, które łączą ludzi. Gogacz zwraca uwagę, że różnica
między osobową relacją łączącą ludzi a relacją człowieka z Bogiem,
polega na tym, że pomiędzy ludźmi zachodzi „wymiana skutków wartości [własności] transcendentalnych” (to znaczy: dostępne nam są
skutki tego, że powiązany relacją z nami człowiek jest zarazem dobrem, prawdą), natomiast gdy relacja wiąże człowieka i Boga, to oznacza, że człowiek oddaje siebie Bogu przez dar miłości, a Bóg cały jest
obecny w człowieku6. W osobowych relacjach międzyludzkich dobro,
prawda czy inne własności istnieniowe są w nas jako skutek działania tych osób, podczas, gdy wejście w analogiczną relację z Bogiem
owocuje w nas wprost obecnością Boga w całym Jego bytowym bogactwie. Człowiek jest wręcz wypełniony obecnością Boga.
Mieczysław Gogacz wprowadził do rozważań z zakresu tomistycznej filozofii religii klasyczny podział na poszczególne stopnie
rozwoju życia religijnego jedynie lekko go modyfikując. W ramach
teorii życia wewnętrznego rozróżnia się bowiem drogę oświecenia,
5

6

problematyka etapów
życia religijnego

Może też być wersja niewłaściwa osobowej relacji z Bogiem, gdy jest oparta tylko
na porządku sprawiedliwości. Zob. M. Gogacz, Nadprzyrodzone spotkanie
człowieka z Bogiem, w: W kierunku człowieka, Warszawa 1971, s. 153-154.
M. Gogacz, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974, s. 87.
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oczyszczenia i zjednoczenia (Ewagriusz z Pontu), które Gogacz nałożył na koncepcję rozwoju życia religijnego, zaproponowaną przez
Jana od Krzyża, przewidującą etap oczyszczenia czynnego i etap
oczyszczenia biernego wraz z fazą „nachodzenia” na siebie tych etapów (która często ma postać kryzysu życia religijnego w postaci
„ciemnej nocy”). Oczyszczenia czynne oznaczają w tej koncepcji dominowanie własnych działań człowieka w jego życiu religijnym, natomiast oczyszczenia bierne oznaczają poddanie się zmianom dokonywanym przez Boga. W wyniku tego zabiegu Gogacza droga
oczyszczenia pokrywa się z oczyszczeniami czynnymi, drogę oświecenia znamionuje – kryzysowe często – uzgadnianie oczyszczeń czynnych i biernych, natomiast droga zjednoczenia to już oczyszczenia
bierne w „czystej” postaci. Wynika z tego, że pierwszy etap rozwoju życia religijnego to walka o trwanie w łasce uświęcającej, gdzie
ważną rolę odgrywa nasz świadomy wysiłek. Potrzebna jest tu umiejętność dystansowania pociech otrzymywanych od Boga na rzecz samego Boga. Znakiem rozpoznawczym oczyszyszczeń czynnych jest
częsta, a nawet nieustanna, modlitwa. I w ogóle postać i sposób modlenia się stanowią znak rozpoznawczy każdej fazy rozwoju życia religijnego, gdyż każdą z nich charakteryzuje specyficzna odmiana
modlitwy. W sumie oczyszczenia czynne polegają na kierowaniu się
do dobra, na uzyskiwaniu cnót, na trwaniu w modlitwie ustnej i myślnej, a wszystkie wymienione działania są przepojone tęsknotą i miłością do Boga. Natomiast oczyszczenia bierne polegają na pogłębieniu poznania prawd wiary i utrwaleniu powiązań z Bogiem. Miłość
jest tu powodem nabywania cnót i oczyszczenia. Bóg powoli przejmuje inicjatywę i oczyszczenie czynne przekształca się właśnie w bierne, co może wywołać pewną postać kryzysu życia religijnego, polegającego na niezrozumieniu przez człowieka przekształceń w jego
życiu religijnym, które właśnie Bóg zaczyna dokonywać. Pokrywa
się ten kryzys – jak wspomniano – z drogą oświecenia. I wreszcie
ostatni z wymienionych etapów – droga zjednoczenia – przejawia się
w pragnieniu bezpośredniego widzenia i doznawania Boga, intelekt
i wola kierują się do Boga. Ten etap stanowią przede wszystkim akty skruchy, choć mogą się też pojawić inne odmiany modlitwy.
Podmiotami relacji, stanowiącej religię, jest Bóg i człowiek – byty o różnej strukturze bytowej. Każdy z nich wnosi w tę relację cha-
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rakterystyczne dla siebie treści. Ze względu na ich odmienność, muszą one zostać niejako uzgodnione7. Nie dzieje się to na zasadzie
jednorazowego aktu, jest to raczej pewien proces, a przejawia się
w różnych odmianach modlitwy. Modlitwa człowieka kierującego
się ku Bogu będzie zatem – jak wspomniano – odzwierciedlała poszczególne etapy rozwoju relacji z Bogiem (wszystkie wzloty i upadki), będzie także metodą przygotowywania przestrzeni w człowieku na kolejne działania Boga, przemieniającego stopniowo samego
człowieka. Będzie wreszcie spełniała pomocnicze funkcje wychowawcze – nabędziemy umiejętności stawiania osób przed rzeczami8.
Modlitwa w takim kontekście jest zespołem sposobów pogłębiania życia religijnego, a jednocześnie jest wskaźnikiem określonego poziomu tego życia. Warto też zwrócić uwagę, że Gogaczowa
koncepcja modlitwy jest na wskroś antropologiczna – w procesie
utrwalania i pogłębiania więzi z Bogiem wspomaga nas nasz własny intelekt oraz sprawność wiedzy. Ważne jest bowiem, abyśmy
prawidłowo rozumieli objawione prawdy wiary, dotyczące powiązań człowieka z Bogiem, a także rzeczywiste relacje z Bogiem. Na
przykładzie poszczególnych etapów rozwoju relacji człowieka z Bogiem widać, że modlitwa jako rozmowa prowadzona z Bogiem odzwierciedla w jakiś sposób etap zaangażowania człowieka w te odniesienia i zarazem poziom inicjatywy, jaką Bóg przejawia
w odpowiedzi na starania ludzkie. Równie jasne staje się, że osobowe odniesienia są wspierane i wzmacniane przez inne relacje, jak
chociażby poznawanie i postępowanie.
Wracając do powiązań Boga i człowieka relacjami osobowymi, to
dzięki nim może realizować się obecność tych dwóch osób. Zarówno własności istnieniowe, jak i rozumność – wyróżniającą osobę spośród innych bytów, Gogacz wykorzystał do zbudowania swojej teorii relacji osobowych, czyli relacji, którymi właśnie mogą się wiązać
osoby.
Relacja osobowa (jak każda relacja) łączy dwa byty bądź ich elementy w sytuacji, gdy już istnieją, w związku z tym nadawana przez
7
8

Zob. M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, Kraków 1987, s. 11.
Należy jednak zwrócić uwagę, że do problematyki życia religijnego będzie
należała nie tylko modlitwa, lecz także inne czynności ascetyczne podejmowane
przez człowieka, np. umartwienie czy usprawnianie się w cnotach.
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podmiot relacja nie stwarza kresu jako skutku swego działania. Relacje osobowe są dwukierunkowe, w tradycji zaś tomizmu konsekwentnego wyodrębnia się przynajmniej trzy spośród własności istnieniowych, które stanowią podstawę ich budowania. Są nimi:
realność, prawda i dobro9. W ramach religii Bóg wnosi w człowieka nadprzyrodzone treści. Choć zarówno podmiot, jak i kres osobowej relacji wyposażone są w istnienie, przejawiające się poprzez
transcendentalia, to jednak treści te są inne z obu stron właśnie ze
względu na inną budowę ontyczną Boga i człowieka.
Osoby, spotykając się w samym fakcie swojej realności, mogą powiązać się osobową relacją miłości. Wystarczy zatem sam fakt realnego istnienia, aby mogła między osobami trwać pewna życzliwa
obecność. Z tego też powodu miłość jawi się jako relacja bezinteresowna, gdyż wystarczy tu tylko wzajemna obecność osób, ich spotkanie właśnie dlatego, że są. Jeden z typów osobowej miłości (dilectio), określany nazwą amor, jest miłością przenikniętą tęsknotą, bólem
z powodu niemożliwości przebywania z kochaną osobą, widzenia jej.
Jest to typowe odniesienie człowieka do Boga, który nie ma żadnej
możności i wobec tego jest także niematerialny. Zatem oglądanie
Go przez człowieka, namacalne odczuwanie Jego obecności przekracza możliwości człowieka poznającego za pomocą zmysłów ciała. I to właśnie ta sytuacja rodzi w człowieku cierpienie, ponieważ
wraz ze wzrostem miłości do Boga, rośnie również pragnienie widzenia Go i przebywania z Nim jak najbliżej. Natomiast inny typ
miłości osobowej – agape – określany jest w tomizmie konsekwentnym jako miłość, którą Bóg odnosi się do człowieka. Jest ona z Jego
strony przyjaźnią i troską o człowieka.
Miłość człowieka do Boga jest wspomagana przez wiarę i nadzieję. Ze strony człowieka możemy mówić o miłości przyrodzonej, którą kieruje się on do Boga. Ma ona bowiem źródło w decyzji i wyborze człowieka. Dopiero, gdy Bóg odpowiada na miłość do Niego
skierowaną, pozwalając, by miał on udział w Jego wewnętrznym
życiu, możemy mówić o miłości nadprzyrodzonej. Do tak ujętej miłości nadprzyrodzonej należy jeszcze dodać dwie kwestie. Jedną z nich
jest konieczność wiązania się przez człowieka osobową relacją miło9
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Gogacz uważa, że pozostałe własności istnieniowe także mogą być podstawą do
nawiązywania relacji osobowych. Sam jednak tego tematu nie rozwija.

Tomistyczna filozofia religii

ści z innymi ludźmi. Zdolność ta jest warunkiem koniecznym do budzenia się i rozwijania relacji przyjaźni z Bogiem. Oznacza to, że jeśli nie będziemy kochali bliźniego, to i nie będziemy potrafili kochać
Boga. Druga zaś kwestia wynika ze specyfiki miłości – do ukochanej osoby kierujemy się jako do celu, tak więc miłość nadprzyrodzona uzdalnia nas, abyśmy kierowali się do Boga jako do celu ostatecznego. Ponadto warto jeszcze zauważyć, że dopiero w ramach miłości
nadprzyrodzonej jesteśmy w stanie objąć szerzej miłością wszystkich
naszych bliźnich, a także nieprzyjaciół, pragnąc dla nich takiego dobra, jakiego pragnie Bóg.
Jeśli dwie osoby oddziałują na siebie własnością prawdy, to wówczas mamy do czynienia z relacją wzajemnego otwarcia się na siebie
i uwierzenia sobie. Takie zachowania są właściwymi reakcjami na
spotkaną i doświadczoną własność prawdy. W tym przypadku osoby oddziałują na siebie swym aspektem prawdy. Prawda w wersji
prawdomówności rodzi w drugiej osobie reakcję w postaci zaufania
i zarazem otwartości. W przypadku osobowej relacji wiary zwraca
szczególną uwagę fakt, iż aspekt prawdziwościowy wiąże tę relację
z kategorialną relacją poznania. Można nawet powiedzieć, że cała
relacja poznania należy w jakiś sposób do obszaru istnieniowej relacji wiary10.
W ramach relacji wiary możemy mówić o wierze w sensie przedmiotowym i podmiotowym. W pierwszym znaczeniu akcent jest położony na osobę, której wierzymy. Tu bowiem wiara polega na pewnym wewnętrznym uposażeniu człowieka na miarę tego, co ze sobą
wnosi w tę relację osoba, której zawierzyliśmy. Gdy zatem nawiązujemy z Bogiem relację wiary, to On w nas wnosi to, czym jest, przystosowuje nas do siebie właśnie w ramach tej relacji. W drugim znaczeniu – podmiotowym – wiara polega na adoracji Boga obecnego
w duszy ludzkiej (i na tym polega istota religii). Bóg wówczas znajduje się w istocie człowieka jako odrębny byt i oddziałuje na nas jako prawda. Obecność Boga w istocie człowieka owocuje określonymi usprawnieniami rozumnych władz ludzkich w postaci cnót
teologicznych oraz darów Ducha Świętego. Pozytywne i pełne akceptacji odniesienie do prawd religijnych jest wywołane w człowie10
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M. Gogacz, Człowiek i jego relacje (materiały do filozofii człowieka), Warszawa
1985, s. 15-17.
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ku przez objawienie Boże. Skutki wiary w sensie podmiotowym odnoszą się do wszystkich trzech gałęzi aktywności ludzkiej:
poznawania (posiadanie wiedzy o prawdzie – jako wiara zawarta
w intelekcie i woli), decydowania (uznanie wiedzy ze względu na
prawdomówność Boga), relacji osobowych (kontemplacja i adoracja
obecnego w istocie człowieka Boga). W ten sposób wiara staje się
swoistym zaczynem dla osobowej relacji człowieka z Bogiem i wspomaga osobową relację miłości.
Natomiast dobro w osobach jest bodźcem do nawiązania relacji
nadziei. Przejawia się ona z jednej strony życzliwością, z drugiej zaś
gotowością do przyjęcia daru, jakim jest dobro drugiej osoby. Dzieje się tak, gdyż osobowa relacja nadziei buduje się na istnieniowej
własności dobra. Rozpoznane dobro w drugiej osobie skutkuje tym,
że może ona być wybrana. Życzliwość, jaką ktoś przejawia, rodzi
w drugiej osobie gotowość do przyjęcia daru, którym właśnie jest
rozpoznane dobro. Relacja ta polega na tym, że mamy nadzieję, iż
osoby, którym uwierzyliśmy, zawsze będą dostępnym dla nas dobrem.
Nadzieja również jest oczekiwaniem, że będzie nam dostępna, akceptowana i udzielona obecność drugiej osoby. Pomiędzy relacją nadziei a postępowaniem można dostrzec pewne związki. Przejście
z relacji postępowania do relacji osobowej jest przejściem od spotkania do obecności (jak od przypadkowego zetknięcia się do trwałego
związku). Postępowanie należy w jakiś sposób do bytowego zakresu relacji nadziei, gdyż kresem obu jest istnieniowa własność dobra.
Jeśli relacją nadziei powiązane są osoby Boga i człowieka, to oznacza, że z jednej strony Bóg wnosi w nas to, czym jest, a z drugiej oddziałuje na człowieka jako dobro. Mamy więc sytuację podobną do
tej zachodzącej w osobowej relacji wiary, tyle, że własnością istnieniową, odgrywającą tu zasadniczą rolę, jest dobro, a nie prawda.
Charakterystyka wszystkich trzech relacji osobowych wskazuje,
że są one ze sobą ściśle powiązane i w praktyce, jeśli powiążemy się
z osobą którąś z tych relacji, to pozostałe będą jej towarzyszyły. Trudno bowiem wyobrazić sobie otwartość na drugą osobę bez życzliwości czy zaufania, podobnie jak trudno też wyobrazić sobie osobową
relację miłości, która jest obecnością dla siebie powiązanych nią osób,
bez wiary, będącej otwartością i nadziei, będącej zaufaniem i gotowością przyjęcia drugiego jako dobra.
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Wszystkie te relacje należą do religii, jeśli wiążą człowieka z Bogiem. To właśnie na płaszczyźnie relacji osobowych wiary, nadziei
i miłości nawiązuje się najwłaściwsze powiązania z Bogiem. Także
samą świętość mierzy się właśnie rozmiarami miłości skierowanej
ku Bogu. Na tej zatem przestrzeni będzie się realizowało właściwie
rozumiane życie religijne. Oznacza to też, że jego podstawą będzie
coś, co jest fundamentalne dla człowieka jako osoby – jego akt istnienia wraz z przejawiającymi je własnościami. Tak przedstawione
od strony struktury bytowej osób relacje osobowe (bo przecież nie
należy jeszcze zapominać o łasce, jako „nadprzyrodzonym organizmie”, danym nam przez Boga, abyśmy mogli więzi te pielęgnować
i rozwijać) powodują, że właściwie nikogo z tej bogatej perspektywy przyjaźni z Bogiem nie można wykluczyć. Człowiek może to tylko zrobić sam, mocą własnej, wolnej decyzji.
4. O życiu religijnym możemy powiedzieć coś więcej, patrząc na
jego skutki zachodzące w człowieku. Trudniej jednak jest przyjrzeć się tej kwestii niejako od strony Boga. Dzieje się tak dlatego, że
Bóg nie jest dostępny ludzkiemu poznaniu bezpośrednio. Różnica
w bytowej strukturze między Bogiem i człowiekiem uwidacznia się
w takim momencie rozwoju życia religijnego, w którym to Bóg przejmuje inicjatywę, w pewnym sensie burząc wyobrażenie człowieka
o jego przyjaźni z Bogiem. Okres ten zwykło nazywać się ciemną
nocą duszy, właśnie ze względu na zupełne zagubienie człowieka,
który nagle zaczyna doznawać licznych problemów natury religijno-duchowej.
Zacznijmy jednak od filozoficznego usytuowania Boga jako bytu
o specyficznej strukturze. Strukturze, która staje się w pewnym momencie dla człowieka poważną przeszkodą oraz utrudnieniem w zrozumieniu życzeń Bożych.
Już sam fakt poznania Boga nastręcza człowiekowi pewnych trudności. Nie da się bowiem bezpośrednio ująć Jego istnienia. Jedynym
sposobem udowodnienia istnienia Boga jest dojście do stwierdzenia
tego faktu pośrednio, przez analizę skutków dostępnych nam poznawczo w postaci istnień bytów nas otaczających, które zarazem mają swe istnienie (pochodne) zależne od Boga jako przyczyny tych istnień. Co więcej, można też na podstawie analizy struktury bytowej
tych bytów dotrzeć do rozpoznania, jaką strukturę bytową ma Bóg.

świętość człowieka

MISTYKA I JEJ
FILOZOFICZNE
PODŁOŻE
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O Bogu możemy więc mówić w kontekście ujmowania, rozumienia
otaczającej nas rzeczywistości11. Dowodzenie istnienia Boga zachodzi zatem pośrednio, właśnie przez dostrzeżenie, że inne byty mają
istnienie zależne, a ich struktura jest złożeniem z istnienia oraz istoty. Analizując budowę dostępnych nam poznawczo bytów, dochodzimy do stwierdzenia realnego istnienia Boga jako pierwszej przyczyny sprawczej tych bytów. To dochodzenie ma swój fundament
w filozofii św. Tomasza z Akwinu i zwykło się je określać jako demonstratio quia12. W ramach tomizmu konsekwentnego rozpoczyna
się to rozumowanie od przyjęcia pluralizmu bytów, głoszącego, że
jest wiele złożonych bytów, które różnią się od siebie strukturalnie.
Stosując z konsekwencją zasadę niesprzeczności, można stwierdzić,
że żaden byt nie może być przyczyną samego siebie, gdyż w takiej sytuacji musiałby zadziałać jeszcze przed swym zaistnieniem. Oznaczałoby to, że to, co nie istnieje (niebyt), może działać i wywoływać
określone skutki, co byłoby widocznym absurdem. Z tego należy wyciągnąć wniosek, że rzeczywistość nie urealnia samej siebie i musi być
taki byt, który nie dał sam sobie istnienia, jest nieuprzyczynowany
i sam urealnia inne byty. Taki byt jest bytem samoistnym, aby jednak
mógł urealniać inne byty, musi mieć właściwe ku temu „kompetencje”, które sprowadzają się do specyficznej struktury (czyli bycia samoistnym istnieniem)13. Rozważania z zakresu tej problematyki w tomizmie konsekwentnym, podążając za ujęciami Akwinaty,
przyjmują za istotę Boga wszystko to, co znajduje się w Bogu14. A poM. Gogacz, Poszukiwanie Boga. Wykłady z metafizyki absolutnego istnienia,
Warszawa 1976, s. 8.
12
Jest to określenie samego św. Tomasza, który dowodzenie to umieścił obok
metody nazywanej propter quid. Obserwując zatem określone skutki (stąd też
określenie tej metody – per effectum), zadajemy sobie trud odnalezienia
odpowiedniej ich przyczyny. A zatem nie poznajemy czegoś bezpośrednio, tylko
właśnie za pośrednictwem pewnych rzeczy, które są skutkami, wskazującymi
nam niejako na swoją przyczynę. Taką metodę można by nazwać metodą
pośrednią, wyjaśniającą. Drugi z wymienionych sposobów polega na tym, że
w naszym rozumowaniu wychodzimy od przyczyny (per causam), jest to metoda
udowadniania niejako wprost, bezpośrednio. Zob.: Sancti Thomae de Aquino,
Summa Theologiae, Editiones Paulinae, Roma 1962, I, 2, 2c.
13
M. Gogacz, Poszukiwanie Boga. Wykłady z metafizyki absolutnego istnienia,
Warszawa 1976, s. 17.
14
Zob. M. Gogacz, Filozoficzne koncepcje istoty Boga, w: W kierunku Boga, Warszawa
1982, s. 22-23.
11
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nieważ Bóg jest samym istnieniem, przeto oznacza, iż Jego istotą jest
istnienie. W ten sposób wszystko, co Boga wypełnia, jest Bogiem,
a zatem Jego poznanie, rozumowanie jest także tym samym, co On.
Wracając do kwestii Boga jako nadawcy w relacji osobowej, jeszcze raz należy zaakcentować, że odczytanie treści przez Niego przekazywanych człowiekowi, może być zadaniem trudnym. Pośrednie
ujęcie poznawcze Boga przez człowieka nie zaspokaja w pełni pragnienia spotkania Boga, które budzi się w kochającym i tęskniącym
człowieku. Człowiek wie, że Bóg jest obecny w jego duszy, ale nie
uwalnia go to od licznych wątpliwości natury religijnej (czy na przykład jego życie religijne przebiega we właściwym kierunku). Natomiast Bóg, troszcząc się o człowieka przeżywającego rozterki, stara
się temu zaradzić. W ten sposób dochodzimy do problematyki doświadczenia mistycznego. W tomizmie konsekwentnym określenie
istoty doświadczenia mistycznego jest oryginalne i zupełnie odmienne od ujęć tego zagadnienia w innych odmianach tomizmu.
Gogacz zaproponował bowiem, by określać je jako nagłe, niespodziewane doznanie istnienia Boga przez intelekt możnościowy człowieka. Jest to nietypowe ujęcie, gdyż wcześniej tomiści sugerowali,
iż doświadczenie mistyczne jest jakimś wyższym poziomem kontemplacji. Tymczasem Gogacz jako pierwszy zaproponował potraktowanie tego doznania jako czegoś odrębnego od kontemplacji oraz
jako czegoś, co nie jest naturalną konsekwencją pogłębiającego się
życia religijnego. W tej wersji doświadczenie mistyczne jest „kołem
ratunkowym”, rzuconym przez Boga człowiekowi, by ten, przeżywając rozterki ciemnej nocy duszy, nie odwrócił się od Boga, sądząc,
że jego życie religijne jest błędnie nakierowane i że faktycznie oddala go od Boga, zamiast do Niego przybliżać. Nie jest to zatem doznanie wypracowane, gdyż nie można go uzyskać żadnymi ćwiczeniami duchowymi; nie jest też znanym w literaturze mistycznej
porwaniem (raptus), gdyż wtedy następuje pewnego rodzaju oderwanie od zmysłów. Polega ono na tym, że człowiek (nie wiedząc jak
i skąd) ma pewność, że doświadczył istnienia Boga. Poza tym nic
więcej ono nie daje. Nie przynosi żadnych nowych, nadprzyrodzonych usprawnień czy nowej wiedzy.
Na takie definiowanie doświadczenia mistycznego naprowadziła
Gogacza analiza struktury bytowej oraz specyficznych działań za-
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równo człowieka, jak i Boga. Wydaje się, że doznanie nazywane właśnie doświadczeniem mistycznym znajduje swe ostateczne wyjaśnienie w momencie, gdy przyjrzymy się bliżej poznaniu ludzkiemu
i funkcjonowaniu jego władz intelektualnych.
Poznanie ludzkie (będąc poznaniem zmysłowo-intelektualnym)
ma dwa etapy. Pierwszy z nich to etap poznania niewyraźnego, a drugi to poznanie wyraźne. Na pierwszym etapie człowiek odbiera pryncypia wyznaczające poznawany byt jeszcze przedrefleksyjnie, docierają one tylko do intelektu możnościowego – władzy wrażliwej
właśnie na pryncypia bytowe. Nie ma tu jeszcze żadnego tworzenia
wiedzy czy pojęć. Byt po prostu oddziałuje na władze poznawcze
człowieka poznającego. Intelekt możnościowy jest w człowieku władzą bierną, a więc może tylko odbierać te treści, które do niego docierają. Pojawiające się treści przede wszystkim rodzą w intelekcie
ludzkim reakcję, bodziec do tego, aby zwrócić się do doznanego bytu – i to jest właśnie słowo serca. Zwracać się już możemy na różne
sposoby: mogą to być relacje osobowe, budowanie wiedzy czy nawet
kultury. Natomiast drugi etap – poznanie wyraźne – jest już rozumowaniem, a zatem na podstawie odebranych treści intelekt może
realizować swoje działanie, jakim jest właśnie rozumowanie – może tworzyć pojęcia i wiedzę.
Doświadczenie mistyczne w kontekście tomistycznej teorii poznania jawi się jako „odsłonięcie się” Boga człowiekowi właśnie w jego intelekcie możnościowym. Bóg daje się doznać bezpośrednio ludzkiemu intelektowi i woli, która Go ogarnia miłością. Relacja ta,
polegająca na doznaniu przez intelekt ludzki istnienia Boga, jest dla
człowieka wydarzeniem niespodziewanym i niezasłużonym. Bóg daje się doznać jako pryncypium, a tym w Bogu jest wyłącznie istnienie. Celem doświadczenia mistycznego nie jest ani wiedza, ani udoskonalenie życia religijnego, ani też nabywanie nowych cnót, ale
skutkuje ono w człowieku intelektualną pewnością, że Bóg, z którym wiążemy się relacjami osobowymi, po prostu jest i jest w nas
obecny. Opis tego doświadczenia, dokonany przez Gogacza, wskazuje właśnie, że dzieje się ono na poziomie poznania niewyraźnego.
Poznanie to skutkuje „słowem serca”, które jest zarazem bodźcem do
tego, aby skierować się do doznanego bytu (w tym przypadku Boga)
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– na przykład przez relacje osobowe, których podmiotami i kresami
są przejawy aktu istnienia osób.
Zdaniem Gogacza sposób postrzegania doświadczenia mistycznego zależy od sposobu ujmowania człowieka i Boga. Jeśli chodzi
o osobę Boga, to widzi on trzy błędne sposoby ujmowania Go, które nie doprowadzają nas do poprawnego ujęcia doświadczenia mistycznego. Pierwszym z nich jest utożsamianie Boga z kosmosem
bądź siłami natury, a wówczas, by zetknąć się z takim Bogiem, musimy utracić własną indywidualność, rozmywając się w kosmosie, żywiołach, bóstwie. Drugim jest traktowanie Boga jako samomyślącej
się myśli. W takiej sytuacji doświadczenie mistyczne, będąc zetknięciem człowieka z Bogiem, dostarcza człowiekowi pełni wiedzy na
Jego temat. Sam zaś mistyk staje się „wybrańcem” mającym tajemną
wiedzę. Natomiast trzecia błędna koncepcja polega na traktowaniu
Boga jako najwyższego punktu kosmosu, do którego człowiek może dotrzeć własnymi siłami. W tym przypadku doświadczenie mistyczne utożsamia się ze zbawieniem, polegającym na spotkaniu z Bogiem na samym szczycie drabiny bytów.
Właściwie w żadnym z tych trzech błędnych ujęć Bóg nie jest postrzegany jako byt osobowy, z którym człowiek może być powiązany miłością.
Podsumowując temat filozoficznych podstaw mistyki w tomizmie
konsekwentnym, można powiedzieć, że wypracował on własną interpretację doświadczenia mistycznego, odmienną od propozycji innych tomistów (jak chociażby Jacques`a Maritain`a czy Josepha Maréchala). Gogacz wyraźnie zaakcentował relacyjną strukturę tego
zjawiska. Z tego wynika postulat badania jego istoty w kontekście
osób, między którymi doświadczenie to zachodzi. To oznacza konieczność ustalenia struktury ontycznej Boga i człowieka, gdyż o relacji jesteśmy w stanie dowiedzieć się więcej, gdy znamy podmioty
tą relacją połączone.
Mistyka w takim kontekście jawi się jako teoria doświadczenia
mistycznego. Samo zaś doświadczenie mistyczne jako doznanie istnienia Boga w intelekcie możnościowym człowieka. Bóg czyni to
z własnej inicjatywy, reagując w ten sposób na kryzysy duchowe tęskniącego do Niego człowieka.
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* * *
Filozofia religii, którą można wyodrębnić w ramach uprawiania tomizmu w jego konsekwentnej odmianie, jest tak faktycznie metafizyką bytu przypadłościowego – relacji religii. Tą relacją są powiązane dwa byty osobowe: Bóg i człowiek. Z tego też powodu jej
podstawę będą stanowiły filozofia człowieka oraz teodycea. Z tego
samego powodu w filozofii religii znajduje się ważne miejsce dla problematyki osoby i relacji osobowych.
Można też zaryzykować stwierdzenie, że tak sformułowana filozofia religii jest uprawiana zgodnie z podstawowymi założeniami
(wyjściowymi tezami) tomizmu konsekwentnego. Najpierw chodzi
o specyficzne rozumienie aktu istnienia. Jest on bowiem pierwszą
przyczyną tego, że byt jest (innymi słowy – zapoczątkowuje byt). Następnie nie jest on w ludzkim poznaniu ujmowany bezpośrednio, lecz
poprzez własności istnieniowe (przejawy istnienia). Zarazem te same przejawy istnienia stanowią podstawę do budowania relacji osobowych wiary, nadziei i miłości, którymi mogą się wiązać osoby ludzkie między sobą oraz z Bogiem. Relacje międzyludzkie określane są
mianem humanizmu, relacje zaś z Bogiem – religią. W związku z tym
pewną „nicią”, łączącą pod względem struktury bytowej Boga i człowieka, są te same przejawy istnienia: realność, prawda i dobro. Tomizm konsekwentny dopracował także rozumienie osoby jako istniejącej realnie istoty, z podkreśleniem, że samo istnienie jest jej
podstawowym elementem strukturalnym, które urealnia i aktualizuje wszystkie jej pozostałe elementy strukturalne.
Kolejną, ważną cechą tomizmu konsekwentnego, jest wyodrębnienie problematyki poznania niewyraźnego w nurcie zagadnień poświęconych podstawom ludzkiego poznawania. Przyjąwszy, że nasze poznanie ma charakter bierny, tomizm konsekwentny
proponuje, by przyjąć, że istotą poznania niewyraźnego jest przyjęcie przez intelekt możnościowy pryncypiów poznawanego bytu. To
natomiast pozwoliło na ukształtowanie specyficznego rozumienia
doświadczenia mistycznego jako doznania istnienia Boga na poziomie poznania niewyraźnego.
Można także wskazać na jeszcze jedną cechę charakterystyczną
tej odmiany tomizmu. Otóż, przyjmuje się w nim istotowy układ
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przyczyn i skutków przy jednoczesnym uznawaniu pluralizmu bytowego. Oznacza to, że dla każdego wewnętrznego elementu bytowej struktury człowieka (czy innego bytu) znajdujemy adekwatną
przyczynę zewnętrzną. Ta cecha umożliwia między innymi dojście
do stwierdzenia, że istnieje przyczyna sprawcza istnień ludzkich (które są pochodne i zależne), że jest to byt osobowy, który ma specyficzną konstrukcję ontyczną polegającą na byciu samoistnym istnieniem.
Spośród wszystkich tych wymienionych cech charakterystycznych tomizmu konsekwentnego, najbardziej jednak brzemienna
w skutki na terenie filozofii religii jest ta, w której głosi się szczególną rolę aktu istnienia i przejawiających go własności, będących
podstawą relacji istnieniowych (i osobowych).
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Filozofia moralna, czyli etyka chronienia osób
Izabella Andrzejuk
Etyka w tomizmie konsekwentnym jest określana jako nauka
normatywna i uniwersalna. Co to oznacza? Po pierwsze – chodzi o to,
że tak rozumiana etyka ustala normy naszych działań pod kątem ich
zgodnego z prawdą chronienia dobra osób. A zatem jej normy moralne
ustalane są tak, żeby były zgodne ze strukturą człowieka i z jego naturą.
Po drugie, jej uniwersalność oznacza po prostu powszechność, gdyż
obejmuje ona swymi normami wszystkie osoby. Etyce będzie więc
potrzebna perspektywa antropologiczna już na etapie budowania
wyjściowych norm. Filozofia człowieka bowiem pozwoli na ustalenie,
kim jest człowiek w swych podstawowych elementach strukturalnych
(istnienie i istota).
1. Punktem wyjścia etyki tomistycznej jest stwierdzenie, że człowiek
istnieje. Skoro tak, to z tego faktu wynika, że ma on prawo do życia
i do ochrony swego istnienia. Innymi słowy w etyce wyrażane jest
to normą właśnie ochrony istnienia oraz życia ludzkiego. Dostrzegamy też w strukturze człowieka jego duchowość i podmiotujące się
w nim władze duchowe (intelekt i wolę). Człowiek poznaje, podejmuje decyzje, jest wolny, przejawia więc w swoich działaniach pewne własności natury duchowej, podmiotujące się w jego duchowych
władzach. Zatem ze względu na to etyka formułuje normę, iż te własności duchowe należy chronić oraz rozwijać. Kolejnym elementem
strukturalnym człowieka najbardziej narzucającym się w poznaniu
jest jego ciało. W związku z tym możemy powiedzieć, że ono również powinno stać się przedmiotem naszej rozumnej troski. Powinniśmy o nie dbać, właściwie je odżywiając lub lecząc – jeśli okaże się
to konieczne. Mamy więc różne „wymiary” ludzkiej natury, objęte
troską tak, by mogły służyć dobru człowieka. Ostatnim z nich jest
społeczny wymiar ludzkiej natury, nasze powiązania z innymi osobami, w tym z osobą Boga. W tym zakresie także etyka formułuje
normy, zgodnie z którymi należy dbać o te powiązania, gdyż człowiek samotny, pozbawiony miłości czy przyjaźni jest po prostu nieszczęśliwy.

PRZEDMIOT
I METODA ETYKI
punkt wyjścia etyki
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Widzimy zarazem, że wszystkie tu wymienione potrzeby człowieka są podstawowymi jego prawami wynikającymi z jego natury
(prawo do życia, do wolności, itp.), określanymi jako prawo naturalne. Natura człowieka, będąc jego podstawą, jest zarazem zespołem
właściwych mu elementów strukturalnych, które przejawiają się przez
specyficzne dla człowieka działania (poznawanie, rozumienie, wybieranie, nawiązywanie relacji z innymi osobami, rozwój fizyczny,
psychiczny). Przejście z tego, jaka jest struktura człowieka, do zaleceń moralnych (stanowiących właśnie prawo naturalne) dzieje się
niemal spontanicznie. W ten sposób możemy powiedzieć, że normy etyki są w człowieku wewnętrzną postacią zaleceń prawa naturalnego. Normy te obowiązują każdego człowieka, niezależnie od
tego czy jest osobą wierzącą czy ateistą. Ateizm bowiem nie zwalnia
z posługiwania się rozumnością i odczytywania specyfiki natury
ludzkiej.
W związku z tym przedmiotem etyki są normy postępowania
ludzkiego, w których zgodnie z prawdą będziemy odczytywać dobro osób. Oznacza to, że etyka tomistyczna będzie korzystała z filozoficznej nauki o człowieku. Jeśli bowiem etyk chce ustalić owe
normy, to musi wcześniej coś wiedzieć o człowieku (i o jego naturze).
Nie da się przecież wybrać działań chroniących osoby, jeśli nie będziemy wiedzieli, co oznacza „być osobą”. Co więcej, punktem wyjścia etyki tomizmu konsekwentnego jest metafizyka realnie istniejących bytów osobowych. Identyfikacja człowieka jest więc
bezpośrednią podstawą realistycznie określonej etyki.
Etyka jako nauka filozoficzna posługuje się metodami zaczerpniętymi z filozofii. Stanowi ona odrębną metodologicznie od filozofii człowieka dziedzinę, gdyż ma własny przedmiot (normy postępowania ludzkiego). Należy przy tym pamiętać, że aby określić owe
normy, musimy odróżnić pryncypia bytowania od pryncypiów postępowania. Te pierwsze wywołują określone skutki bytowe (to, że
człowiek ma taką, a nie inną strukturę bytową), natomiast te drugie,
będąc ludzkimi usprawnieniami do wykonywania różnych czynności, powodują określony dobór naszych działań.
Filozofię zwykło określać się jako „czytanie księgi natury”1. Jeśli
zechcemy w ten sposób spojrzeć także na etykę, to będzie ona czy1
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taniem księgi natury „pod określonym kątem”, to znaczy ustalaniem
zasad właściwych działań, by były dobre – trafne i zarazem wywołujące pozytywne skutki. W ten sposób po uprzednim rozpoznaniu,
kim jest człowiek i co z tego wynika, przechodzimy do wyboru działań chroniących zgodnie z prawdą dobro każdego człowieka (pamiętajmy bowiem, że tak sformułowana etyka nie interesuje się człowiekiem „myślnym”, lecz realnym). Reasumując, możemy powiedzieć,
że etyka posługuje się typowo filozoficzną metodą, polegającą na poszukiwaniu dla zastanych i rozpoznanych skutków adekwatnych
przyczyn.
Zrekapitulujmy nasze uwagi w kilku zdaniach:
1) Normatywność etyki w tomizmie konsekwentnym oznacza, że
ustala ona, które działania ludzkie chronią zgodnie z prawdą dobro
osób (zatem ustala ona normy postępowania moralnie dobrego i te
normy są jej przedmiotem).
2) Uniwersalność tej etyki polega na tym, że obowiązuje ona wszystkie bytu rozumne i wszystkie je ogarnia swym zasięgiem.
3) Aby ją rzetelnie uprawiać, potrzebna jest nam wiedza antropologiczna (kim jest człowiek). Znajomość struktury bytowej człowieka
daje etyce „podpowiedzi”, które z działań będą człowiekowi służyły.
4) Identyfikując najbardziej podstawowe potrzeby człowieka poznajemy zarazem prawo naturalne.
2. Skoro przedmiotem uprawianej w tomizmie konsekwentnym
etyki są pryncypia (zasady) postępowania chroniącego osoby i ich
dobro (w zgodzie z prawdą), to wypada zaprezentować owe pryncypia moralności. W etyce chronienia osób możemy wskazać na trzy
takie pryncypia czy zasady: mądrość, kontemplacja i sumienie. Są
one zarazem usprawnieniami duchowych władz człowieka bądź niemal naturalnymi ich skłonnościami. Oznacza to, że zdobywamy je
przez powtarzanie określonych czynności tak często i długo, aż nasze władze je nabędą.
Mądrość jest wymieniona tu jako pierwsza nie bez powodu. Jest
ona bowiem najważniejszą zasadą wyboru działań chroniących dobro osób oraz konieczną podstawą wyboru działań moralnych. Jej
ranga wynika z tego, że działa ona w człowieku z poziomu poznania wyraźnego i powoduje, że umiemy otaczające nas byty ujmować
w ich przyczynach i skutkach bądź też z pozycji dostępnych nam
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skutków, wskazać na adekwatne przyczyny. Poznanie wyraźne jest
zarazem konsekwencją wcześniej dokonującego się w intelekcie możnościowym poznania niewyraźnego, skutkującego słowem serca (które jest znakiem, że dokonał się w nas odbiór pryncypiów poznanego
bytu). Dzięki temu mądrość usprawnia nas w odczytywaniu i rozumieniu podstawowych elementów strukturalnych bytów, a dokładniej mówiąc, usprawnia się w tym intelekt (co zresztą jest jego właściwym działaniem). W etyce tomistycznej mądrość określana jest
jako „prawda o dobru”. Rozwijając ten zwrot, możemy ją zdefiniować jako sprawność intelektu do rozpoznawania prawdy, a następnie do rozważania jej jako dobra. A zatem w pewnym sensie w stosowaniu mądrości realizuje się odpowiedź na pytanie: Czy ta
konkretna, poznana przez nas rzecz będzie chroniła człowieka? Nie
należy mylić mądrości z doświadczeniem, gdyż to ostatnie może odnosić się do złych działań. Możemy mieć po prostu doświadczenie
w złu, tymczasem mądrość tak ujęta nigdy nie owocuje złym postępowaniem. Za sprawą mądrości zło potrafimy rozpoznać i nie wiązać się z nim. Może to być zło w kulturze, rozwiązaniach prawnych,
społecznych, obyczajowości, które mądrość jest w stanie zidentyfikować i zakwestionować. Intelekt bowiem, który działa z poziomu
mądrości, przedstawia woli jakiś byt jako dobry tylko wtedy, gdy służy on dobru osoby i chroni to dobro. Jeśli intelekt rozpozna jakiś byt
jako powodujący negatywne skutki, to zmotywuje wolę, będąc
usprawnionym w mądrości, do jego odrzucenia.
Aby zobrazować działanie mądrości w praktyce, możemy przedstawić następujący przykład: poznajemy prawdę o nożu jako o ostrym
narzędziu i teraz tę prawdę, że nóż jako narzędzie ostre służy do cięcia i krojenia, konfrontujemy z dobrem. Jakie dobre skutki ta prawda przyniesie? W odpowiedzi możemy zauważyć, że będzie to na
przykład nakarmienie głodnych osób, dla których pokroimy tym nożem chleb. Zarazem odrzucamy możliwe złe skutki, do których należałoby na przykład skaleczenie lub pozbawienie kogoś życia za pomocą tego narzędzia. Można dopowiedzieć tylko, że ta zasada
dotyczy wielu wytworów ludzkich – od prostego noża do energii atomowej.
Natomiast kontemplacja jest zasadą wyborów działań chroniących z poziomu poznania niewyraźnego. Jest ona namysłem nasze-
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go intelektu nad tym, co mamy robić. Namysł ten jest zabarwiony
naszym zaangażowaniem. Możemy zatem powiedzieć, że dotyczy
on spraw dla nas ważnych, których nie moglibyśmy potraktować obojętnie. W przeciwieństwie do mądrości jest ona pryncypium wyboru działań chroniących osoby z poziomu poznania niewyraźnego
(jeszcze przed etapem tworzenia wiedzy). Kontemplacja jest więc takim typem poznania, który uwrażliwia nas na relacje osobowe.
W nim intelekt poznaje prawdę i dzięki temu dowiaduje się, że ma
chronić osoby. Intelekt bowiem zaświadcza, że istnieją powiązania
osób, a wola to akceptuje. Podziw wywołany tym „odkryciem” zatrzymuje naszą uwagę właśnie na tych relacjach. Jednak posługiwanie się samą tylko kontemplacją niesie w sobie pewne ryzyko, gdyż
skupia ona naszą uwagę bardziej na relacjach aniżeli na bytach. Jeśli ograniczylibyśmy się tylko do takiego ujęcia, groziłoby nam ujmowanie rzeczywistości raczej tylko relacyjnie. Zarazem jest to podstawowe odniesienie, które wskazuje też na to, że zostały przez nas
odebrane takie przejawy poznawanego bytu, jak prawda i dobro. Należy zaznaczyć, że są to własności istnieniowe, na których budują się
osobowe relacje wiary i nadziei. Intelekt, rozpoznając te własności,
skłania wolę do chronienia wspomnianych relacji. Potrzebujemy jednak jeszcze innych usprawnień, aby nie mylić dobra bytów w ogóle
z dobrem dla nas. Zachwyt nad prawdą i dobrem bytów może bowiem spowodować, że nie zadamy sobie pytania o skutki, jakie niesie dla nas kontakt z owym zachwycającym nas bytem. Podobnie jak
małe dziecko, zachwycone wyglądem czerwonego muchomora nie
zastanawia się nad skutkami jego zjedzenia.
W ten sposób przechodzimy płynnie do trzeciego pryncypium,
a mianowicie do sumienia, które nie jest sprawnością, lecz wspólnym
działaniem intelektu i woli w człowieku. Ta ich współpraca polega na
działaniu woli, poprzedzonym sądem intelektu, polegającym na wyborze dobra. Wymaga to zatem stosownych usprawnień obu tych
władz. Sąd intelektu, aby był dobry, musi być sądem mądrym. To
znaczy, że intelekt potrzebuje usprawnienia w mądrości. Decyzja woli jest tu niejako motywowana mądrościowym sądem intelektu.
Tak więc możemy powiedzieć, że dobrze działające prawe sumienie w człowieku będzie skutkiem usprawnienia i dobrego wychowania władz jego duszy do działania. Nie jest to więc coś nam dane,
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lecz raczej „zadane”. Możemy mówić o takiej sprawności jak prasumienie (syndereza), sprawność ta pozwala człowiekowi na funkcjonowanie w myśl zasady „czyń dobro, zła unikaj”. Nie jest to jednak
sprawność wystarczająca do moralnie dobrego postępowania. Prasumienie bowiem nie pomoże nam określić, co na przykład jest dobre dla konkretnej osoby, w konkretnej sytuacji. Tu właśnie trzeba
czegoś więcej: wyraźnego określenia dobra tej osoby na podstawie
prawdy o niej. Potrzeba więc aż mądrości.
Skutkiem wychowania władz intelektualnych człowieka będzie
prawość sumienia. Zarówno więc od strony intelektu, jak i od strony woli mogą pojawić się pewne niedomagania. Należy pamiętać, że
intelekt możnościowy w człowieku odbiera pryncypia poznawanego
bytu zawsze prawidłowo, jednak pewne zakłócenia mogą pojawić się
na poziomie intelektu czynnego (poziom budowania wiedzy), ponieważ intelekt czynny usprawnia się także dzięki kulturze. Może więc
stać się tak, że skieruje nas on nie do realnego dobra, lecz do pojęcia
dobra lub też wprost do fałszu bądź zła, niejednokrotnie obecnego
przecież w kulturze. Może też być tak, że to wola mylnie uzna jakieś dobro samo w sobie za dobro dla nas. Przed taką postawą będą
nas chroniły sprawność mądrości oraz kontemplacja. Sumienie więc
jest w nas podstawą pewności, a nie prawdziwości. A ta zaś jest
w większym stopniu związana z decydowaniem niż z poznaniem.
Sumienie zaświadcza o naszym postępowaniu, wymaga od nas
określonych zachowań, a także ocenia je w świetle znanych nam zasad2. Tak więc możemy powiedzieć, że sumienie jest podstawą i źródłem naszej (a zatem subiektywnej) oceny moralnej własnych czynów. Jesteśmy jednak zobowiązani do zgodności ze swym sumieniem,
nawet jeśli zostało ono błędnie ukształtowane, gdyż nie dysponujemy innym pryncypium postępowania.
Osobną sprawą jest ocena moralna ludzkiego postępowania według kryteriów obiektywnych czyli według tego, czy owo postępowanie było zgodne z obiektywnym dobrem: tu może się pojawić kwestia odpowiedzialności za prawidłowe ukształtowanie sumienia.
Może ono bowiem – jak wspomniano – błądzić, dlatego tak ważne
jest uwrażliwienie władz człowieka na prawdę i dobro.
2
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W związku z tym możemy wskazać na następujące składniki
związane z jego działaniem: 1) prasumienie, 2) kontemplacja jako
namysł moralny, 3) mądrość. Samą zaś kolejność działania pryncypiów postępowania można zaprezentować następująco: 1) kontemplacja dająca odkrycie celu w życiu ludzkim, 2) mądrość, dzięki której prawda prezentowana jest woli jako właściwe dla niej dobro3, 3)
sumienie jako „świadek” naszego postępowania.
Warto także zaakcentować, iż normy moralności (inaczej zasady
wyboru działań chroniących osoby i powiązania z osobami) są sprawnościami, co oznacza, że działają w nas niejako „od wewnątrz”. Jest
to trafna i dobra propozycja w etyce tomizmu konsekwentnego. Wiadomo przecież, iż żadne zewnętrzne nakazy i zakazy nie spowodują, że ludzie będą postępować zgodnie z nimi i będą im wierni. Lepsze efekty daje wewnętrzne usprawnianie się w określonym
postępowaniu, byśmy chcieli kierować się do tego, co dobre i prawdziwe. Ponadto, słabym punktem zewnętrznych nakazów czy zasad
postępowania jest konieczność zabezpieczenia ich sankcjami. Wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie starają się postępować właściwie nie ze względu na przekonanie, że to będzie postępowanie dobre, lecz z obawy przed sankcjami, jakie im grożą, jeśli
postąpią wbrew zasadom.
3. Podejmując temat wolności warto na początku zaznaczyć, że cel
ludzkiego życia istnieje obiektywnie. W związku z tym nie wybieramy go, lecz odkrywamy na drodze kontemplacji. Tak więc kwestia „wybierania” celu życia ludzkiego będzie raczej zagadnieniem
z zakresu metafizyki (filozofii bytu), natomiast odkrywanie go – etyki. Dlaczego tak się dzieje? Można odwołać się do znanej, tomistycznej tezy, że wola pragnie z konieczności dobra, które w pełni zaspokoi jej dążenie. Innymi słowy, nie może nie chcieć takiego dobra,
gdyż taka jest jej natura jako władzy rozumowego pożądania.
Z problematyką wolności w tomizmie konsekwentnym wiąże się
temat rozumności człowieka, a jeszcze dokładniej, konsekwencji,
które wynikają z posiadania rozumności.
Będąc zatem bytami wyposażonymi w intelekt i wolę, jesteśmy
zarazem panami naszych działań i naszego postępowania. Nie cho3
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dzi więc o to, by w imię wolności robić to, co przysłowiowa dusza
zapragnie, lecz aby kierować się do tego, co prawdziwe i dobre.
Zwrot ten od razu naprowadza nas na kwestię wyposażenia władz
ludzkich w potrzebne do właściwego działania sprawności. Przede
wszystkim chodzi tu o mądrość, która jest umiejętnością łączenia prawdy z dobrem. W tomizmie konsekwentnym bowiem wolność oznacza
wierność prawdzie i dobru. Podejmowane decyzje są poprzedzone działaniem usprawnionego w mądrości ludzkiego intelektu, który rozpoznaje prawdę. Następnie to wola decyduje, czy owa rozpoznana prawda jest zarazem dobrem jej odpowiadającym i wartym naszych dalszych
zabiegów. O tym czy tak się stanie decyduje właśnie wola i dlatego powinna ona dokonywać wyborów z poziomu prawości. Można więc
stwierdzić, że wolność, jako umiejętność dokonywania właściwych
wyborów, będzie związana z mądrością oraz prawością woli. Mądrość
gwarantuje człowiekowi zdolność do intelektualnego rozpoznawania
prawdy i dobra, prawość zaś woli oznaczać będzie decyzję kierowania
się do dobra. Decyzja ta jest wyzwalana przez sumienie. Wolność jest
więc także przejawem wspólnego działania intelektu i woli, gdyż to
właśnie sumienie jest wspólnym działaniem tych władz. Sama prawda
i kontakt z nią będą kształtowały sumienie (prawość sumienia).
Akcent na prawdę i dobro, przeciwstawione złu i fałszowi, wynika (w tomizmie konsekwentnym) z tego, że zarówno prawda, jak i dobro są przejawami istnienia. To oznacza, że byt (to, co faktycznie, rzeczywiście, realnie istnieje) manifestuje się na zewnątrz właśnie poprzez
to, że jest (między innymi) prawdziwy i dobry. Z tego też powodu
można powiedzieć, że tak rozumiana wolność to postępowanie jak
najbardziej zgodne z naturą człowieka jako bytu osobowego, rozumnego. Oczywiście może być tak, że ktoś postanowi nie być wierny
wskazaniom intelektu, a jego wola, której brak prawości, nie będzie
chciała wybierać dobra, lecz zło. Jednak oznaczać to będzie, że takie
wybory nie będą jego autora sytuować wśród bytów, lecz raczej skierują go do pustki oraz nicości. Mówiąc oględnie, „nie jest to stan komfortowy” i prędzej czy później przyniesie on również szkody jemu samemu.
W przypadku wolności to ostatecznie wola (której działanie jest poprzedzone rozpoznaniem rozumu) decyduje i ryzykuje, i czasem podejmuje złą decyzję.
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Mówiąc o wolności warto przyjrzeć się powszechnym i obiegowym ujęciom tego, co zdarza się nam mylić z wolnością. Wśród błędnych rozumień wolności możemy wymienić utożsamianie wolności
z niezależnością oraz ujęcie wolności jako istoty człowieka. Jeśli zrównamy wolność z niezależnością od czegokolwiek, to wolność okaże
się stanem niemożliwym do osiągnięcia. Nigdy bowiem nie znajdziemy się w sytuacji całkowitej niezależności. Zawsze od czegoś lub od
kogoś w jakimś zakresie zależymy. Już sam fakt posiadania w strukturze bytowej możności jako podłoża zmian rodzi w konsekwencji
różnorakie sytuacje zależności: dzieci zależą od swoich rodziców, my
wszyscy zależymy od przyciągania ziemskiego, powietrza itp. Pewną modyfikacją takiego rozumienia wolności jest określenie, że jesteśmy „wolni od” lub „wolni do” czegoś. I tak mówimy przecież, że
mamy wolność wypowiadania się lub że jesteśmy wolni od przymusu pracy. Nadal jest to zrównanie wolności z niezależnością.
Może się też zdarzyć tak, że utożsamimy ludzkie działanie z tym,
kim jest człowiek, i wówczas będziemy rozumieli człowieczeństwo
jako wolność. W takiej sytuacji cecha człowieka staje się jego istotą,
co wydaje się paradoksalne, gdyż, będąc cechą, wynika sama z siebie jako z elementu strukturalnego. Z tego powodu wolność nie może być elementem strukturalnym, gdyż na wolności tak rozumianej
wspierałaby się wolność jako cecha tego bytu.
Obie, błędne, koncepcje wolności skutkują relatywizmem, woluntaryzmem i złym ujęciem tolerancji. Relatywizm jest postawą,
w której zgadzamy się na rozstrzygnięcia dowolne (a więc niekoniecznie prawdziwe). Stąd już prosta droga do agnostycyzmu jako
tezy o niemożności poznania prawdy przez nasz intelekt. Skoro
prawda jest niepoznawalna, a my musimy podejmować decyzje, to
podejmujemy je w sposób arbitralny (często kierując się naszym „widzi mi się”). Natomiast w postawie woluntarystycznej wola stanowi jedyną władzę człowieka i nie podlega rozumowi. Woluntaryzm
więc oznacza negację roli intelektu w strukturze ludzkich władz i w
samym procesie podejmowania decyzji. Taka postawa również wyklucza możliwość poznawania prawdy. Zarówno relatywizm, jak
i woluntaryzm powodują, że błędnie określamy tolerancję. Uznajemy ją wówczas za postawę, w której akceptuje się wszystkie postawy i poglądy, nawet te, które są złe lub fałszywe. Błędnie rozu-
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miana tolerancja sprowadza się więc do akceptacji fałszu i zła, do
zgody na nie.
Wydaje się, że wspomniane tu błędne rozumienia wolności
wynikają z błędnego ujęcia człowieka, a dokładnie, z pominięcia
w jego strukturze intelektu jako władzy poznawczej, która ujmuje
prawdę.
Odpowiedzialność wydaje się pewnym dopełnieniem wolności.
Często przecież wolność kojarzy nam się zarazem z odpowiedzialnością. Skoro bowiem jesteśmy wolni i podejmujemy wolne decyzje,
to także odpowiadamy za wynikające z naszego postępowania skutki (zarówno dobre, jak i złe). W ujęciu tomistycznym istotą odpowiedzialności jest właśnie postawa polegająca na przyjmowaniu na
siebie skutków naszych działań, niezależnie od tego czy będą to skutki dobre czy złe. Dobre skutki ubogacają człowieka wewnętrznie, złe
zaś – zubażają, gdyż oznaczają jakieś zaniedbanie dobra. Zatem aby
odpowiedzialność przynosiła jakieś dobre efekty, to nasze postępowanie musi być zgodne z normą moralną, a co za tym idzie, musi być
realizowane z poziomu mądrości. Odpowiedzialność może mieć także postać poświęcenia oraz miłosierdzia. W obu przypadkach chodzi o przyjmowanie skutków postępowania innych osób na siebie.
Przy czym w przypadku poświęcenia chodzi po prostu o branie skutków działania innej osoby na siebie. Tak się dzieje, gdy na przykład
poświęcamy własny czas dla dobra innych. Natomiast w przypadku
miłosierdzia przyjmujemy na siebie negatywne skutki bądź cudzych
zaniedbań, bądź złego postępowania. Motywem skłaniającym nas
do reakcji na czyjeś cierpienie jest miłość. To zatem z miłości do drugiego człowieka staramy się przynieść mu ulgę w cierpieniu, choć
nie jest ono zawinione przez nas.
Podobnie jak i w przypadku wolności, tak i odpowiedzialność może być błędnie rozumiana jako:
1) Odpowiedzialność przed Bogiem – wówczas nie musimy tłumaczyć się z naszych działań przed ludźmi, co skutkuje doczesną bezkarnością.
2) Odpowiedzialność przed historią – jest ona laicką wersją odpowiedzialności przed Bogiem i przynosi takie same skutki. W tym
przypadku często swoje decyzje tłumaczymy „wciągnięciem w proces dziejów”.
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3) Odpowiedzialność przed narodem – to przyjęcie, że naród jest
świadkiem naszych działań. Warto dodać, że zazwyczaj naród może oceniać tylko poprzez swoje instytucje. Jeśli tak, to ten rodzaj odpowiedzialności sprowadza się do odpowiedzialności przed prawem,
a nie przed osobami. Tak faktycznie jest to ukryte domaganie się
wyrozumiałości w osądzaniu naszego postępowania.
Wszystkie błędne rozumienia odpowiedzialności dadzą się sprowadzić do jednego, podstawowego, błędu, który polega na przesunięciu akcentu z odpowiedzialności bezpośredniej i z ponoszenia
skutków naszych decyzji „tu” i „teraz” w środowisku, w którym działaliśmy, na odwleczenie owej odpowiedzialności na bliżej nieokreślony czas, kiedy to osądzi nasze postępowanie Bóg, historia bądź
prawo. Faktycznie kryje się w tym chęć uniknięcia odpowiedzialności za podejmowane przez nas decyzje i realizowane działania. W tych
błędnych rozumieniach odpowiedzialności znika perspektywa osobowa, nie ma już osób, które nasze postępowanie mogło na przykład
skrzywdzić, jest tylko sugestia, że „kiedyś za nie odpowiemy”, co
ostatecznie rozmywa odpowiedzialność.
Podsumowując, możemy stwierdzić, że wolność i odpowiedzialność w tomizmie konsekwentnym stanowią naturalną konsekwencję wyposażenia człowieka w intelektualność. Przecież to dzięki niej
możemy ustalić, co jest dobre w ogóle, zweryfikować własne postępowanie i poddać je autorefleksji.
4. Za swoją podstawę etyka tomistyczna przyjmuje istnienie relacji osobowych i skutków wynikających z tych powiązań. To oznacza, że w całej etyce tak zorientowanej czymś niezwykle istotnym
będzie właśnie perspektywa osobowa. To skutkuje rozmaitymi konsekwencjami. Wśród nich możemy wymienić specyficzne rozumienie wartości, godności, humanizmu oraz religii. Ich ujęcie także będzie zawierało ową osobową perspektywę.
I tak wartości nie będą tu rozumiane jak w nurcie idealistycznym
i neoplatońskim jako realnie istniejące byty. Przypisywanie celom
(wartościom) realności sytuowałoby je właśnie w nurcie filozofii platońskiej. W tomizmie są one raczej trwaniem skutków powiązań
osób przez relacje osobowe.
Warto jednak zaznaczyć, że temat wartości może być ujmowany
w dwóch perspektywach. Po pierwsze, w perspektywie aksjologicz-
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nej. Wówczas mamy do czynienia z ocenianiem (wartościowaniem).
Oznacza to, że wybieramy i akceptujemy jakieś wartości ze względu na inne wartości. To nam nie wytłumaczy ostatecznie dlaczego
takie, a nie inne wartości wybraliśmy. Ostatecznym horyzontem naszego wyboru jest wówczas subiektywna decyzja. Same zaś wartości są czymś wyłącznie myślanym, co ostatecznie spycha nas w kierunku ujęć idealistycznych. Po drugie, wartości możemy ujmować
w perspektywie metafizycznej. Wówczas staramy się je identyfikować i ustalać, czym są w swej bytowej strukturze. Wartości dotyczą
człowieka i stanowią one pewien cel bądź zadanie, występując zarazem w relacjach międzyludzkich. Wśród tych relacji możemy wskazać na takie, które są podstawowe, i na takie, które są wtórne. Do
relacji podstawowych (czyli koniecznych) należą relacje osobowe,
czyli relacje rozumnych bytów, wsparte na przejawach istnienia (miłość, wiara, nadzieja). Natomiast do relacji wtórnych będą należały
relacje myślne. Podobnie dzieje się z wartościami. Możemy mówić
o pewnych wartościach podstawowych i koniecznych. Do nich będą należały takie, które powstają w wyniku trwających powiązań
osobowych. Dzieje się to wówczas, gdy z relacji osobowej uczynimy
zadanie (cel) dla nas. Konkretnie chodzi o to, że rozpoznając relację
wiążącą nas z drugą osobą jako pewne dobro, podejmujemy decyzję
o tym, by ta relacja trwała właśnie jako cel, jako nasze zadanie. Takie podejście czyni tę relację wartością. Utrwalanie, chronienie relacji osobowych przez nasze postępowanie, decyzje i wybory staje
się naszym zadaniem i w ten sposób otrzymuje status wartości.
Możemy też wartości osobowe określić mianem stanu podstawowych relacji osobowych wiążących osoby4. Aby tak się stało, by powiązania z osobami przez miłość, wiarę i nadzieję były ujmowane
jako cel naszych działań, potrzebne są nam usprawnienia władz odpowiedzialnych w człowieku za poznawanie i decydowanie. Intelekt
ludzki potrzebuje więc umiejętności korygowania wiedzy, konfrontowania jej z rzeczywistością, którą przecież ujmuje. Można więc powiedzieć, że intelektowi potrzebna jest mądrość, by wydawał sądy
z jej poziomu. Natomiast wola, by wybierała służenie wartościom
osobowym, musi być usprawniona w takim wyborze działań, które
4
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będą wspomagały samo istnienie i jego przejawy. Nabywanie takich
umiejętności związane jest z metanoją (przemianą), polegającą właśnie na wierności wartościom osobowym5. W tomizmie konsekwentnym przemiana ma zawsze oznaczać postawę, w której ważniejsze
dla nas są osoby i relacje osobowe aniżeli rzeczy. Taka utrwalona
umiejętność dokonywania wyboru osób przed rzeczami wymaga od
nas pewnego wysiłku i samowychowania.
Problematyka wartości w tomizmie konsekwentnym doprowadza
nas do tematu religii i humanizmu. Skoro bowiem wartością jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji osobowych, to chodzi tu o relacje z osobą Boga oraz z osobami ludzkimi. Trwanie powiązań z Bogiem określa się mianem religii, gdy zaś mamy do czynienia
z relacjami pomiędzy ludźmi, to mówimy o humanizmie. Tak więc
religia oznacza trwanie osobowej relacji miłości, która zostaje w nas
zapoczątkowana przez Chrystusa na mocy sakramentu chrztu.
Inną jeszcze kwestią jest specyficzne rozumienie godności. W tekstach Mieczysława Gogacza można spotkać się z określeniem, że
godność jest uznaniem wyjątkowej pozycji człowieka wśród innych
bytów, pozycji, która wynika z jego wewnętrznego (bytowego) wyposażenia6. Podobnie jak wartość, godność stanowi pewną własność
aksjologiczną, gdyż związana jest z porównywaniem bytów, wydawaniem o nich opinii. I to właśnie w tym procesie porównywania
pozycja człowieka jako bytu rozumnego jawi się jako wyjątkowa. Innymi słowy, gdy porównujemy człowieka ze zwierzętami, widzimy
różnice na korzyść człowieka, wynikające właśnie z jego intelektualności i z posiadania specyficznego aktu istnienia (istnienia bytu
osobowego). To jeszcze jednak nie wyczerpuje problematyki godności, ponieważ możemy jeszcze mówić o niej z pozycji zewnętrznych
pryncypiów, czyli z pozycji osób, które powiązane relacjami z drugim człowiekiem, poznają go i właśnie odnoszą się do poznanego
człowieka z miłością. Zarówno poznanie, jak i miłowanie w jakiś
sposób uwypuklają wewnętrzne pryncypia osoby. Poznanie przeniknięte miłością nazywane jest przez Gogacza kontemplacją (jako
wspólne świadczenie intelektu i woli o trwaniu relacji)7.
5
6
7
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Warto dodać, że określenia „wartość” i „godność” są raczej (jako
takie) obce tomizmowi konsekwentnemu. Jednak ze względu na popularność tych określeń, używanych zazwyczaj w tradycji idealistycznej, Gogacz zaproponował własne ich rozumienie. Związał je zarazem z tematem osoby, ale w kontekście jej porównania z innymi
bytami, oraz z tematem relacji osobowych, które na mocy naszych
decyzji mogą stać się celem naszych działań. Taki sposób ujmowania pokazuje, że w tomizmie konsekwentnym mówimy o wartości
i godności w kontekście działań przysługujących człowiekowi (poznawanie i postępowanie), które mogą i powinny chronić oraz podtrzymywać relacje z osobami.

* * *
Próbując określić najważniejsze i charakterystyczne elementy etyki tomizmu konsekwentnego, warto krótko wymienić, co powoduje jej wyjątkowość na tle innych sposobów uprawiania etyki.
Po pierwsze, jest ona etyką normatywną. Oznacza to, że akceptuje normy moralne wynikające z prawa naturalnego oraz określa
sprawności, powodujące, że potrafimy zgodnie z prawdą chronić
dobro osób, które stają się pryncypiami (zasadami) wyboru dobra
moralnego.
Po drugie, byt rozumny (osoba) znajduje się w centrum tak rozumianej etyki. Dlatego dla filozoficznej nauki o moralności jest tak
ważna filozofia człowieka, określająca, kim jest człowiek. Wiedząc
to, możemy wybrać odpowiednie zasady, chroniące to, co faktycznie dla osoby dobre.
Po trzecie, wyboru dokonujemy za pomocą dobrze usprawnionych władz: intelektu i woli, by nasze poznanie i postępowanie służyło temu, co najważniejsze, czyli relacjom osobowym.
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Pedagogika tomistyczna jako filozofia wychowania
Agnieszka Gondek
Wychodząc z głównych tez tomizmu konsekwentnego Mieczysław
Gogacz formułuje realistyczną koncepcję człowieka, koncepcję szkoły,
cele edukacyjne oraz metody nauczania. Wizja Gogacza jest
przykładem determinacji, która ukazuje, że przyjęcie określonej
koncepcji człowieka i moralności wpływa na założenia teorii nauczania
i wychowania młodych ludzi. Na przykładzie tej filozofii sięgamy do
źródeł filozofii klasycznej, mianowicie do Arystotelesa ze Stagiry
i św. Tomasza z Akwinu. W myśl koncepcji realistycznej Gogacz
prezentuje, kim jest człowiek i jaki jest człowiek, zwraca uwagę, że
człowiek jest realnie istniejącym bytem o rozumnej naturze, który jest
niepowtarzalny, wyjątkowy, dobry i piękny. Człowiek jako osoba kocha,
ufa, wierzy, potrzebuje miłości, życzliwości wsparcia i pokładania w nim
nadziei. Tezy te przekładają się na teorię nauczania i wychowania.
1. Filozofia wychowania w optyce tomizmu konsekwentnego wskazuje na złożony proces wychowania i kształcenia człowieka w kontekście jego udoskonalania, nabywania nowych umiejętności, sprawności, wiedzy i dojrzałości zarówno intelektualnej, jak i moralnej.
Podmiotem w tym procesie jest człowiek jako osoba, byt rozumny,
który zasługuje na godne traktowanie, na szacunek i uznanie. Koncepcja usprawniania człowieka wyklucza w wychowaniu perfekcjonizm, proces liniowo uporządkowany, skupia się na realnych skutkach, a nie tylko celach, dąży do dobra osób, daleka jest od
umiejscowienia kształcenia w sztywnych ramach. Filozofia Gogacza wskazuje na sumę czynności, które składają się na cały proces
doskonalenia człowieka, na relacje nauczających do nauczanych, na
realne zasady wychowania i kształcenia, które prowadzą do realnych
skutków, oraz na warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju człowieka.
2. Zdaniem Mieczysława Gogacza dobre wychowanie i wykształcenie człowieka są możliwe, kiedy mamy wiedzę o istocie człowieka (naprowadza na to metafizyka, nauka o strukturze realnie istniejącego bytu, która identyfikuje to, co podstawowe i pierwsze w samej
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rzeczywistości) i o tym, co ma w nim podlegać usprawnieniu, doskonaleniu (wskazuje na to antropologia filozoficzna, która określa
podmiot działań wychowawczych i docieka, jakie czynniki mogą
mieć wpływ na prawidłowy jego rozwój). Ponadto trzeba wiedzieć,
ku jakim postawom należy człowieka usprawniać, jakie zachowania
ma człowiek realizować w swoim życiu (wskazuje na to etyka, która
określa cele wychowania, czyli to, do czego wychowujemy). Gogacz
tym samym zwraca uwagę na trzy filary, na których należy opierać
proces wychowania i wykształcenia człowieka, mianowicie na metafizykę, na antropologię filozoficzną i etykę. Według niego punktem wyjścia budowania pedagogiki zawsze, czy tego chcemy czy też
nie, jest jakieś rozumienie człowieka oraz jakaś koncepcja moralności. Proponuje, by rozumienie człowieka oprzeć na filozofii realistycznej, a pedagogikę na realizmie, na realistycznej filozofii bytu
i człowieka oraz na realistycznej etyce.
Kształcąc osobę ludzką, należy wskazać na pierwsze elementy
strukturalne człowieka, na istnienie, przyczynę realności oraz na jego istotę, na rozumną duszę i materię, która podmiotuje i współstanowi ciało razem z przypadłościami fizycznymi. Należy zwrócić
uwagę na własności transcendentalne, czyli realność, jedność, odrębność, prawdę, dobro i piękno człowieka1, które są podstawą realnych relacji istnieniowych, oraz na władze duszy, intelekt i wolę, które podmiotują poznanie i postępowanie. W nauczaniu i wychowaniu,
oprócz filozofii bytu i filozofii człowieka, nie można, według Gogacza, pomijać także etyki, która skupia się na postępowaniu człowieka oraz bada jego działania; wskazuje na normy moralności i zasady
chronienia osób, na mądrość, kontemplację i sumienie, zwraca uwagę na wybór działań chroniących zgodnie z prawdą dobro osób. Zdaniem Gogacza te trzy dziedziny powinny wyznaczać cel i zasady prawidłowego wychowania i wykształcenia człowieka oraz wspomagać
pedagogikę2.
3. Mieczysław Gogacz zaznacza, że koncepcje wychowania mogą
wypływać zarówno z idealizmu, jak i realizmu. W nurcie realistycznym występują cztery zauważalne akcenty, mianowicie: sam realizm,
metafizyka, wyjątkowość osób i wspaniałość Boga. Widoczne jest
1
2
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pierwszeństwo realnych bytów przed ujmującą je myślą. Natomiast
w nurcie idealistycznym maleje rola osób i pierwsze stają się takie
konstrukcje myślowe, jak państwo, instytucje, technika, ideologia
czy administracja. Koncepcje wychowania i wykształcenia mogą zatem kierować do wytworów, idei, pomijać osoby, zmierzać do perfekcjonizmu, do osiągania określonych celów lub kierować do osób,
w stronę realnego bytu. Gogacz krytykuje i wyklucza w wychowaniu i wykształceniu pedagogikę idealistyczną. Uważa, że jest ona
źródłem błędów w wychowaniu, nastawiona jest wyłącznie na cel,
który polega na realizowaniu poglądów, idei, wzoru czy modelu, który zawsze jest ogólny i odległy, przez co nieosiągalny, a nie na skutek w postaci udoskonalenia konkretnej osoby ludzkiej. W miejsce
pedagogiki idealistycznej proponuje pedagogikę, którą sytuuje wśród
bytów, w świecie osób, a nie wytworów, i zabiega o rozwijanie i podtrzymywanie relacji osobowych. Jest to realistyczne wychowanie i wykształcenie, a tym samym pedagogika realistyczna, która dotyczy
konkretnych, realnych ludzi, wskazuje na człowieka jako podmiot
nauczania, na relacje osobowe, na współpracę i partnerstwo nauczających i nauczanych, na zasady, które prowadzą do realnych skutków.
4. Mieczysław Gogacz określa wychowanie jako sumę czynności wychowawcy skłaniających wychowanka, by nawiązywał on właściwe relacje z tym, co prawdziwe i dobre. Wychowanie powinno
prowadzić do tego, by człowiek kierował się w swym życiu ku temu,
co słuszne, dobre, właściwe i prawdziwe. Na początku to wychowawca jest nauczycielem, mistrzem i przewodnikiem, który wskazuje
drogę do prawdy i dobra. Podstawą prawidłowego wychowania i wykształcenia jest zatem odpowiedzialny, mądry i prawy nauczyciel,
który wspomaga ucznia. Według Gogacza, odnosząc się do wychowawców, uczymy się od nich wyboru prawdy i dobra, gdy sami są
wierni prawdzie i dobru. To od nich młody człowiek uczy się posługiwania mądrością oraz nawiązywania relacji osobowych. Koncepcja Gogacza wskazuje, że wychowywać mogą tylko osoby, nie instytucje czy ideologie. Wychowanie bowiem to oddziaływanie
wychowawcy na wychowanka.
W realistycznej filozofii wychowania akcentuje się rolę relacji osobowych, doniosłość więzi z osobami. Określa się również wychowanie jako powodowanie i utrwalanie więzi osobowych łączących oso-
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by, czyli więzi miłości, wiary i nadziei3. Wychowanie jest więc
zespołem nieustannie podejmowanych czynności, które utrwalają
więź z prawdą i dobrem. Gogacz w tym określeniu wskazuje na wychowanie jako relację (więź), odnoszącą człowieka do tego, co prawdziwe i dobre. Podkreśla, że tę relację wyznacza i utrwala zespół
czynności podejmowanych przez osobę, którą się wychowuje. W ten
sposób ujmuje się wychowanie z pozycji osiągniętego celu, a więc
osoby już wychowanej. Gogacz wskazuje jednak, że wychowanie należy przede wszystkim określać, mówiąc o jego skutku, ponieważ cel
jest tylko pewnym pomysłem, ideą. Podkreśla, że wychowanie powinno powodować zmianę relacji, porzucenie przez człowieka tego, co złe i fałszywe i zatrzymanie się przy prawdzie i dobru. Więź
człowieka z prawdą i dobrem, jako kierowanie się do nich i kierowanie się nimi, wyzwala w człowieku umiejętność, którą nazywa mądrością. Zatem wychowanie można także określić jako usprawnienie człowieka w mądrości, która powoduje stałe zatrzymanie się
przy tym, co prawdziwe i dobre4.
Zagadnienie wierności prawdzie i dobru wskazuje również na wolność człowieka. Człowiek jest podmiotem i autorem wszystkich podejmowanych czynności, jego wolność polega na wierności prawdzie
i dobru. Człowiek właściwie wychowany i wykształcony potrafi, kierując się usprawnionym intelektem i wolą, prawidłowo wybierać, podejmować decyzje, chronić prawdę i dobro, nie podejmować relacji
z tym, co złe i fałszywe, nawet wtedy, kiedy skłania go do tego atrakcyjność zachowań, pomijających prawdę i dobro5. Gogacz stwierdza,
że wychowanie jawi się również jako zespół czynności, które czynią człowieka osobą wolną, które wobec tego są ujawnianiem i uwyraźnianiem w nim wolności6. Wychowanie jest właśnie utrwalaniem
w człowieku jego wolności. Od strony podejmowanych działań, wychowanie określa Gogacz jako zespół nieustanie podejmowanych
czynności, które zmierzają do usprawnienia w człowieku jego intelektu i woli. Wskazuje na umiejętne posługiwanie się intelektem, na
mądrość, na wiązanie się z prawdą i dobrem. Według Gogacza wy3
4
5
6
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Zob. tamże.
Zob. M. Gogacz, Okruszyny, Niepokalanów 1993, s. 118-119.
Zob. M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995,
s. 28-33.
Zob. M. Gogacz, Okruszyny, s. 119.
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chowanie polega na uzyskaniu wewnętrznej integracji, swoistego ładu w działaniach.
Na podstawie tych kilku określeń wychowania można przedstawić całościową definicję wychowania według Mieczysława Gogacza.
Z jego ujęć wynika, że wychowanie jest zespołem nieustannie podejmowanych czynności, które powodują zmianę relacji od fałszu do
prawdy i od zła do dobra, by pozostać w stałej więzi z prawdą i dobrem. Ta zmiana relacji usprawnia człowieka w mądrości i doskonali w nim wolność, wskazując na ich dominującą rolę. Dominacja ta
z kolei powoduje integrację osobowości człowieka, swoisty ład w jego działaniach dzięki temu, że wszystkimi działaniami kieruje intelekt, usprawniony w mądrości, oraz wola, przejawiająca prawość7.
Wychowanie ściśle wiąże się z wykształceniem. Gogacz podkreśla, że człowieka należy jednocześnie wychowywać i kształcić, czyli usprawniać intelekt, wolę, jak również uczucia i emocje. Nie można oderwać wychowania od wykształcenia, wychowywać woli bez
wykształcenia i wychowania intelektu, gdyż działania woli zależą od
zgodnych z prawdą informacji przekazywanych jej przez intelekt.
Jest to wymóg realistycznej pedagogiki. Wychowanie oderwane od
wykształcenia to domena nurtów woluntarystycznych8. Natomiast
w ramach nurtu realistycznego podkreśla się otoczenie opieką w człowieku zarówno jego intelektu, jak i woli oraz zharmonizowanie z nimi działań poznawczych oraz decyzyjnych, a także władz zmysłowych9.
W realistycznej pedagogice tomizmu konsekwentnego:
- wykształcenie jest umiejętnością rozpoznawania tego, co prawdziwe i dobre;
- wykształcenie intelektu to usprawnienie człowieka w rozpoznawaniu pryncypiów współstanowiących byty;
- wykształcenie woli to nauczenie jej wyboru dobra wskazanego jej
przez intelekt;
- wykształcenie uczuć to nabycie przez nie wrażliwości na piękno;
- wychowanie jest sumą czynności, które powodują wiązanie się człowieka z prawdą i dobrem;
7
8
9

określenie
wychowania

Zob. M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993, s. 19.
Zob. M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki, Niepokalanów 1993, s. 34.
Zob. tamże.
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- wychowanie intelektu to usprawnianie go w umiłowaniu prawdy
i trwaniu przy tym, co słuszne;
- wychowanie woli polega na wierności nie tyle temu, co intelekt rozpoznał jako prawdę i ukazał to woli jako dobro, ile raczej temu, przy
czym trwa intelekt i ukazuje jako wywołujące dobre skutki;
- wychowanie uczuć to wyćwiczenie ich w podleganiu intelektowi
i woli.
Wychowanie i wykształcenie powinno prowadzić do usprawniania w człowieku jego intelektu, woli, uczuć i emocji, by odpowiednio reagowały. Właściwie wychować i wykształcić intelekt oraz wolę oznacza udoskonalić, usprawnić, wyćwiczyć w taki sposób,
by intelekt umiał rozpoznawać prawdę, a wola otwierała się na dobro. Jednak: „Nie na każdą prawdę i nie na każde dobro, lecz na tę
prawdę, która wywołuje w nas skutki dobre. Nie na każdy więc napój, lecz na zdrowy. Nie na każdą wiedzę, lecz na tę, która jest prawdziwa. Nie na zło, lecz na dobro”10. Owo usprawnianie (które można nazwać również udoskonalaniem) powinno przebiegać w takim
kierunku, by władze człowieka (intelekt, wola i uczucia) łatwiej wykonywały swe działania i czynności, z mniejszym trudem, z większą pewnością, trafnością i skutecznością. Jak podkreśla Gogacz,
w przypadku intelektu istotne jest, by uzyskać sprawność mądrości,
a w przypadku woli jej prawość. W konsekwencji takie wychowanie
decydować będzie o właściwym poznaniu i działaniu (postępowaniu) człowieka. Gogacz podkreśla, że zasadą i celem wychowania
powinna być mądrość, która pozwala człowiekowi orientować się
w rzeczywistości i postępować właściwie. Intelekt musi dojść do
sprawności mądrości, ponieważ bez mądrości nie pokieruje właściwie ludzkim działaniem.
Żeby osiągnąć zamierzone rezultaty, czyli skutki prawidłowego
wychowania i wykształcenia, proces doskonalenia człowieka należy
chronić przed dowolnością i przypadkowym wyborem czynności wychowujących. Gogacz podkreśla, że wychowanie nie może być nieprzemyślane, nie może przebiegać chaotycznie.
5. Mieczysław Gogacz wskazuje na określone zasady wychowania i wykształcenia; dzieli je na zasady w pedagogice ogólnej i na zasady w pedagogice szczegółowej. W pedagogice ogólnej wskazuje na
10

M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki, s. 18.
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zasady wyboru czynności, które usprawniają intelekt i wolę w wierności prawdzie oraz dobru. Natomiast w pedagogice szczegółowej
ustala zasady czynności, które ułatwiają człowiekowi pomijanie w kulturze tego, co fałszywe lub złe oraz przejmowanie z niej tego, co
prawdziwe i dobre.
W pedagogice ogólnej wyróżnia mądrość, wiarę i cierpliwość.
Mądrość jest zarówno celem wychowania, jak i zasadą tego wychowania, jest ona bowiem sprawnością nabytą przez człowieka, która
wskazuje na dojrzałość jego intelektu i woli, i przejawia się w wierności prawdzie i dobru. Ponieważ prawda i dobro są przejawami istnienia każdego bytu, mądrość kieruje do istnienia bytów i do relacji
istnieniowych, głównie do relacji osobowych. Wyzwala ona przez
realność osobową relację miłości, która w postaci życzliwości i przyjaźni pozwala łączyć wychowawcę z wychowankiem, kieruje do osób
oraz do trwania z nimi w realnych powiązaniach przez miłość, wiarę i nadzieję. Obok mądrości w wychowaniu nie może zabraknąć zasady wzajemnego zaufania, która ma postać wiary. Wiara jest relacją osobową, która buduje się na własności prawdy, prawda zaś
oznacza w bycie jego dostępność dla innych. Dostępność ta powoduje, że dwie osoby otwierają się na siebie i udostępniają się sobie nawzajem, co prowadzi w konsekwencji do otwartości i wzajemnego
zaufania. Wiara polega nie tylko na wzajemnym zaufaniu, lecz jest
również wzajemnym przekazywaniem sobie prawdy, polega na wykluczeniu kłamstwa z informacji, które podajemy. W procesie wychowania i nauczania zaufanie może wykluczać z tego procesu element tresury i czynić go przyuczaniem do wierności prawdzie
i dobru11.
Trzecią zasadą wychowania w pedagogice ogólnej jest cierpliwość.
Można przyrównać ją do osobowej relacji nadziei, gdzie cierpliwość
polega na oczekiwaniu dobra, na tym, że będzie nam dostępna, akceptowana i wybrana obecność drugiej osoby, w całym jej istnieniu
i istocie12. Według Gogacza obok zasady mądrości i wiary potrzebna
jest zarazem cierpliwość jako sprawność woli, która musi wielokrotnie doznawać dobra, głównie osób, by utrwaliła się w człowieku relacja nadziei jako dążenie do trwania w miłości i wzajemnym zaufaniu.
11
12

mądrość

zaufanie
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Zob. A. Andrzejuk, Istnienie i istota, Warszawa 2003, s. 54.
Zob. M. Gogacz, Elementarz metafizyki, Suwałki 1996, s. 87-88.
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Obok zasad w pedagogice ogólnej Gogacz wymienia również zasady w pedagogice szczegółowej, tym samym wskazuje, że wychowanie i wykształcenie nie dzieją się w kulturowej próżni. Zalicza do
nich pokorę, umartwienie, posłuszeństwo i ubóstwo.
Pokora, według Gogacza, polega na wyrażaniu przez nas zgody
na przyjęcie prawdy i dobra od mądrego i prawego wychowawcy. Pokora jest zdolnością przyjęcia czyjejś informacji, jest otwartością młodych intelektów. To umiejętność przyjęcia postawy zgody na prawdziwe i dobre propozycje. Z pokorą związane jest posłuszeństwo,
którego podstawą jest zaufanie do wychowawcy. Posłuszeństwo jest
umiejętnością zaufania prawdzie i dobru oraz osobie, która wychowuje i uczy. Przez zaufanie posłuszeństwo wiąże się z wiarą. W wychowaniu i wykształceniu dzięki wierze i zaufaniu uczeń może
wrastać w życie intelektualne nauczyciela, przejmować jego rozumowania, ukazujące, dlaczego coś jest prawdziwe. Zdaniem Gogacza warunkiem obdarowywania się prawdą jest w uczniu zaufanie,
a w nauczycielu życzliwość i wierna, nigdy nie zawodząca przyjaźń.
Kolejną zasadą w pedagogice szczegółowej jest umartwienie. Polega ono na pomijaniu fałszu i zła, można także stwierdzić, że jest
zdolnością do podejmowania wyrzeczeń. Z zasadą tą wiąże się zasada ubóstwa, która polega na kierowaniu się bardziej do osób niż
do rzeczy. Ubóstwo jest więc wiernością bardziej osobom niż rzeczom. Nie polega jednak ono na odrzuceniu rzeczy ani też na wykluczeniu erudycji z dziedziny intelektualnej. Istotne jest, by rzeczy
służyły osobom, natomiast erudycja ukazywała usprawnienia intelektu i woli13.
Wyróżnione przez Gogacza zasady wychowania i wykształcenia
w pedagogice ogólnej i w pedagogice szczegółowej wskazują, że wychowanie nie jest mechaniczną czynnością, lecz skutkiem więzi z realnymi osobami i uczeniem się od nich. O wychowaniu decydować
mogą tylko osoby, zarówno osoba wychowująca, jak i osoba wychowanka. To osoby kochające, mądre i prawe, kierujące się wiarą i cierpliwością, a zarazem pokorne oraz wierne sobie przez posłuszeństwo,
ceniące nie rzeczy, lecz przede wszystkim osoby, są głównym pryncypium wychowania. Zasady wychowania i wykształcenia nie mogą być tylko pojęciami, gdyż pojęcia jako wytworzone przez myśl
13
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modele lub wzory nie mogą powodować realnych skutków. Zdaniem
Gogacza w pedagogice te zasady muszą być realne, muszą doskonalić intelekt i wolę człowieka, by ich działania chroniły nasze trwanie w wyznaczonych przez przejawy istnienia relacjach osobowych.
Wychowanie i wykształcenie, ujęte w realistycznej filozofii, prowadzą do realnych skutków, do przemiany myślenia i działania, do
prawości myślenia i decyzji, nawiązywania relacji osobowych, do
uzyskania dojrzałej postawy człowieka.
6. Według Mieczysława Gogacza w wychowaniu i kształceniu potrzebne są odpowiednie, sprzyjające warunki. Pielęgnowanie wrodzonych skłonności człowieka ku temu, co dobre i szlachetne wymaga pomocy, zarówno ze strony rodziny, rodziców, jak i ze strony
wychowawców i szkoły. W nauczaniu i kształceniu istotne jest motywowanie, zachęcanie i wspieranie. Sprawności nie są wrodzone,
trzeba je zdobywać, dlatego też należy czynić to nie na zasadzie nawyku, w sposób nieświadomy, działając mechanicznie i odruchowo,
lecz w sposób świadomy i umiejętny. Gogacz podkreśla rolę nauczyciela jako wychowawcy, przewodnika i przyjaciela, eksponuje też nauczanie w świetle relacji osobowych, miłości, wiary i nadziei. Wskazuje również na więzi między nauczającymi a nauczanymi i stwierdza,
że rozpoznawanie przez młodego człowieka prawdy i dobra może
odbywać się jedynie w warunkach życzliwości, troski, zaufania
i przyjaźni. Rolą nauczyciela jest zachęcanie do wytrwałości, okazywanie radości na widok wysiłku, pobudzanie ku doskonaleniu się
oraz niesienie pomocy w usuwaniu przeszkód, których młodzież nie
potrafi sama pokonać. Charakteryzowanie roli nauczyciela w kształtowaniu wychowanka uwypukla wychowawcze znaczenie relacji osobowych.
Pedagogika realistyczna, którą tomizm konsekwentny proponuje, to pedagogika spotkania i obecności. To także pedagogika, której najważniejszym pryncypium jest człowiek jako osoba rozumna,
myśląca, zasługująca na szacunek, uznanie godności i uszanowanie wolności. Tak rozumiane wychowanie jest autentycznym spotkaniem osób, dialogiem mistrza i ucznia, którzy zmierzają ku dobru i prawdzie. Nauczanie i wychowanie nie opiera się tu na nakazach i zakazach, lecz na współpracy wychowawcy z wychowankiem.
Wskazuje, że usprawnianie wymaga rozumnego i wolnego wyboru,
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a nie przymusu. Nauczycielowi, według Gogacza, potrzebna jest mądrość, która pozwoli mu otworzyć się na spotkanego ucznia i nawiązać z nim relacje osobowe (miłości-życzliwości, wiary i nadziei). Pozwoli to na budowanie wspólnoty osób dociekających i poszukujących,
które zmierzają do nabywania usprawnień wspólnym wysiłkiem i jak
najstaranniej. Ta wspólnota osób, a nie samotne wyspy erudytów, pozwala na położenie akcentu na osobowy wymiar człowieka, a nie na
samo nauczanie. Zdaniem Gogacza szkoły nie należy zatem utożsamiać wyłącznie z instytucją, w której podmiotem jest prawo, ideologia, propozycje czy umowy, lecz z realną wspólnotą, w której podmiotem są osoby. W ten sposób dobrem wspólnym szkoły mają
szansę stać się relacje osobowe i zabieganie o współobecność osób.
Szkoła w takim ujęciu staje się miejscem, środowiskiem, w którym
wszyscy troszczą się o trwanie relacji osobowych i takie ukształtowanie wychowanków, aby dzięki nabytym sprawnościom umieli
i chcieli te relacje podtrzymywać.
7. W świetle tomistycznej teorii wychowania nie można mówić
o właściwym wychowaniu i wykształceniu człowieka bez usprawnienia władz. Dzięki usprawnionemu intelektowi człowiek odkrywa prawdę o rzeczywistości, a dzięki usprawnionej woli kieruje się
w swych działaniach ku dobru. Dzięki wychowanym władzom człowiek doskonali się, zarówno w poznaniu, jak i w działaniu. Dzięki
nabywaniu sprawności człowiek może realnie wpływać nie tylko na
kierunek i formę własnego działania, ale także na przedmiot tego
działania14. Są to realne skutki wychowania i wykształcenia. Usprawniony intelekt w wiedzy i mądrości oraz usprawniona wola w wolności i prawości prowadzą w konsekwencji do tego, że działania człowieka zmierzają ku prawdzie i dobru. Wychowany człowiek potrafi
spośród zła wybrać to, co dobre, a spośród fałszu i zakłamania to, co
prawdziwe. Może zmienić relacje z tym, co niszczące, a nawiązać
z tym, co prawdziwe i dobre, słuszne i właściwe. Takie działania
człowieka świadczą o wewnętrznej harmonii i ładzie. Człowiek może uzyskać w życiu wewnętrznym prawość myślenia i decyzji15, stać
się otwarty na przyjęcie tego, co słuszniejsze, prawdziwsze, szlachetZob. K. Kalka, Wychowanie i kształcenie w antropologii filozoficznej i pedagogice,
Warszawa 1998, s. 27.
15
Zob. M. Gogacz, Elementarz metafizyki, s. 128.
14
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niejsze i lepsze16. Według pedagogiki tomizmu konsekwentnego wychowany człowiek może poprawnie zacząć odczytywać otaczającą
go rzeczywistość, jest w stanie nabrać pewnego dystansu do wytworów kultury, a skierować się w stronę osób, w stronę prawdy i dobra.
Posiadając zdolność przyjmowania czyjejś rady i wiedzy, potrafi bardziej cenić osoby niż rzeczy. Gogacz podkreśla, że prawidłowe wychowanie i wykształcenie jest świadectwem uzyskania dojrzałej postawy człowieka. Owocuje ukształtowaniem prawego sumienia,
które jest w człowieku jego stałą umiejętnością wyboru dobra i unikania zła, usprawnieniem intelektu w rozpoznawaniu prawdy
i usprawnieniem woli w wierności dobru. Ponadto owocuje również
trwaniem w relacjach osobowych, wierze, miłości i nadziei. Skutkiem wychowania i wykształcenia jest więc prymat osoby nad rzeczą, przywrócenie osobie jej pierwotnego miejsca w rzeczywistości,
wysunięcie na plan pierwszy osobowych, życzliwych powiązań między osobami17.
Dzięki usprawnieniu władz intelektualnych człowiek może ulec
pewnej wewnętrznej przemianie, którą Gogacz określa mianem metanoi. Jest to przemiana, w wyniku, której zaczyna on zmieniać swoje myślenie, nabywać zdolności trwania przy prawdzie, a co za tym
idzie, zmieniać również swoje postępowanie. Metanoia, zdaniem
Gogacza, wprowadza człowieka w humanizm, który jest skutkiem
działania człowieka, jest jego wiernością prawdzie i dobru i zabieganiem o trwanie wśród ludzi relacji osobowych, wiary, miłości i nadziei. Jest obroną osób, chronieniem istnienia osób, ich ludzkiego
środowiska, miłości, wiary i nadziei.

16
17

dojrzałość człowieka

Tenże, Człowiek i jego relacje, s. 17.
Zob. A. Andrzejuk, Człowiek i dobro, Warszawa 2002.
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Filozofia społeczna i polityczna
Dawid Lipski
Koncepcja polityki w tomizmie konsekwentnym przede wszystkim
dowartościowuje pozycje osób, relacji realnych i ochrony tych relacji.
Pomniejsza dość powszechne przekonanie o najistotniejszej roli
i znaczeniu struktur oraz instytucji państwowych. Państwo, władza,
instytucje, ekonomia, a nawet samo prawo stanowione mają znaczenie
jedynie w horyzoncie wspólnoty osób. Polityka ma więc charakter
służebny wobec osób i ich potrzeb. Stanowi zasadniczo sztukę życia
codziennego człowieka. Zarówno w ujęciach metafizycznych, jak
i etycznych taka koncepcja polityki zawsze powinna wskazywać na
„trzy prymaty”: człowieka nad wytworami, relacji realnych nad myślnymi,
rodziny i narodu nad państwem.
1. Teoria polityki w tomizmie konsekwentnym za punkt wyjścia ma
koncepcję osoby i teorię relacji osobowych. Dotyczy to w szczególności koncepcji państwa i narodu. Taka teoria spotkała się z zarzutem, że w niewielkim jedynie stopniu korzysta z wyników nauk społecznych, politologicznych czy ekonomii. Jednak należałoby taki
zarzut, który jest de facto zarzutem wobec filozofii, traktować jako
„zaletę i skutek przestrzegania metodologicznej swoistości problematyki filozoficznej”1.
Najważniejsza dla każdej koncepcji polityki jest określona teoria
człowieka. Teoria ta rozpisana na szczegółowe zadania i zachowania wyznacza sprawy bieżące dla określonej wspólnoty. Dominująca w europejskiej polityce jest awerroistyczna teoria człowieka (człowiek jest zwierzęciem obdarzonym duszą wspólną ze wszystkimi
ludźmi) sformułowana przez Marsyliusza z Padwy, a rozwinięta
w okresie renesansu. Sam człowiek jako osoba ustępuje tu miejsca
problemowi wolności i świadomości. Polityka, a przede wszystkim
zagadnienia władzy i gospodarki (wytwarzanie i dystrybucja dóbr)
mają pierwszeństwo przed nauką, religią czy właśnie osobami, któ1

CZYM JEST
POLITYKA?

teoria człowieka

A.M. Nowik, Filozoficzna koncepcja narodu i państwa w ujęciu prof. Mieczysława
Gogacza, w: Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, red.
I. Andrzejuk., T. Klimski, Warszawa 2012, s. 63.
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re w ramach takiej koncepcji są jedynie wymiennym producentem
dóbr. Najistotniejsze pozostają stałe struktury państwowe i gospodarcze. Rolą Kościoła zaś miałoby być jedynie oswojenie człowieka
z jego losem. Mieczysław Gogacz upatruje w rewolucji francuskiej
historyczne utrwalenie takiej koncepcji państwa. Od tego też czasu
polityka dominuje właściwie w każdym aspekcie życia społecznego.
Jedynie w kulturze średniowiecznej Europy polityka nie zajmowała
pierwszego i najwyższego miejsca.
Książka Mądrość buduje państwo Mieczysława Gogacza jest propozycją nowego określenia pozycji polityki i państwa wobec innych
dziedzin wiedzy i kultury. To zdystansowanie się od wszechobecnej
polityki ma miejsce za sprawą oryginalnej koncepcji powiązania państwowości z teorią osób i relacji osobowych. Więzi naturalne człowieka z osobami, w tym – z Bogiem, ustalają wszelkie dalsze koncepcje polityki i państwa jako instytucji, które mają być
dostosowane do natury i potrzeb człowieka. W polityce powinna
zachodzić sytuacja, w której to kultura wyznacza rację stanu i programy politycznie, a nie odwrotnie.
Ostatecznie rolą zarówno polityki, jak i kultury, jest służenie człowiekowi zidentyfikowanemu przez filozofię jako osoba o duchowo-fizycznym charakterze. Polityka zaś w ramach racji stanu wyznacza cele i zadania, przez które państwo realizuje tę służbę. Racja
stanu jest stała względem zmiennych programów politycznych. Jej
stałość wynika z faktu, że prawidłowo zidentyfikowana w filozofii
struktura bytu ludzkiego i wynikające z niej potrzeby są właściwie
stałe i niezmienne. Racja stanu jest więc właściwym odczytaniem
struktury bytu i relacji. W jej pozytywnej formule będzie szukaniem i stawianiem przez państwo takich celów i zadań, które wspomagają trwanie relacji osobowych. Polityka polega więc na służeniu dobru wspólnemu. Trudność mogą tu stanowić różnice
w rozumieniu dobra wspólnego wynikające z różnorodności wspólnot, stanowiących dany naród. W negatywnym sformułowaniu racja stanu to ochrona przed tym, co w kulturze złe i fałszywe, na
przykład, gdy niszczy lub ogranicza relacje osobowe (ateizm, materializm, transcendentalizm, irracjonalizm). Mądrością takiej racji
stanu jest zawsze ochrona osobowych relacji miłości, wiary i nadziei.
Wszystkie zaś wartości, cele i zadania, które obejmuje racja stanu,
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wyznaczone są przez dobro wspólne. Dobrem wspólnym, jak zostało powiedziane, jest przede wszystkim dobro osób ujętych jednostkowo, a także wszystkich stanowiących dany naród. Racja stanu ma stanowić narzędzie służące tak ujętemu dobru wspólnemu
– stanowi pewnego rodzaju „eschaton proponowany narodom i państwom”2.
Program polityczny jest propozycją sposobu osiągania celów, zadań i wartości wyrażonych w racji stanu. W swojej istocie jest zespołem wskazań do realizacji dobra wspólnego. Jest on również swego rodzaju sposobem upowszechniania treści zawartych w racji stanu. Co do swej zawartości, każdy program polityczny powinien być
z założenia troską o człowieka i jego relacje osobowe, czyli ostatecznie ma służyć umacnianiu i pielęgnowaniu humanizmu. Rolą polityka w tworzeniu i realizacji programów politycznych byłoby pomijanie w kulturze tego, co złe i fałszywe lub tego, co ją ogranicza.
Wskazania wynikające z programów politycznych zawsze powinny
poszerzać wiedzę osób o prawdę płynącą z filozofii. Właśnie to, czy
polityka jest zespołem działań zgodnych z prawdą i dobrem osób,
decyduje o jej moralności. Polityka jest w swojej istocie służbą osobom zawsze w horyzoncie miłości. Wykształcenie polityków należałoby w pierwszej kolejności oprzeć na metafizyce, filozofii Boga
i człowieka, etyce czy historii kultury, a dopiero dalej na historii, teorii zarządzania, prawie, psychologii czy socjologii.
2. Teoria dobra wspólnego jest konsekwencją realizacji tez z zakresu metafizyki i filozofii człowieka. Dobro wspólne wyznacza bowiem sama struktura osoby ludzkiej. Osoby są tu celem dobra wspólnego, które musi być sposobem odnoszenia się do nich. Te
odniesienia powinny pozwalać osobom osiągnąć pełniej i szybciej
własną doskonałość. Chcąc traktować dobro wspólne jako cel, należy pamiętać, że cele stanowią pewną konstrukcję intelektualną. Ten
konstrukt powinien zawsze wskazywać na realne byty, w tym przypadku na osoby. Gdy wskaże się na elementy konstytuujące osoby
i zabezpieczające ich rozwój, wyznaczą one sposoby odnoszenia się
do nich, zarówno w zakresie jednostkowym, jak i społecznym.
2

program polityczny

DOBRO WSPÓLNE

I. Andrzejuk, Naród, społeczeństwo i państwo w ujęciu Mieczysława Gogacza,
w: O źródłach państwa i władzy politycznej, red. A. Wielomski, C. Kalita,
Warszawa 2011, s. 4.
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Ostatecznie więc dobro wspólne wyznacza filozofia zorientowana na osoby. Tomizm konsekwentny podkreśla, że aby określić dobro wspólne, jak i szukać sposobów jego realizacji, konieczne jest
wyjście od filozofii bytu i przez filozofię człowieka, etykę oraz pedagogikę dojście do filozofii społecznej i politycznej. Filozofia bytu
uczy rozpoznania struktury relacji, filozofia człowieka i problematyka sprawności wskazują na zagadnienie uzyskiwania mądrości, która prowadzi do tematu osoby i Boga. Jednakże w polityce przy określaniu dobra wspólnego dla danej wspólnoty konieczne jest
uwzględnienie wielu uwarunkowań. Stąd dobro wspólne bezpośrednio określa tu ekonomia i socjologia, ale identyfikuje i koryguje filozofia oraz teologia. Mieczysław Gogacz zaznacza jednak, że koncepcje socjologiczne, które chcą jedynie badać powiązania ludzi
z rzeczami, a nie wspólnoty powiązane relacjami osobowymi, analizują dobro wspólne „zewnętrzne” względem wspólnoty, które ma
za zadanie ją spajać.
Szukając sposobów określania dobra wspólnego, najłatwiej byłoby wskazać na Boga jako obiektywne dobro wspólne. Takie rozwiązanie akceptowalne w kulturze katolickiej nie zawsze jest akceptowalne w innych kulturach. Trzeba więc posłużyć się
metafizyką i teorią człowieka, aby wskazać na przejawy istnienia
osób i możliwości wchodzenia w relacje, które pozwalają doznawać czyjejś miłości, zaufania czy życzliwości. Obecność osób staje się polem do realizacji dobra wspólnego. Optymalną sytuacją byłoby, gdyby obok mądrości naturalnej jako filaru dobra wspólnego,
pojawiło się również odniesienie do Chrystusa. Wówczas wybory
wspierane byłyby przez mądrość nadnaturalną będącą darem Ducha Świętego. Mądrość ta doskonali miłość, która jest głównym
sposobem realizacji dobra wspólnego.
Podstawowym dobrem wspólnym – najmniej dyskusyjnym – jest
wspomaganie osób w uzyskiwaniu mądrości. W życiu codziennym
mądrość pozwala ludziom kierować się dobrem i prawdą. Ostatecznie więc dobro wspólne jest „najdoskonalszym zachowaniem się intelektu i woli człowieka w odniesieniu do innych osób”3. To właśnie
mądrość usprawnia we właściwym rozumieniu osób i odnajdywaniu
3
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szans na powiązania relacjami osobowymi. Tak rozumiana mądrość
w odniesieniu zarówno do wspólnot, jak i osób staje się właściwym
dobrem wspólnym.
Dobro wspólne jest jasno określone jako dobro osób, czyli zarówno chronienie ich istnienia, jak i trwania relacji fundowanych na ich
strukturze. Relacje myślne, a tym samym instytucje państwowe i społeczne, służą ochronie i realizacji tego dobra. Dobru wspólnemu, którym są osoby, przyporządkowane powinny być działania poznawcze
i decyzje, a także wytwory, które są ich skutkiem. Dlatego w celu
osiągnięcia dobra wspólnego żadna myśl społeczna, konstytuująca
relacje myślne w danym państwie, nie może pomijać pierwotnego
środowiska osób, jakimi są rodzina czy naród, gdzie realizują się podstawowe realne relacje: miłość, wiara i nadzieja.
Tak rozumiane dobro wspólne rozszerza się na humanizm i religię. Gdyby polityka przejęła taką koncepcję dobra wspólnego, zostałaby zniesiona granica między stałą racją stanu a zmiennym programem politycznym. Państwa szukałyby raczej sposobów osiągania
celów niż ich stawiania.
3. Dla określenia rodzajów wspólnot i wskazania czynników, które je różnicują, wykorzystuje się w tomizmie konsekwentnym teorię
relacji. Realne podmioty i realne relacje między nimi tworzą realne
wspólnoty, jak małżeństwo, rodzina czy naród. Podmioty myślne
i relacje na nich oparte prowadzą do powstania społeczeństw, instytucji i państw. U podstaw każdej wspólnoty są ostatecznie osoby i odniesienia do nich, sama wspólnota jest więc zawsze bytem niesamodzielnym, metafizycznie przypadłościowym. Wspólnotę wiążą
zarówno relacje realne (osobowe, poznawcze, decyzje), jak i myślne
(opinie, umowy, życzenia).
Charakter wspólnot sprowadza się ostatecznie do rozróżnienia
stopnia nasilenia relacji myślnych. Największa dominacja relacji osobowych, a tym samym najsłabsze relacje myślne, mają miejsce przy
wspólnocie człowieka z Bogiem. Natomiast gdy w danym narodzie
wyodrębni się same relacje myślne, wtedy powstaje państwo narodowe.
Najważniejszą ze wspólnot naturalnych jest rodzina. Dominują
tu relacje osobowe miłości, wiary i nadziei. Rodzina jest trwaniem
zespołu relacji osobowych, który obejmuje relacje małżeństwa lub
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rodzicielstwa. Rodzicielstwo powinno być fundowane na małżeństwie, gdyż stanowi ono gwarant stałej obecności rodziców. Obecność zaś jest trwaniem relacji osobowych, a one są głównym zadaniem rodziców wobec swych dzieci. Pojęcie rodziny może obejmować
osoby spokrewnione, niepołączone z daną rodziną relacją małżeństwa czy rodzicielstwa. Jednak w tak szeroko pojętej rodzinie relacje
osobowe są słabsze, a sama relacja pokrewieństwa nie powoduje trwania rodziny ani nie chroni jej przed rozpadem. Mieczysław Gogacz
ostrzega również przed dość powszechną tendencją do traktowania
rodziny i małżeństwa tylko w kategoriach instytucji. Taka instytucja oparta byłaby na koncepcji autorytetu, a jej głównym zadaniem
byłoby rozstrzyganie spraw i podejmowanie decyzji.
Naród jest wspólnotą osób, które połączone są przede wszystkim
realnymi relacjami poznawczymi i osobowymi. Tę naturalną wspólnotę spaja i jednoczy określone dobro wspólne osób. Ostatecznie
podstawą dobra wspólnego powinna być dominacja mądrości i odkryta prawda o osobach. Dobrem narodu staje się „osobista mądrość
każdego człowieka”4, niezależnie od różnic światopoglądowych i religijnych. Jednak każdy naród wybiera pewien konkretny zespół relacji myślnych jako dobro wspólne. W konsekwencji zaś sam naród
ulega wpływowi tego zespołu relacji. Te relacje różnicują same narody. Dobro wspólne narodu jest więc zasadą koordynowania spraw
i potrzeb ludzkich. Ze względu na dobro wspólnoty tworzy się również szkoły. Uniwersytet jest wyrazistym przykładem odnoszenia się
osób do prawdy. Staje się on zespołem osób, których łączy poszukiwanie prawdy.
Ponadto naród wiążą wspólna kultura, język, miejsce zamieszkania. Kwestią jednak otwartą pozostaje, czy są to czynniki konstytuujące naród podobnie jak czyni to dobro wspólne. Niemniej są to elementy, które składają się na pojęcie ojczyzny. Podobnie jak innych
wspólnot, podstawą ojczyzny są relacje osobowe i ich skutki. Ojczyzna jest przede wszystkim zespołem skutków pierwszych relacji osobowych, które łączymy ze szczególnymi uczuciami i emocjami. Ten
zespół pozytywnych uczuć, przeżyć, zachwytów wpłynął na pierwsze rozumienie osób i relacji. Wpłynąć też może na wszystkie nasze
4

222

M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997,
s. 66.

Filozofia społeczna i polityczna

następne relacje osobowe. Ważne jest więc, aby osoby wzrastały w powiązaniach miłości, wiary i nadziei. Gdy osoba odkryje, że gdzie indziej lepiej realizują się jej relacje, może nazwać to nową ojczyzną.
Tak jak relacje osobowe nazywa się domem osób, tak ojczyznę można określić jako dom narodu.
Naturalną wspólnotą, ale o charterze nadprzyrodzonym, jest również Kościół. Wspólnota ta, wywołana miłością do Chrystusa, wzbogaca osoby o szersze odniesienia i możliwości nawiązywania relacji.
4. Państwo w koncepcji tomizmu konsekwentnego jest ze swojej
istoty strukturą myślną. Jest powiązaniem danej wspólnoty pewnym
układem autorytetów. Układ ten tworzą relacje instytucjonalne o charakterze myślnym, które ostatecznie mają realizować dobro wspólne. Jednak dobra wspólnego danej wspólnoty nie powinno określać
państwo jako instytucja czy władza, ale powinno jedynie zadbać za
pomocą instrumentów prawa o jego realizację. Jeśli przyjmujemy, że
dobrem wspólnym jest trwanie relacji osobowych, państwo powinno przede wszystkim chronić osoby i wspólnoty. Państwo jest więc
narzędziem służącym osobom w ich naturalnych wspólnotach (rodzina, naród), jako instytucja stanowi organizację społeczeństwa, rozumianego jako naród lub narody zorganizowane. Państwo i społeczeństwo tak rozumiane są więc potrzebne i niezastąpione.
Pojęcie państwa rozpatrujemy w kategoriach politycznych, pojęcie narodu zakresowo przynależy do antropologii filozoficznej. Pozostają rzecz jasna w silnej korelacji. Podobnie jak ma to miejsce
w pojęciu ustroju państwa, który jest pewną decyzją osób wyrażoną
w konstrukcie myślowym. Ustrój jako „uporządkowany układ relacji myślnych”5 ma służyć dobru wspólnemu. Ze względu na pojęcia
decyzji i zgody należy go rozpatrywać w kategoriach etycznych, te
zaś z konieczności wynikają z antropologii filozoficznej. Etyka staje się także dziedziną wyjściową zagadnień prawa. Mieczysław Gogacz znane ustroje sprowadza do dwóch grup: ustroje wynikające
z teorii władzy (monarchia, arystokracja, republika) oraz ustroje oparte na ideologiach (socjalizm, kapitalizm, demokracja).
Strukturę pośrednią między państwem a narodem stanowi społeczeństwo. Jest ono układem osób, w którym obok relacji osobowych pojawiają się powiązania myślne (sztuka, technika, stowarzy5
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szenia, szkoły, itd.). Relacje myślne służyć mają osiągnięciu dobra
wspólnego danego społeczeństwa, czyli ochrony relacji osobowych.
Stanowi je system uprawnień ujętych w przepisach prawa i kontrolowanych przez odpowiednie instytucje. Społeczeństwo można uznać
za kolejny krok od narodu do państwowości.
W państwie realne są osoby i ich decyzje wywołujące określone
skutki. Politycy powinni więc zawsze podejmować decyzje, które będą chronić zgodnie z prawdą dobro osób, rozpoznane i przyjęte w danej wspólnocie. Źródłem konfliktów społecznych i politycznych jest
często sytuacja, w której państwo staje się narzędziem krzywdzącym
i wrogim wobec osób i ich potrzeb. Ma to miejsce między innymi
w takich koncepcjach politycznych, w których państwo stanowi władza i jej instytucje, które zarządzają wytwarzanymi dobrami. Struktury państwowe i gospodarcze stanowią wówczas istotę państwa,
w którym społeczeństwo jest – owszem – potrzebne, ale nie wchodzi do istoty państwa i sprowadzone zostaje do roli instrumentu (wytwarzanie dóbr). Jest to pokłosie myślenia zapoczątkowanego jeszcze w renesansie, gdzie polityka i prawo stoją na pierwszym miejscu,
przed naukami i kulturą. W dalszej kolejności znajdują się nauki społeczne i przyrodnicze, sceptycyzm zaś spycha filozofię i teologię poza margines naukowości. W wyniku takiej hierarchii to władza lub
instytucje państwowe w tzw. racji stanu wyrażają to, co należy do
kompetencji filozofii czy teologii. Nierzadko takie decyzje i uzasadniania polityczne są dalekie od właściwej identyfikacji realnych bytów. Osoby związane ze światem polityki oprócz studiowania nauk
politycznych powinny kształcić się w kierunku usprawniania intelektu w wiedzy i mądrości, które uczą działań chroniących relacje
osobowe.
Taką szansę dają uniwersytety, ale tylko wówczas, gdy są autentyczną wspólnotą osób „niepodzielnie wiernych prawdzie i dobru”6.
Choć uniwersytet traktujemy jako instytucję, to pierwszeństwo mają tu relacje osobowe przed relacjami myślnymi. Uniwersytety mają
za zadanie chronić humanizm, jak również religię. Wpływają na rozumienie kultury i samego człowieka. Pomocniczą funkcję instytucji kulturalnych pełnią również towarzystwa naukowe i kongresy
uczonych jako przejawy aktywności humanistycznej.
6
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* * *
Tomiści przeciwstawiają się dominacji polityki wśród dziedzin tworzących współczesną kulturę i kwestionują kształt współcześnie realizowanej polityki jako układu relacji pomiędzy władzą i gospodarką. Tomizm konsekwentny proponuje w polityce postawienie na
pierwszym miejscu osób i, opierając się na realnych powiązaniach
osób, budowanie struktur społecznych i politycznych. Wśród osób
znajdują się także trzy Osoby Boskie, z którymi ludzie wiążą się relacjami religijnymi i fakt ten nie może zostać usunięty poza margines życia społecznego, podobnie jak nie można sprowadzić ludzkiej
miłości jedynie do postaci powiązań fizycznych.

225

Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

226

Gogacz M., Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. Rozważania filozoficzne i religijne, Niepokalanów 1993 (wersja internetowa: www.katedra.uksw.edu.pl).
Gogacz M., Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie,
Warszawa 1997 (wersja internetowa: www.katedra.uksw.edu.
pl).
Gogacz M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa
1995, 1997.
Gogacz M., Życie społeczne w duchu Ewangelii, seria: Episteme
59 (2006), Olecko 2006.
Andrzejuk I., Naród, społeczeństwo i państwo w ujęciu Mieczysława Gogacza, w: O źródłach państwa i władzy politycznej, red.
Wielomski A., Kalita C., Warszawa 2011, s. 1-6 (wersja internetowa: www.katedra.uksw.edu.pl).
Bromski P., Człowiek i społeczeństwo: osoba i relacje osobowe
w ujęciu współczesnej filozofii realistycznej, Warszawa 2004.
Lipski D., Polityka, w: Mieczysław Gogacz, red. A. Andrzejuk,
seria: Polska filozofia chrześcijańska XX wieku, Kraków 2019.
Nowik A.M., Filozoficzna koncepcja narodu i państwa w ujęciu
prof. Mieczysława Gogacza, w: Filozofia i mistyka. Wokół myśli
Mieczysława Gogacza, red. Andrzejuk I., Klimski T., Warszawa 2012, s. 63-67.

13
Filozofia kultury
Dawid Pełka
Problematyka kultury stanowi zasadniczy, choć często niedoceniany
zbiór zagadnień określających zespół spraw, którymi żyje człowiek.
Ogólnie można stwierdzić, że obszar kultury to wprost sfera
codziennych ludzkich wyborów i decyzji, zarówno historycznie
dokonanych, jak również tych na co dzień przez człowieka
podejmowanych, a których skutki rzutują na jego przyszłość, zarówno
w sferze duchowej, jak i materialnej. Nie można zatem kultury
zredukować do obszaru rozrywki jako „odskoczni” od codziennej
pracy czy nauki. Niefortunna wydaje się również gradacja na kulturę
wyższą, niższą, kulturę masową czy też kulturę popularną (jako
wyłącznie korzystanie z wytworów). Tymczasem, podobnie jak
w kwestii światopoglądu, gdzie mówimy o zbiorze naszych
subiektywnych wyborów z zakresu różnych dziedzin i nauk, przez
które „patrzymy na świat”, tak w sferze kultury, ujętej w filozofii
klasycznej, możemy obiektywnie wskazywać na przyczyny skutków,
które zaowocowały sposobem rozumowania, konkretnymi wytworami
czy też relacjami w otaczającej nas rzeczywistości. Przekłada się to
wprost na życie codzienne człowieka, jego myśli, słowa i czyny, które
podejmuje i według których kształ tuje swoje rozumowanie
i postępowanie. Mogą być one zgodne z ludzką naturą rozumności
i wolności lub też jej zaprzeczać poprzez zwrot ku irracjonalności i często
zawoalowanemu zniewoleniu człowieka.
1. „Kultura manifestuje się jako ciągły, od początków ludzkości nawarstwiający się i wciąż przekształcany zespół wyrażonych i utrwalonych przez ludzi ich rozumień, postaw, działań i decyzji jako ich
życia duchowego. Kultura pozwala zatem dostrzec skutki myślenia
i działania ludzi wraz z zobiektywizowanym zespołem ich wytworów”1. Ujęcie kultury jako zespołu wytworów może być dwojakie:
podmiotowe oraz przedmiotowe. W ujęciu podmiotowym wskazuje się na kształtowanie osobowości człowieka, jego poznania i postępowania, potrzebę pracy w uzyskiwaniu i doskonaleniu cnót i spraw1
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ności. W drugim ujęciu, przedmiotowym, wyakcentowany jest ogół
materialnych i duchowych wytworów człowieka. Kultura ma zatem
budowę relacyjną, zarówno jako układ odniesień owocujących intelektualnym i wolitywnym ukształtowaniem duchowego życia ludzi,
jak i jako struktura komponowanych przez człowieka wytworów. Do
dziedziny wytworów zaliczymy wszystkie rozumienia samodzielnych i przypadłościowych bytów oraz wyrażanie rozumień w wersjach np. artystycznych, filozoficznych czy teologicznych, których
przyswojenie sobie dzięki rozumności i wolności kształtuje osobowość człowieka, wyrażającą się najpełniej w mądrości oraz miłości.
2. Człowiek zawsze jest umiejscowiony w konkretnej rzeczywistości, w zespole bytów i wytworów powiązanych relacjami, czyli
w określonej kulturze, w której się rodzi, a która ma już pewien
układ i pewną strukturę. Ujmując zatem kulturę w sensie strukturalnym, człowiek nie wybiera sobie miejsca egzystencji, lecz jest mu
ono dane wraz z daną kulturą, która go wyprzedza i służy człowiekowi jako punkt wyjścia poznawania oraz rozumienia bytów.
W sensie genetycznym kultura zależy od człowieka – jej twórcy, który może osiągając pewien poziom dojrzałości, na otaczający go świat
spoglądać z dystansu oraz przejść od etapu odbioru kultury, w której się urodził, do jej oceny, a następnie do współtworzenia poprzez
dzieła, utwory czy wytwory techniczne. Jak zauważono „kulturę
tworzy człowiek w ciągu całych swoich dziejów. To, co tworzy, jest
w nim albo poza nim”2. Ten własny wytwór będzie jego wkładem
w zastaną kulturę oraz dziedzictwem pozostawionym kolejnym pokoleniom. Człowiek jest zatem twórcą kultury przez tworzenie
dzieł wyrażających jego życie duchowe, wywołane zarówno rozumieniem przez niego rzeczywistości, jak i wszystkimi nawiązanymi relacjami, których jest przyczyną lub też odbiorcą. Istotnym rozróżnieniem, które należy mieć zawsze na uwadze, jest to, iż człowiek
jest twórcą, a nie stwórcą, nie stwarza bowiem bytów, lecz tworzy
wytwory. Samo zaś tworzenie polega na przekształcaniu lub komponowaniu z realnych bytów nowych, sztucznych układów i kompozycji scalonych ludzkim pomysłem, wyznaczającym dla danego
2
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wytworu pełnienie zadanych funkcji, zgodnie z przewidzianym
przez twórcę celem. Kolejnym ważnym akcentem pozostaje świadomość, że tworzenie i przekształcanie kultury wiąże się z odpowiedzialnością związaną z prawdziwością i dobrem kulturowych
wytworów. Skutki rozumień utrwalone w dziełach twórców odnoszą się wprost do innych ludzi – odbiorców kultury. Filozoficzna
warstwa kultury wyznacza charakter oraz sposoby myślenia wraz
z ujęciami artystycznymi czy teoriami przyrodniczymi, które stanowią podstawę nauk szczegółowych, medycyny czy teorii wychowania. Przekładają się zatem bezpośrednio na ludzkie życie duchowe i materialne. Stąd troska, aby wytwory były oparte na prawdzie
o człowieku oraz rodziły dobre dla niego skutki. W przeciwnym razie powstaną błędne teorie, błędne sposoby rozumowania, niezgodne z rzeczywistością ujęcia, a wszystko to będzie szkodzić człowiekowi, jego podstawowym relacjom, a także otaczającej go przyrodzie.
3. Należy mieć na uwadze, iż rzeczywistość realnych (naturalnych)
bytów wyprzedza kulturę, która, będąc wytworem, jest wtórna wobec tej rzeczywistości i na niej jest budowana. Podobnie jak relacja
poznania, która opiera się na własnościach udostępnianych ujmującemu je intelektowi przez poznawane, wcześniej istniejące byty. Świat
realnych bytów, złożonych ze współtworzących je istnienia i istoty,
staje się zatem miarą kultury, która z rzeczywistości (natury) powinna czerpać swe inspiracje. W przeciwnym razie, odchodząc od rzeczywistości czy też jej wprost zaprzeczając, jak ma to miejsce w teoriach destrukcyjnych typu postmodernizm, będzie stanowić
zagrożenie dla bytów, w tym również dla samego człowieka. Znamiennym błędem odejścia od rzeczywistości w kulturze współczesnej pozostaje mylenie bytów z wytworami, jak gdyby mylenie żywego konia z koniem na biegunach – zabawką. Tymczasem należy
odróżniać ontyczną strukturę bytu, polegającą na tym, że byt ma
swą istotę w sobie, od struktury wytworu, gdzie jego istota pozostaje poza nim, w zamyśle twórcy czy też użytkownika. Mylenie tych
dwóch spraw rodzi daleko idące i negatywne konsekwencje w wielu
obszarach kultury, gdzie identyfikacja bytów, czyli prawdziwościowe ustalenie czym coś jest, zastępuje się aksjologią, wartościowaniem
w postaci celowości i użyteczności – czym dany byt jest dla mnie, do
czego mi się przyda, czy też skrajnie – jakie mogę mieć z niego ko-
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rzyści. Kultura budowana na podobnych założeniach jest oddalona
od rzeczywistości, prawdy o bytach, ich pryncypiach i własnościach,
szkodzi człowiekowi, degradując go do poziomu przedmiotu, narzędzia, czy samej materii. Dewastuje również inne byty – zwierzęta,
rośliny, wszystko staje się celem dla mnie, towarem, zasobem, cokolwiek sobie pomyślę bez liczenia się z ich bytową zawartością. Dokonuje się wówczas także redukcji człowieka do roli petenta, studenta
czy pacjenta (czyli ostatecznie do spełnianej funkcji, co jest cechą
wytworu). Tymczasem jedynie wierność rzeczywistości nie pozwala mylić się w tych zasadniczych kwestiach. Szczególna rola w tym
dziele przypada filozofii lub wprost metafizyce, która zapewnia właściwą identyfikację bytów, dystans wobec wszelkich mód oraz odpowiada na zasadnicze pytanie – czym coś jest. Bez tego prawdziwościowego ujęcia rzeczywistości nie jest możliwe budowanie kultury
przyjaznej człowiekowi, kultury chroniącej jego relacje, rzeczywiste
potrzeby czy środowisko, zgodnie z tym kim jest i jaka jest jego natura. Kultura wymaga zatem ciągłego poprawiania, doskonalenia
wytworów zarówno tych intelektualnych, związanych z ujęciami,
teoriami czy metodami, jak i materialnych w postaci dzieł sztuki,
utworów czy też urządzeń techniki. Zasadniczo więc umiejętność
zapewnienia kontaktu z rzeczywistością jest warunkiem prawidłowego kształtowania się kultury oraz jej ważnej roli tworzenia ludzkiego życia duchowego i społecznego.
4. Podmiotowe ujęcie kultury wskazuje na życie duchowe człowieka, kształtowanie ludzkiej osobowości, poznania i postępowania. Kultura jest tu zatem właściwą uprawą intelektu i woli człowieka, jak również zharmonizowaniem jego uczuć celem uzyskania
pełnego rozwoju osobowości. Zgodne z bytem poznanie oraz zgodne z prawdą o bycie postępowanie skutkuje rozwojem moralnym
człowieka, jego ładem opartym na roztropności aż do rozumnego,
mądrego porządkowania celów życiowych. Formowanie tak ujętej
kultury opiera się na kształtowaniu przez człowieka życia duchowego własnego, jak również innych osób, środowisk i społeczeństw.
Człowiek, uzyskując usprawnienia i budując wytwory, wyznacza
charakter kultury w poszczególnych epokach historycznych. Dzięki sprawnościom ludzkie myślenie uzewnętrznia się w dziełach zewnętrznych, chociaż same sprawności są kulturą w sensie wewnętrz-
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nym i stanowią w człowieku skutek jego w ykształcenia
i wychowania.
Kluczowe w procesie usprawniania intelektu i woli okazuje się
oparcie na realistycznej pedagogice, której efektem jest wewnętrzna
harmonia kształconego i wychowywanego człowieka, pozwalająca
podporządkować wolę intelektowi, natomiast uczucia i emocję temu,
co intelekt ukazuje jako prawdziwe, a wola odbiera jako właściwe dla
siebie dobro. Skutkami takiego wychowania i kształcenia są humanizm, pozwalający na szacunek i ochronę godności ludzkiej osób,
oraz metanoia, dzięki której człowiek potrafi odrzucić odkryty błąd
i pójść za tym co lepsze, prawdziwe i dobre, wprost wybrać rzeczywistość. Ważna okazuje się tu praca w nabywaniu sprawności, zwłaszcza na polu intelektualnym, gdzie rozumienie całej rzeczywistości
pozwala na tworzenie takich dzieł, które ukazują rzeczywistość i do
niej kierują, broniąc przed dominacją fałszu, błędów oraz dowolnego wartościowania.
Potrzebne jest więc kształcenie ludzi do samodzielnego korzystania z różnorodnych informacji, a w tym do rozpoznawania autorytetów, którym możemy zaufać, gdy nie jesteśmy specjalistami
w danej dziedzinie, zwłaszcza w zakresie obszarów regulujących relacje międzyludzkie.
5. Kultura, ujmując życie duchowe człowieka, wskazuje na jego
bytową zawartość, psychikę oraz osobowość, która podlega rozwojowi przez poszerzanie ludzkich odniesień do dzieł i osób na skutek
kontaktów międzyludzkich. Właśnie te międzyludzkie odniesienia
okazują się w funkcjonującej kulturze kluczowe, rozumiane jako humanizm obejmujący relacje osobowe łączące wzajemnie ludzi przez
miłość, przyjaźń, życzliwość. Jak zauważył Mieczysław Gogacz: „bez
społeczeństwa jako wspólnoty osób, człowiek nie może uzyskać przymiotu mądrości i przymiotu miłości wobec każdego człowieka. Wiedza w postaci nauki jest utrwalona w kulturze, podobnie utrwalone
są cenione przez człowieka wartości, to jednak miłości i przyjaźni
nie nauczą dzieła, teorie, słowa, uczy ich tylko człowiek mądry i obdarowujący przyjaźnią”3. Stwierdza zatem, że wszędzie, gdzie mamy do czynienia ze wspólnotą osób czymś niezbędnym będzie przyjaźń, pozwalająca na rozwój duchowy ludzi oraz pogłębianie ich
3
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wzajemnych relacji. Sam rozwój życia duchowego człowieka przebiega stopniowo w różnych wspólnotach, w których dane jest mu
funkcjonować, począwszy od środowiska rodzinnego, gdzie w poczuciu bezpieczeństwa powstają pierwsze relacje miłości, zaufania
i odpowiedzialności. Natomiast środowisko szkolne wprowadza
w szerszą społeczność, twórcze w niej działanie oraz wzbogacanie
relacji międzyludzkich. Następne środowiska (np. miejsca pracy) są
kolejnymi miejscami aktywnego i dojrzałego udziału w kulturze.
Udział ten powinien być jednak uporządkowany i właściwy osobie
ludzkiej. Na podstawie prawidłowych ujęć samego człowieka, jak
i rozpoznawania i porządkowania ludzkich celów, należy wskazać
na potrzebę moralnego rozwoju osoby ludzkiej, jak i całych społeczeństw. Prawidłowy rozwój moralny społeczeństwa jest tu rozumiany jako wytwarzanie takich relacji międzyludzkich, by umożliwiały każdemu rozpoznanie i osiąganie rozumnych celów, które
człowiek realizując, zachowywałby się zgodnie z rozumną naturą
i zarazem odnosiłby się do drugiego człowieka w sposób uwzględniający jego ludzką godność.
6. Chrześcijaństwo zapewniło doniosłe przekształcenie w ludzkiej kulturze, przede wszystkim przez wyakcentowanie takich wartości, jak: prawda, dobro, miłość czy pokój oraz przez poszerzenie
wiedzy o rzeczywistości, w której Bóg jawi się jako byt nie tylko realny, ale i niezwykły oraz miłujący. Człowiek uzyskał więc trafniejszą oraz prawdziwą informację. Chrześcijaństwo jest zatem złożoną
strukturą: jest religią, czyli relacją łączącą człowieka z Bogiem, interpretowaną przez teologię, wzbogaconą przez filozofię, jest zatem
realizowaniem więzi człowieka z Bogiem w różnych ascetykach, tradycjach, wyrażanych w liturgii, sztuce czy też działaniach społecznych.
Życie chrześcijańskie, wiara, nauka oraz miejsce filozofii w teologiach chrześcijańskich (katolickiej, prawosławnej, protestanckiej) odnoszą się do człowieka, który jest chrześcijaninem, żyje po chrześcijańsku, korzysta z teologii i filozofii, aby zrozumieć to, w co wierzy
i, ufając Bogu, przyjąć dar obecności Boga dzięki obustronnej miłości.
Ponadto rola samej filozofii w życiu chrześcijanina to wprost przedzieranie się ludzkiego intelektu przez kulturowe elementy chrze-
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ścijaństwa do samej realnej rzeczywistości, aby ująć byty i wyrazić je
w spójnej informacji zgodnie z tym, czym są. Dzięki temu ujęciu,
dzięki filozofii człowiek upewnia swój intelekt i swoją wolność, że
Bóg realnie istnieje, co sprawia, iż łatwiej wówczas człowiekowi uwierzyć objawieniu, podejmując uświęcające propozycje Boga. W odniesieniu do naszej rodzimej kultury, Gogacz uważa wprost, że „kulturę polską ukształtował katolicyzm, ta więc wersja chrześcijaństwa,
która uczyła podtrzymywania w człowieku realnej obecności Boga,
wyrażającej się w wierze, nadziei i miłości, wspartych zawsze na
prawdzie, dobru i istnieniu. Tę kulturę ukształtował katolicyzm, gdyż
tworzył ją człowiek, który uzgadniał swoje wewnętrzne życie i wyrażające je działania z obecnością Boga w sobie i w innych ludziach”4.
7. Chociaż wszystko, co ludzie wytworzyli, stanowi kulturę, to
wiele dzieł w tej kulturze nie kieruje do celów zgodnych z dobrem
człowieka. Tymczasem trzeba zabiegać o tworzenie takich dzieł, teorii naukowych, techniki, by służyły dobru ludzi. Tworzenia tych wytworów nie można opierać na dowolnych celach, lecz na prawdzie
o człowieku. Zasadniczo więc humanizm i religia, jako wierność
osobom, zarówno ludziom, jak i Bogu, są tym, czego człowiek i kultura nieustannie potrzebują. Ochrona humanizmu i religii, czyli
więzi z osobami, wymaga działań wiernych prawdzie i dobru. Niezbędna jest zatem kultura chronienia tego, co rzeczywiste i naturalne, z zachowaniem właściwej kolejności – chronimy najpierw to, co
naturalne, później to, co wytworzone. Kulturze potrzeba wprost etyki chronienia osób i relacji osobowych, zachowania właściwych odniesień do natury i kultury, moralności ukierunkowanej na ochronę
osób, jako bytów jednostkowych. Ułatwi to ustalenie, które z działań ludzkich chronią zgodnie z prawdą dobro osób. Określenie tych
działań jest wskazaniem na zasady wyboru działań chroniących. Bez
takich ujęć kultura wymierzana jest w osoby, ich powiązania, co
w efekcie tworzy kulturę antyhumanistyczną.
Kolejnym kulturowym wyzwaniem jest sfera kształcenia i wychowania człowieka, czyli koncepcja pedagogiki. W tomizmie konsekwentnym wskazuje się na autonomię pedagogiki jako nauki filozoficznej, która ma swój odrębny przedmiot w postaci zasad (pryncypiów)
wychowania, lecz pracuje w stałym odniesieniu do antropologii filo4
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zoficznej oraz etyki. Szczegółowe określenie zasad pedagogiki staje
się tu wezwaniem do wierności prawdzie i dobru. Wyznaczone nim
postępowanie ma pomagać prowadzonym wychowankom, by przez
kształcenie i wychowanie nabywali sprawności i cnót, zmieniali swoje myślenie i postępowanie, w konsekwencji zaś chronili wartości rozumiane jako wzajemne powiązania osób, unikając w kulturze tego,
co fałszywe i błędne oraz otwierali się na prawdę i dobro w bytach.
Pedagogika staje się tu filozofią kształcenia i wychowania, wierną
prawdzie o człowieku i zgodnie z nią wskazującą, jakie działania należy wybierać, aby chronić osoby i ich wzajemne powiązania w środowisku osób ludzkich i również w relacjach z Bytem Pierwszym.
Oparcie kultury, zwłaszcza u jej duchowego źródła, na prawdzie
o rzeczywistości, zatem wprost na ustaleniach filozofii bytu, chroniącej osoby etyce, jak i bliskiej im pedagogice, zapewnia człowiekowi, a przez to społeczeństwom, trwanie w humanizmie i religii.
Ponadto umożliwia stworzenie środowiska odpowiedniego dla osób,
które chroni ich relacje, wprowadza pokój.

234

Filozofia kultury

Bibliografia
1. Andrzejuk A. (red.), Filozofia i służba. Wokół myśli Tadeusza
Klimskiego, Warszawa 2014.
2. Andrzejuk A., Człowiek i decyzja, Warszawa 2007.
3. Andrzejuk A., Człowiek i dobro, Warszawa 2002.
4. Andrzejuk A., Elementarz filozofii, Warszawa 2007.
5. Andrzejuk I., Filozofia przyjaźni, Warszawa 2007.
6. Bromski P., Człowiek i społeczeństwo, Warszawa 2004.
7. Gogacz M., Szkice o kulturze, Kraków–Warszawa/Struga 1995.
8. Gogacz M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa
1998.
9. Gogacz M., Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. Rozważania filozoficzne i religijne, Niepokalanów 1993.

235

14
Tomistyczna teoria prawa
Natalia Herold
Dla filozofii prawa kluczowa jest identyfikacja człowieka jako osoby,
będącej podmiotem nawiązywanych przez siebie relacji. Wiemy
bowiem, że człowiek najpełniej realizuje siebie we wspólnocie.
Wspólnoty zaś są takimi strukturami niesamodzielnymi (bo relacyjnymi),
w których osoby łączą się relacjami podmiotowanymi ze względu na
przejawiane przez nie własności transcendentalne: realność, prawdę,
dobro, a także piękno. Samodzielnym podmiotem powiązań jest
zawsze osoba dzięki urealniającemu ją aktowi istnienia. Relacje zaś są
niesamodzielne i niekonieczne, po prostu przygodne. Bez
przyczynującego je podmiotu nie mogą istnieć i zanikają, gdy nie
zabiega się o ich trwanie.
1. Wspólnoty powiązane są zarówno relacjami realnymi, jak i myślnymi. Gdy dominują relacje osobowe, mówimy o wspólnotach naturalnych: małżeńskich, rodzinnych, rodowych, religijnych i narodowych. Gdy dominują relacje myślne, mówimy o instytucjach:
społeczeństwie i państwie. W niedokończonym traktacie De Regno
Tomasz z Akwinu wymienia siedem argumentów1 uzasadniających
tezę o konieczności życia wspólnotowego, są to: (1) brak samowystarczalności w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb, (2) konieczność współdziałania w zakresie poznania rozumowego, (3) możliwość przekazywania za pomocą mowy osiągnięć intelektualnych,
(4) nienaturalność samotności, (5) potrzeba przyjaźni, (6) pragnienie szczęścia, (7) chęć doskonalenia życia moralnego.
Według Akwinaty dodatkowym motywem wspólnoty, owym
czynnikiem motywującym do wiązania się relacjami osobowymi
(przyjaźnią), jest jej dobro wspólne (bonum commune). Aby zrozumieć
pojęcie dobra wspólnego, należy, według Gogacza, odwołać się do
1
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A. Andrzejuk, Naturalistyczna koncepcja powstania państwa w ujęciu Tomasza
z Akwinu, w: O źródłach państwa i władzy politycznej, red. A. Wielomski, C. Kalita,
Warszawa 2011, s. 35-52. Tekst dostępny na stronie http://katedra.uksw.edu.pl/
publikacje/artur_andrzejuk/naturalistyczna_koncepcja_powstania_panstwa.pdf
(20.05.2021).
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OKREŚLENIE
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prawa

zasady „trwania w relacjach osobowych z ludźmi i z Bogiem”2. W zależności bowiem od charakteru wspólnoty to dobro wspólne przyjmuje inną postać. Dla Tomasza na przykład dobro wspólne we wspólnocie państwowej przyjmuje postać dobra osobowego, a więc
takiego, w którym człowiek nie jest jedynie środkiem działania do
osiągnięcia jakiegoś celu, lecz sam jest owym celem. Tak wybrane
dobro wspólne sprzyja realizacji wolności jednostki, umożliwiając jej
rozwój intelektualny, moralny i twórczy. Wprawdzie ów rozwój dokonuje się w konkretnym człowieku, ale dzięki społeczności, chociażby przez to, że wprowadzani jesteśmy w naukę i kulturę. Moralną konsekwencją realizacji dobra osobowego w państwie jest
wykluczenie zarówno totalitaryzmu, jak i skrajnego indywidualizmu.
Prawo, jak twierdzi Gogacz za Tomaszem, ma niwelować nierówności między osobami i wzbudzać, opierając się na sprawiedliwości,
chęć wiązania się relacjami osobowymi: miłością, wiarą, nadzieją
z bliźnimi.
2. Tomasz z Akwinu proponuje definicję (legalną) prawa, określając je jako „rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego, wydane
i ogłoszone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą”3. Gogacz, wyjaśniając to pisze, że: „prawo jest (…) ujętym przez intelekt wyrażonym w zaleceniach zespołem wskazań, jak chronić osoby i wspólnoty, gdy nie zna ktoś bytowej struktury osób i ich relacji. Prawo
zastępuje wiedzę filozoficzną o człowieku i o wszystkich jego powiązaniach z osobami. Pełni w kulturze rolę podobną do roli przykazań.
Jest zrozumiałe, że prawo musi być wierne osobom i wspólnotom,
gdyż pod tym warunkiem pełni rolę chronienia osób i wspólnot”4.
Tak ujęte prawo ma charakter szerszy niż norma rozumiana jako
rozkaz zabezpieczony sankcją, wyprowadzony z przepisu prawnego.
2
3
4
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Summa Theologiae, I-II, q. 90, a. 4 co. Korzystam z: Święty Tomasz z Akwinu,
Traktat o prawie. Summa teologii I-II, q. 90–97, tłum. W. Galewicz, Kęty 2014.
M. Gogacz, Mądrość buduje państwo, s. 125. Jeśli chodzi o tomistyczną koncepcję
prawa, to trzeba powiedzieć, że Mieczysław Gogacz prawie się tym zagadnieniem
nie zajmował. Pojawiają się zaledwie wzmianki we Wprowadzeniu do etyki
chronienia osób oraz w Mądrość buduje państwo. Co więcej zagadnienie to nie
zostało również rozwinięte przez jego uczniów. Niemniej nie oznacza to jeszcze,
że nie jest możliwe przedstawienie tych zagadnień w perspekty wie
sformułowanego przez Gogacza tomizmu konsekwentnego.
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Norma prawna jest pewną teorią racjonalności (aliquid rationis5).
A więc to rozum wyznacza normę i miarę, którymi ma nas doprowadzić do określonego celu. Celem tym jest ochrona osób i wspólnot, a więc tego, co jest naszym rzeczywistym światem. Gogacz formułuje to mocniej pisząc, że domem osób są inne osoby. Ujawnia się
przy tym również aspekt pedagogiczny – prawo ma przyzwyczajać
do określonych zachowań, aby w ten sposób stanowiło środek doskonalenia się człowieka. Do czasu uzyskania pewnego poziomu tej
doskonałości prawo stanowi podstawowe zabezpieczenie osób i wspólnot. Zrozumiałe staje się zatem wiązanie rozważań nad prawem
z etyką. Etyka bowiem i prawo stanowią systemy normatywne
o zbieżnym celu, prawo jednak ma charakter zewnętrzny – heteronomiczny, etyka zaś – wewnętrzny. Skutkiem stosowania prawa powinna być więc wierność wartościom moralnym. Trzecim systemem
normatywnym, łączącym charakter zewnętrzny i wewnętrzny, jest
wynikająca z religii teologia moralna, odnosi się ona, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych systemów normatywnych, wprost do
relacji człowieka z Bogiem.
Jeśli chodzi o podział prawa, to Akwinata wprowadza zamknięty katalog rodzajów prawa, wyróżniając prawo wieczne (lex aeterna),
prawo boskie (lex divina), prawo naturalne (lex naturalis) oraz prawo
ludzkie (lex humana). Prawo wieczne ma charakter zupełny, jest źródłem mocy obowiązywania pozostałych praw. Moc obowiązywania
prawa niższego rzędu pochodzi z partycypacji w prawie wyższego
rzędu. Tomiści zazwyczaj powtarzają ten podział, czasem go nieco
modyfikując lub rozszerzając.

5

etyka a prawo

katalog rodzajów
prawa

Summa Theologiae I-II, q. 90, a. 1, ad. 1.
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prawo wieczne

Prawo wieczne, nazywane przez Gogacza również prawem absolutnym, jest takim prawem, którego źródłem mocy obowiązywania
jest wola Boga. Bóg postrzegany jest tutaj w kategorii stwórcy i rządcy, a więc tego, który zaprojektował istniejący świat i ustanowił w nim
prawo oraz jego egzekucję – Bóg jest tym, który mierzy i reguluje6:
„Projekt boskiej mądrości jako kierującej wszelkie jestestwa do właściwego celu nazywa się prawem. Tak więc prawo wieczne nie jest
niczym innym, jak projektem boskiej mądrości jako zasady kierującej wszelkimi czynami i procesami”7.
Poznawanie prawa wiecznego nie jest możliwe samo przez się, nie
jest bowiem prawem spisanym i ogłoszonym wprost (pozytywnym),
lecz ujawnia się człowiekowi pośrednio przy okazji rozważania prawa naturalnego. Gogacz tak o tym pisze: „Rozpoznana przez nas
natura człowieka, sam człowiek, jawi się jako struktura pochodna,
stworzona. Stwórcą istnienia człowieka jest Bóg. W samej strukturze człowieka Bóg wyraził swój niezmienny, absolutny i wieczny pomysł ważnych dla nas celów. Ten zespół celów stanowi prawo absolutne. Powtórzmy też te cele: jest to istnienie, życie, rozumne
myślenie, prawość decyzji, zdrowie, wiązanie się z osobami przez
miłość i wiarę8.
Prawo wieczne ma charakter tak niezmienny i trwały, jak jego
Twórca. Aktualność tego prawa jest nieprzemijająca: ani człowiek,
ani inne stworzenia rozumne nie mogą więc wpłynąć na jego zmianę. Prawo to jednak nie determinuje działania tych stworzeń. Nie
jest oparte na niewoli i zakazach, przymuszając do trwania w relacjach, lecz jest prawem miłości, respektującym wolność. Nie ma bowiem miłości tam, gdzie nie ma wcześniej wolności i rozumności.
Kontemplacja prawa naturalnego, udostępniająca nam wiedzę
o prawie wiecznym, nie tylko wprowadza w katalog ważnych do zabezpieczenia celów, lecz również wyprowadza ku rzeczywistości pozadoczesnej, w której celem jest trwałe związanie się przez miłość
i wiarę z innymi osobami, w tym również ze Stwórcą istnienia, czy6

7
8
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„Intellectus vero divinus est mensura rerum, quia unaquaeque res intantum habet
de veritate, inquantum imitatur intellectum divinum, ut in primo dictum est. Et
ideo intellectus divinus est verus secundum se. Unde ratio eius est ipsa veritas”.
Summa Theologiae I-II, q. 93, a. 1, ad. 3.
Summa Theologiae I-II, q. 93, a. 1, ad. 1.
M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1998, s. 23.
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li Bogiem. W tym sensie prawo kieruje ku Bogu jako powszechnemu i najwyższemu dobru.
Prawo Boże pozytywne to prawo ustanowione przez Boga, które Bóg wyraźnie przedstawia w sposób nadprzyrodzony (objawienie), a które nie musi być wyprowadzane przez ludzi rozumowo
z rozważań nad prawem naturalnym. Prawo to można podzielić na
to objawiane ludziom przez proroków (Stary Testament) i to objawione ludziom przez Chrystusa (Nowy Testament). Prawo Starego Testamentu nie jest tożsame z prawem Nowego Testamentu.
Tomasz wyjaśnia bowiem, że celem prawa Starego Testamentu było przygotowanie ludzi na przyjście i przyjęcie Chrystusa, a dopiero prawo Nowego Testamentu, któremu Chrystus dał początek,
wypełnia w sposób doskonały zbawczą sprawiedliwość9. Prawo naturalne i prawo Boże również nie są ze sobą tożsame, choć nie są
sprzeczne; obydwa swoją moc obowiązywania czerpią z prawa absolutnego. Różnica między nimi zawiera się w stopniu uszczegółowienia.
Prawo naturalne Tomasz określa jako „udział prawa wiecznego
w stworzeniu rozumnym”10 i dodaje, że jako zapisane w sercach ludzi ma charakter niezmazywalny11. Odczytywanie tego prawa jednak dokonuje się na miarę ludzkich zdolności12. Może być zatem niedoskonałe i narażone na błędy. Nie zmienia to faktu, że dla Akwinaty podstawowym źródłem zobowiązań człowieka jest natura, to
ona wyznacza nasze powinności, nie zaś norma prawna pozytywna,
czyli rozkaz suwerena zabezpieczony sankcją. Taki rozkaz powinien
być bowiem implementacją prawa natury do prawa ludzkiego13. Prawo naturalne nie jest zatem i nie może być w żadnej mierze rozumiane jako „prawa” przyrody.
„Prawo naturalne odczytuje się rozpisując strukturę człowieka na
zalecenia. Istotą bowiem prawa są zalecenia. Prawo to wynika z natury człowieka, rozumianej jako zespół stanowiących go elementów

prawo Boże

prawo naturalne

Summa Theologiae I-II, q. 91, a. 5, ad. 2.
Summa Theologiae I-II, q. 91, a. 2 co.
11
Tamże, I-II, q. 94, a 6.
12
Tamże, I-II, q. 91, a 4, ad 1.
13
„Ad primum ergo dicendum quod praeceptum importat applicationem legis ad
ea quae ex lege regulantur”. Summa Theologiae I-II, q. 90, a. 2 co.
9

10
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prawo ludzkie

prawo stanowione
a prawo naturalne

strukturalnych, ujętych z punktu widzenia działań podmiotowanych
przez człowieka”14.
Prawo ludzkie wiąże się z prawem natury i z prawem wiecznym
na zasadzie partycypacji, ma bowiem uszczegóławiać prawo natury,
ma dobierać sprawiedliwy cel, który będzie dobrem całej wspólnoty,
której owe prawo służy. Tworzenie prawa ludzkiego dokonuje się
przez odczytywanie treści norm prawa naturalnego, a następnie jego uszczegółowienie poprzez formułowanie takich przepisów, które będą chroniły osoby i relacje wiążące te osoby (na zasadzie, że dobro rozpoznane zobowiązuje).
Prawo ludzkie, spośród wymienionych wcześniej rodzajów praw,
charakteryzuje się największą zmiennością, ponieważ ma się dostosowywać do zmieniających się okoliczności w taki sposób, aby jak
najwierniej wyznaczać szczegółowe sposoby realizacji prawa naturalnego. Może się jednak zdarzyć, o czym już wspominaliśmy, że
odczytanie prawa natury nie dokona się w sposób adekwatny. Dla
prawa stanowionego pojawiają się też dodatkowe zagrożenia: „Prawo stanowione wspomaga osiąganie wierności dobru człowieka, gdy
jest zgodne z prawem naturalnym a tym samym z etyką. Gdy zaleca coś, co oddala od dobra osób, jest albo stronnicze, albo w ogóle
przestaje być prawem jako kierowaniem do dobra wspólnego. Nawet
nie obowiązuje, gdy w ukazywanych celach pomija dobro człowieka
i wspólne dobro osób. Pomijając dobro osób staje się zaleceniem wyrządzania zła. Takie przekształcenie się prawa stanowionego w bezprawie ma źródło w przypisywaniu prawu stanowionemu pozycji
prawa absolutnego”15.
Zauważyć przy tym warto, że współcześnie prawo ludzkie zawiera wiele norm prawnych o charakterze technicznym. Wydaje się, że
Akwinata tego typu norm nie włączyłby do systemu prawa. Optował raczej za jego minimalizacją i pozostawieniem jak największej
wolności człowiekowi. Można więc powiedzieć, że prawo ludzkie
jest środkiem do osiągnięcia celu, a w momencie jego osiągnięcia nie
jest już potrzebne. Dlatego Gogacz, formułując swoją definicję prawa, pisze, że prawo zastępuje wiedzę filozoficzną o człowieku i o
14
15
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A. Andrzejuk, Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu, Warszawa 1991,
s. 18.
M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, s. 22.
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wszystkich jego powiązaniach z osobami i jest potrzebne wówczas,
gdy ktoś nie zna bytowej struktury osób i ich relacji.
3. Powiedzieliśmy już, że prawo przygotowuje do pełnego kierowania się miłością. Zasadą życia społecznego poza miłością jest również sprawiedliwość (iustitia), która urzeczywistnia osiąganie dobra.
Przedmiotem sprawiedliwości jest jednak nie to, czego dana osoba
chce od innej osoby, lecz „oddanie każdemu, co mu się należy”16.
Skłania więc do zwrócenia uwagi na innych jako na podmiot uprawnień, a na siebie jako podmiot obowiązków. Sprawiedliwość dobiera „miarę” w działaniu w taki sposób, że zaleca umiar (medium). Umiar
ten nigdy nie odnosi się jednak do osób, lecz do przyjętych środków.
Wobec czego sprawiedliwość nigdy nie jest odseparowana od osób,
lecz właśnie do nich dopasowana. Podmiotem cnoty sprawiedliwości są uprawnienia (ius). Sprawiedliwość jako wytyczna życia moralnego wskazuje na wzajemnie korespondujące ze sobą „uprawnienia”
i „obowiązki”.
Identyfikacja uprawnień i obowiązków należy do działalności intelektualnej człowieka. Uprawnienia i obowiązki wynikają z charakteru relacji. Ustalenie uprawnień i powinności skutkuje ich zasygnalizowaniem w porządku normatywnym stanowionym, a niezależnie
od tego zasygnalizowania ma umocowanie w prawie naturalnym.
Gdy więc komuś przysługuje jakieś uprawnienie, to ktoś inny ma
z tego powodu obowiązki. Obowiązki wiążą się z wyznaczeniem
czyjegoś postępowania, uprawnienia zaś gwarantują określone wolności. Te uprawnienia Tomasz z Akwinu dzieli na naturalne i pozytywne.
Uprawnienia naturalne mają charakter powszechny, nienabywalny i niezbywalny. Przysługują każdemu człowiekowi tylko dlatego,
że jest. Nabywa się więc ich z chwilą zaistnienia, a więc w momencie, kiedy akt istnienia urealni bytową strukturę człowieka17. Grupę
16
17

SPRAWIEDLIWOŚĆ
I PRAWO

Summa Theologiae II-II, q. 57, a. 4, ad. 1.
Artur Andrzejuk zwraca jednak uwagę, że „uprawnienia naturalne nie są wprost
tym samym, co prawo naturalne, ale są wyrazem jakiejś naturalnej sprawiedliwości,
której poczucie jest dość powszechne wśród ludzi. Tomasz wiąże je z naturą
rzeczy (natura rei), lecz w tym wypadku nie utożsamia jej z niezmienną istotą
bytu, lecz rozumie bardziej potocznie. Świadczy o tym przekonanie, że
uprawnienia nie są niezmienne i bezwzględne”. Zob. A. Andrzejuk, Prawo
naturalne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Kultura Prawna” 2 (2019) 1, s. 18.
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uprawnień pozytywnych stanowią uprawnienia wynikające z umów
zawieranych przez ludzi, które mogą być publiczne (ius publicum) lub
prywatne (ius privatum). Publiczne uprawnienia pozytywne mogą
wynikać z norm prawa świeckiego (państwowego i międzynarodowego) i prawa kościelnego (powszechnego i partykularnego).
W przeciwieństwie do uprawnień przyrodzonych ich charakter
jest zmienny, nabywalny i zbywalny.

PRAWO I ETYKA
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4. Człowiek jest w stanie w sposób świadomy i wolny kierować
swoimi działaniami do określonego celu. Ponieważ, jak już zostało
powiedziane, naturalnym środowiskiem życia człowieka są wspólnoty, przeto z życia wspólnotowego wynikają określone konsekwencje. Postępowanie człowieka nie tylko nie powinno naruszać ładu
wspólnotowego, ale przyczyniać się do osiągania dobra wspólnego.
Te wszystkie zagadnienia w ramach filozofii podejmuje etyka, która określa normy lub kryteria wyboru działań chroniących zgodnie
z prawdą dobro osób. Określone normy czynią nasze postępowanie
dążeniem do dobra i unikaniem zła. Rozpoznanie dobra i kierowanie się do niego wskazuje na mądrość człowieka. Mądrość jest więc
normą typowo ludzkiego postępowania, a więc kierowanego rozumem. Tę mądrość jako sprawność intelektu wspomaga namysł o charakterze kontemplacji i wspomaga ją sumienie, które jest sądem in-
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telektu i wywołaną tym sądem decyzją. Etyka więc zaleca nam
sytuowanie się w takich powiązaniach z osobami, by w powiązanych
osobach powodowały dobre skutki18.
Normy (zasady, pryncypia) etyczne wyprowadzane są więc za pomocą rozumu, który określa dobro i bada czy zachodzi powinność,
a więc czy obrany cel rodzi w nas obowiązek (prawda w odniesieniu
do działania). Można zatem powiedzieć, że etyka precyzuje wewnętrzne w człowieku sposoby zachowania prawa naturalnego.
5. Poznanie jest dziedziną intelektu, natomiast postępowanie jest
dziedziną woli. Zdolność woli polegającą na przyjmowaniu dobra jako celu i skłanianiu się ku niemu Mieczysław Gogacz określa jako
sumienie (conscientia). Sam św. Tomasz bardziej akcentuje poznawczy wymiar sumienia, pisząc, że jest ono praktycznym sądem intelektu dotyczącym postępowania dokonanego lub przyszłego. Sąd ten
poprzedzają dwie naturalne sprawności: sprawność pierwszych zasad poznania (intelectus principiorum) oraz sprawność pierwszych zasad postępowania (synderesis). Sumienie nie jest osobną władzą w człowieku, lecz właśnie sądem, czyli pewną czynnością (actus).
Akwinata, aby określić relację sumienia do prawa, najpierw zauważa, że sumienie działa na podstawie tego, co jest mu dostępne
wcześniej. Chodzi tu o wiedzę, która jest skutkiem poznania, oraz
o sprawności, czyli wyuczone umiejętności. Kluczową bowiem dla
tych ujęć sprawą jest wychowanie i takie wykształcenie sumienia, by
dobro partykularne nie przysłaniało dobra wspólnego. Sumienie zatem, o ile jest właściwie ukształtowane, będzie rozpoznawać i weryfikować, czy prawo stanowione realizuje swoją główną funkcję, a więc
właśnie ochronę osób i relacji, czy też pomija dobro osób. Prawo stanowione ocenia się więc pod względem realizowania przez nie zasady sprawiedliwości.
Otóż, oceniając pewne prawa jako sprawiedliwe, bierze się pod
uwagę ich cel, gdy mianowicie służą one dobru wspólnemu, ich twórcę, gdy wydane prawo nie wykracza poza zakres władzy tego, kto je
wydaje, a także ich formę, gdy mianowicie ciężary ponoszone w służbie dla dobra wspólnego nakłada się na poddanych zgodnie z zasadą proporcjonalnej równości19.
18
19

PRAWO I SUMIENIE

M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, s. 21.
Summa Theologiae I-II, q. 96, a. 4 co.
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Gdy sumienie dokona osądu i oceni jakieś prawo jako sprawiedliwe, wtedy ma ono moc wiążącą. Gdy zaś prawo rozpoznane będzie
jako niesprawiedliwe, a więc nierealizujące swoich funkcji, wówczas
sumienie zobowiązuje do podjęcia działań przeciwnych prawu, ale
chroniących osoby. Prawo niesprawiedliwe bowiem nie obowiązuje, gdyż jedyną mocą obowiązywania prawa jest jego uczestnictwo
w prawie naturalnym. Sytuacja, w której prawo stanowione stawia
się na miejscu prawa absolutnego, jest uważane przez Gogacza, za
najbardziej niszczącą prawo dysfunkcję, z której zawsze wynikają
katastrofalne dla ludzi skutki.

PRAWO
I PRZYJAŹŃ

6. W tekstach Akwinaty w rozważania na temat społecznej natury człowieka jest wpisana jego koncepcja przyjaźni jako relacji wiążącej osoby. Społeczny charakter natury ludzkiej uzasadnia za Arystotelesem, korzystając z wypracowanego przez niego pojęcia zoon
politikon, ale czyni to na swój sposób: „Zwierzętom bowiem natura
przygotowała pokarm, przyodziewa futrami, daje broń w postaci zębów, rogów, pazurów, a przynajmniej szybkość w uciekaniu. Człowiek zaś nie otrzymał od natury żadnej z tych rzeczy, lecz zamiast
tego został obdarowany rozumem, aby mógł zapewnić sobie to
wszystko pracą rąk. Ale jeden człowiek do tego nie wystarczy, gdyż
nie zdoła on samodzielnie przejść przez życie. Jest więc dla niego
czymś naturalnym, że żyje w licznej wspólnocie’20.
20
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De regno, lib. 1 cap. 1. Cyt. za: Św. Tomasz z Akwinu, O władzy, w: Św. Tomasz
z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij, Poznań 1984, s. 135.
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Tym, co porządkuje życie wspólnotowe, wprowadzając ład i określając sposób realizacji dobra wspólnego, jest prawo. Jednakże ono
samo nie stanowi spoiwa wspólnoty, lecz co najwyżej podstawę jej
ładu, dlatego Artur Andrzejuk pisze: „Spoiwem każdej wspólnoty
są relacje osobowe. Bez nich nawet bardzo silne grupy ludzi, skupione wokół jakiegoś celu, konfliktują się, rozpadają, w końcu znikają.
Ani więc wspólnoty nie stanowią same relacje myślne, instytucje, interesy, ani też ta wspólnota nie jest samodzielną, organiczną, całością ważniejszą niż stanowiące ją osoby”21.
Zwrócić jednak należy uwagę, że rozumienie przyjaźni, jakie
św. Tomasz dziedziczy od Arystotelesa i jego komentatorów, różni
się od dzisiejszego pojmowania przyjaźni: „Różnica polega przede
wszystkim na postrzeganiu funkcjonowania przyjaźni w związkach
między ludźmi. Dzisiaj przyjaźń jest traktowana jako indywidualny
związek dwóch osób, będący ich prywatną sprawą. Pożądane jest,
aby związki przyjacielskie nie miały wpływu na działania społeczne. Inaczej funkcjonowało to w starożytności i w średniowieczu, kiedy uważano, że przyjaźń jest istotnym spoiwem wspólnot, które składały się na jakąś społeczność. Z tego też powodu Akwinata
wymienia przyjaźń rodzinną, szkolną, wojskową”22.

* * *
Integralną częścią filozoficznych rozważań nad człowiekiem jest
analiza jego życia społecznego, naznaczonego relacjami osobowymi (gdy wiąże się z osobami) oraz myślnymi (gdy tworzy określone
instytucje). Elementem porządkującym i pomocniczym, wyznaczającym granice postępowania, a niekiedy również granice relacji jest
właśnie prawo. Prawo zaś dla Tomasza i tomistów to przede wszystkim prawo naturalne. Prawo ludzkie ma uszczegóławiać prawo naturalne i odgrywać niejako rolę zastępczą wówczas, gdy brakuje
w społeczeństwie wiedzy antropologicznej i etycznej oraz wrażliwości. Aby jednak miało ono spełniać swoją funkcję, musi być tworzone przez prawodawcę na gruncie prawa naturalnego. Tak rozumiane prawo nie może być więc tworzone dla bytów możliwościowych,
nie może być również podporządkowane wytworom i ideom, nie
21
22

A. Andrzejuk, Człowiek i decyzja, Warszawa 2007, s. 30.
A. Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako psycholog, Warszawa 2020, s. 131.
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może godzić w osoby, nie może wspierać jedynie określonych grup
interesów. Wyłącznym uzasadnieniem, przyczyną celową prawa naturalnego i prawa stanowionego, które jest uszczegółowieniem tego
pierwszego, jest ochrona osób oraz nawiązywanych przez nie relacji.
Z tego powodu systemy prawne mają charakter ograniczony, nie
mogą bowiem kształtować wszystkich aspektów życia ludzi. Często zdarza się, że systemy prawne zawodzą, wtedy racjonalne systemy obyczajowe starają się ten brak niwelować. Jeśli i one zawodzą,
to pozostaje człowiekowi jego sumienie. Ono jest niejako ostatnią
instancją odwoławczą. Dlatego człowiek prawy szanuje prawo nie
ze względu na sankcję, lecz wyłącznie ze względu na sprawiedliwość. Prawo jest bowiem jurydycznym wyrazem sprawiedliwości.
Prawo zaś niesprawiedliwe w ogóle nie jest prawem.
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Tomistyczna etyka życia gospodarczego
Marcin W. Bukała
W etyce życia gospodarczego – podobnie jak na innych polach –
tomizm konsekwentny, opierając się na założeniach formułowanych
przez Akwinatę, twórczo rozwija pewne wybrane zagadnienia.
W porównaniu z niektórymi ujęciami z pierwszej połowy XX wieku
mniej szczegółowo nawiązuje się do Tomaszowych poglądów
etyczno-ekonomicznych i nie szuka się aktualnych odniesień do
wszystkich tez dominikańskiego doktora w tej dziedzinie, gdyż
uwzględnia się odmienność kontekstu społeczno-gospodarczego,
w jakim te tezy były formułowane1.
Mieczysław Gogacz koncentruje uwagę głównie na wybranych
problemach, np. etyce przedsiębiorcy2 , i podejmuje je, odwołując
się nie tyle do Tomaszowych poglądów na etykę życia gospodarczego,
ile do punktów wyjścia etyki i teologii moralnej św. Tomasza. Takie
podejście jest niewątpliwie uzasadnione, gdyż należy oddzielić od
siebie studia historyczne nad doktryną etyczno-ekonomiczną
Akwinaty (związaną z kontekstem historycznym XIII wielu)3
i współczesne analizy problemów etyki życia gospodarczego na
gruncie założeń tomistycznych, pomimo wzajemnego zazębiania się
obu obszarów badań.
W dalszej części rozdziału przedstawione będą najpierw
najważniejsze rysy charakterystyczne Tomaszowego ujęcia problemów
etyki życia gospodarczego (punkty 1-8), a następnie najistotniejsze
elementy etyki życia gospodarczego, które rozwija Mieczysław Gogacz
(punkty 9-11).

1

2
3

W latach 30-tych i 40-tych XX w. próbowano szukać aktualnych odniesień do
poglądów etyczno-ekonomicznych św. Tomasza kosztem ich oderwania od
kontekstu historycznego, nieraz przy pewnej nadinterpretacji w analizach tekstów.
Dostrzegamy to w pracach takich autorów, jak m.in.: S. Hagenauer, A. Fanfani
czy A. Doboszyński (o wkładzie tego ostatniego zob. w bibliografii).
M. Gogacz, Podstawowe problemy etyki przedsiębiorcy, w: tegoż, Wprowadzenie
do etyki chronienia osób, Warszawa 1995, s. 61–69.
Szerzej na ten temat zwłaszcza w pracach G. Cenacchiego, O. Langholma,
J. Majki i autora niniejszego rozdziału cytowanych w bibliografii.
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NAJWAŻNIEJSZE
RYSY UJĘCIA ETYKI
ŻYCIA
GOSPODARCZEGO
W TEKSTACH
AKWINATY
znaczenie cnoty
sprawiedliwości

1. Główne rozważania Tomasza na temat etyki życia gospodarczego należą do problematyki cnoty sprawiedliwości. Sprawiedliwość
wyznacza bowiem podstawowe wymogi etyczne w relacjach dotyczących posiadania, używania i wymiany dóbr będących przedmiotem działań gospodarczych (dóbr, których wartość może być mierzona w pieniądzu 4). Życie gospodarcze tworzą bowiem relacje
oparte na dobrowolnym przekazywaniu dóbr (commutationes voluntarii), ale w szczególności takie, które nie są oparte na zasadzie darmowości, a określane są przez prawne formy umowy kupna-sprzedaży (emptio-venditio) lub najmu5. W związku z tym szczególne
miejsce w życiu gospodarczym zajmuje umowa pożyczki (mutuum).
W epoce Tomasza pożyczka, co do zasady miała być bezinteresowna. Grzech lichwy polegał między innymi na „sprzedaży” tego, co
powinno być dane gratis.
Tomasz zaznacza wprawdzie, że również przy kupnie-sprzedaży
w pewnych sytuacjach szlachetniej jest nie tylko postąpić sprawiedliwie, ale i wyjść poza wymogi sprawiedliwości ze względu na trudniejsze położenie słabszego kontrahenta6; jednak zarówno w perspektywie etyki, jak i „teologii praktycznej” (wskazującej na
wymagania moralne, które muszą być spełnione ze względu na ostateczny cel człowieka, jakim jest zbawienie wieczne) Tomasz koncentruje się na tym, czego wymaga sprawiedliwość, która w relacjach
wymiany ekonomicznej tworzy etyczny fundament.
W dziedzinie etyki życia gospodarczego zachowanie wymogów
sprawiedliwości jest, według Akwinaty, co do zasady tożsame z zachowaniem obowiązujących bezwzględnie przykazań (praecepta),
w tym przede wszystkim VII przykazania7; natomiast dalej idące za4
5
6

7
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O pojęciu wartości w wymianie gospodarczej pisze Tomasz w komentarzu do
Etyki (Sententia libri ethicorum, V, lect. 9, 4).
W epoce Akwinaty wykonywanie pracy przez ludzi niebędących w położeniu
zależności było regulowane również umowami locatio-conductio.
Np. gdy mowa o kupcu, który przybywa ze zbożem do miejsca, gdzie zboża
brakuje i ceny są wysokie. W najbliższym czasie ma jednak nastąpić napływ
kolejnych dostaw ze zbożem, co spowoduje spadek cen. O tym wie kupiec, ale
nie wiedzą kupujący. Według Akwinaty kupiec może sprzedawać po wysokiej
cenie, jaką zastał w danym miejscu, ale zgodnie z wymogami sprawiedliwości
postąpiłby jednak szlachetniej, gdyby obniżył cenę (Thomae de Aquino, Summa
Theologiae, Alba–Editiones–Paulinae–Roma 1962, II-II, q. 77, art. 3, ad 4).
O roli VII przykazania w kontekście etyki gospodarczej zob.: P. Prodi, Settimo

Tomistyczna etyka życia gospodarczego

lecenia należą już do rad ewangelicznych (consilia), które powinny
być realizowane na miarę możliwości człowieka.
2. Tomasz podejmuje więc problematykę ekonomiczną przede
wszystkim we fragmencie Summy teologi, którą badacze określają jako traktat o sprawiedliwości (II-II, q. 57-80). Chodzi zwłaszcza o kwestię 77, traktującą o oszustwach przy kupnie i sprzedaży, oraz kwestię 78 – o grzechu lichwy. Jednakże zagadnienia ekonomiczne
podejmowane są również w innych miejscach: w kwestii poświęconej stricte definiowaniu cnoty sprawiedliwości (58), a także w kwestii o jej częściach (60), o restytucji (61) i o kradzieży (66), a ponadto w k westiach, poświęconych cnotom związanym ze
sprawiedliwością, mianowicie o wdzięczności (106) oraz o hojności,
i sprzeciwiających się jej wadach (117-119).
Innym ważnym, choć niedługim, tekstem na temat omawianej
problematyki jest list z odpowiedzią Tomasza na zapytanie Jakuba
z Viterbo, florenckiego lektora dominikańskiego, na temat godziwości kupna i sprzedaży na kredyt. Właśnie w tym liście, pojawia się
najprawdopodobniej pierwsze w piśmiennictwie filozoficzno-teologicznym bezpośrednie zastosowanie terminu „wartość rynkowa” (quantum valet secundum communem forum)8.
Zagadnienia ekonomiczne obecne są oczywiście również w komentarzach do Etyki nikomachejskiej i Polityki Arystotelesa. Spotkamy je
także w traktacie De regno (choć w większym stopniu w jego części,
która nie została już napisana przez Tomasza, ale przez Ptolemeusza
z Lukki), a wskazywane wcześniej rozważania z kwestii o lichwie
w Summie teologii zbieżne są z tymi, jakie znajdziemy w Kwestiach dyskutowanych o złu. Twórczość św. Tomasza była uzupełniana przez przedstawicieli jego szkoły. Do XIII-XIV-wiecznych kontynuatorów jego
myśli na polu etyki życia gospodarczego zaliczani są przede wszystkim: Idzi z Lessines, Ptolomeusz z Lukki, Remigiusz de Girolamis
z Florencji i Jan z Neapolu; a w XV wieku ‒ św. Antonin z Florencji.
3. Akwinata rozwija Arystotelesowy podział na sprawiedliwość
rozdzielczą i wyrównującą z Etyki nikomachejskiej (ks. V, 1131b-1134a).

8

TEKSTY TOMASZA
POŚWIĘCONE
PROBLEMATYCE
EKONOMICZNEJ

SPRAWIEDLIWOŚĆ
WYMIENNA
I ROZDZIELCZA

non rubare. Furto e mercato nella storia dell’Occidente, Bologna 2009; M.W. Bukała,
»Siódme: Nie kradnij«. O średniowiecznym odkrywaniu rynku na marginesie książki
Paola Prodiego, „Rocznik Tomistyczny” 7 (2018), s. 177-192.
De emptione et venditione ad tempus, cap. 2.
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sprawiedliwość
związana z prawem
(iustitia legalis)

Jednakże o ile u Arystotelesa zasada sprawiedliwości wyrównującej
związana jest przede wszystkim z pojęciem wynagrodzenia szkody,
a dopiero w dalszym, pośrednim odniesieniu, z wymianą ekonomiczną, o tyle u Tomasza podstawowe znaczenia mają „zysk” i „strata”
oraz ideał sprawiedliwości w wymianie (S.th., II-II, q. 58, art. 11, ad
3). Sprawiedliwość wyrównująca jest w terminologii Tomaszowej
określana jako „wymienna” (iustitia commutativa) i właśnie z tym
działem sprawiedliwości bezpośrednio związane są pojęcia kupna-sprzedaży i wartości towaru. W wymianie ekonomicznej wyrównanie zależy bowiem od różnicy w wartości dóbr, a nie od statusu osób.
Jedynie gdy mowa o pracy, to różnica w wartości wytworzonych dóbr
wiąże się pośrednio z różnicą w statusie.
Stosując pojęcie sprawiedliwości wymiennej, Tomasz wyjaśniał
tradycyjną – wypracowaną najpierw przez kanonistów – koncepcję
słusznej ceny (iustum pretium), którą współcześnie tłumaczymy również jako zakaz dyskryminacji cenowej motywowanej względami
na osoby (S.Th., II-II, q. 77, art. 1). Iustum pretium to, „według autorów średniowiecznych, cena obowiązująca w danym miejscu (regionie), rozumiana jako zakres wartości rynkowej. Z pojęcia słusznej
ceny wynikał zakaz narzucania drugiej stronie transakcji cen odmiennych od rynkowych, zakaz dotyczył zwłaszcza wykorzystywania takich okoliczności jak: szczególna potrzeba strony kupującej,
trudna sytuacja finansowa strony sprzedającej czy brak informacji
u strony niebędącej profesjonalistą”9.
Sprawiedliwość rozdzielcza i sprawiedliwość wymienna stanowią,
według Tomasza, podstawowe działy cnoty określanej jako iustitia
particularis, czyli cnoty sprawiedliwości w węższym znaczeniu. Termin ten przekłada się na polski jako „sprawiedliwość szczegółowa”
lub „jednostkowa”, czy też „partykularna”. Sprawiedliwość ta polega na oddawaniu każdemu tego, co się mu się należy (S.th., II-II, q.
58, art. 1). Obok niej wyróżnia Tomasz sprawiedliwość związaną
z prawem (iustitia legalis), która rządzi odniesieniami osób do wspólnoty i ukierunkowuje ich działania na dobro wspólne. Istnieje też
pojęcie sprawiedliwości w szerokim znaczeniu, która, będąc królo9
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odpowiedzialność. Podręcznik encyklopedyczny, wyd. W. Gasparski i in., Warszawa
2012, s. 201-116, cyt. s. 207.
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wą cnót, harmonizuje je ze sobą10. W kontekście zagadnień ekonomicznych podstawowe znaczenie ma jednak, według Tomasza, sprawiedliwość szczegółowa (jednostkowa) ‒ a w tym głównie jej dział,
jaki stanowi sprawiedliwość wymienna (iustitia commutativa) ‒ a ponadto sprawiedliwość związana z prawem11.
4. Tradycyjnie wskazywano, że w ujęciu problematyki ekonomicznej Akwinata szedł głównie za Arystotelesem. Warto jednak pamiętać o istotnych różnicach między poglądami obu myślicieli. Według
Arystotelesa dystrybucja towarów optymalnie powinna być dokonywana przez ekonomów działających na rzecz danej posiadłości ziemskiej lub polityków działających na rzecz polis. Tymczasem Tomasz
dystansuje się od tego punktu widzenia w artykule o zysku kupieckim: choć kupcy działają z nastawieniem na zysk, to jednak odgrywają istotną rolę społeczną i wykonują pracę pożyteczną dla ogółu,
przez co zysk może być pośrednio traktowany jako ich wynagrodzenie (stipendium laboris – Summa Theologiae, II-II, q. 77, art. 4, corp.).
Podobne argumenty, podnoszone w obronie roli kupca, można znaleźć już u wcześniejszych autorów z XIII wieku. Jednakże właśnie
Tomasz zestawia je z poglądami filozofa ze Stagiry, w pewnym stopniu podważając jego stanowisko, i przezwycięża Arystotelesowe
uprzedzenia w stosunku do handlu i ogólnie miejskich zajęć zarobkowych.
Z podejściem do kupiectwa wiąże się u Tomasza szerokie postrzeganie pracy. Jest nią nie tylko trud rolnika czy rzemieślnika (których
Arystoteles wymienia w swoim słynnym schemacie „kwadratu wymiany ekonomicznej” między rolnikiem a szewcem12), ale i działania kupca (przedsiębiorcy).
5. W przywołanym artykule o zysku kupieckim Tomasz wskazuje na znaczenie własności prywatnej, o której szerzej pisze wcześniej
w kwestii 66 poświęconej bezpośrednio VII przykazaniu. Wprawdzie dobra ziemskie zostały stworzone dla wszystkich ludzi, ale własność prywatna określa sposób dysponowania nimi. Zasada własności prywatnej nie wynika, według Tomasza, z samego prawa

TOMASZ
A ARYSTOTELES
W SPRAWIE ZYSKU
KUPIECKIEGO

WŁASNOŚĆ
PRYWATNA

Por. W. Galewicz, Wstęp tłumacza, w: Święty Tomasz z Akwinu, Traktat
o sprawiedliwości. »Suma teologii« II-II, q. 57-80, przeł. i opracował W. Galewicz,
Kęty 2016, s. 12-14.
11
De translacione rerum temporalium De contractibus, I, 8.
12
Etyka nikomachejska, V, 1133a.
10
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naturalnego, lecz z „umowy między ludźmi, należącej do prawa stanowionego”; jednakże, jak podkreśla Akwinata: „[…] posiadanie czegoś na własność nie sprzeciwia się prawu natury, lecz uzupełnia je
na podstawie wnioskowania rozumu” (Summa Theologiae, II-II, q. 66,
art. 2, ad 1)13.
Tomasz uwzględnia też szczególną sytuację, gdy konieczna potrzeba (urgens necessitas) usprawiedliwia przejęcie rzeczy należącej do kogoś innego: „wówczas wolno jest zaspokoić tę swoją potrzebę, sięgając po rzeczy należące do kogoś innego, czy to w sposób skryty, czy
jawny” (S.th., II-II, q. 66, art. 7, corp.)14. Poza tymi wyjątkowymi
przypadkami własność musi być jednak szanowana. A z przykazania „Nie kradnij” wynika również obowiązek zwrotu rzeczy nieprawnie przejętej, określany jako restytucja. Skoro restytucja dotyczy własności cudzej, to należy najpierw przeznaczyć środki na jej realizację,
a dopiero później można przekazać to, co się posiada, potrzebującym.
Dotyczy to również bliskich potrzebujących, np. rodziców, choć winni im jesteśmy szczególną wdzięczność: „(…) jednakże nikt nie może odwzajemniać się za otrzymane dobrodziejstwa, czerpiąc ze środków kogoś innego, a tak by się działo, gdyby jednej osobie oddawało
się coś, należącego do innej, chyba że zachodzi przypadek skrajnej
potrzeby” (Summa Theologiae, II-II, q. 62, art. 5, ad 4)15.
6. Zgodnie z ogólną doktryną scholastyczną Tomasz podkreśla
również, że z własnością wiąże się przyjmowanie na siebie ryzyka za
ewentualne straty w przedsięwzięciach gospodarczych, z czym na
zasadzie symetrii wiąże się prawo do udziału w zyskach. Warunkiem
było jednak właśnie przyjmowanie, w rozumieniu prawnym, odpowiedzialności za ewentualne straty.
Z tego względu np. uprawnienie wspólnika do zysku jest postrzegane inaczej niż uprawnienie pożyczkodawcy. Ten pierwszy zachowuje własność inwestowanych środków i ma udział w odpowiedzialności za straty; ten drugi czasowo przekazuje je komuś innemu: „Ten
kto udziela pożyczki, przenosi własność pieniędzy na tego, komu pożycza. Zatem pożyczkobiorca dysponuje pieniędzmi na swoje ryzyko i zobowiązany jest bezwzględnie do zwrotu […]. Lecz ten, kto
13
14
15
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powierza swoje pieniądze kupcowi lub rzemieślnikowi w ramach jakiejś spółki, nie przenosi nań własności pieniędzy, ale pozostaje ich
właścicielem: tak by przy jego udziale w ryzyku kupiec handlował,
a rzemieślnik wykonywał dzieło” (Summa Theologiae, II-II, q. 78, art.
2, ad 5)16.
Samo ryzyko niewypłacalności dłużnika nie było wystarczającym
tytułem wynagrodzenia wierzyciela, gdyż w sensie prawnym odpowiedzialność przejmował na siebie dłużnik (zwłaszcza że w tamtej
epoce odpowiedzialność ta była rozumiana o wiele bardziej rygorystycznie niż dziś).
7. Rysem charakterystycznym ujęcia samego Tomasza, który odróżnia go od innych scholastyków, było podkreślanie, iż to, co realnie i aktualnie istnieje, ma większą wartość ekonomiczną niż to, co
tylko prawdopodobne i przewidywane.
Zasada ta jest akcentowana, gdy Tomasz nie chce uznać utraconego zysku wierzyciela jako uzasadnienia jego wynagrodzenia za
udzielenie pożyczki: „nie wolno mu bowiem sprzedawać rzeczy, której nie posiada i która z wielu powodów może wcale nie znaleźć się
w jego posiadaniu” (Summa Theologiae, II-II, q. 78, art. 2, ad 1). Podobną wymowę mają uwagi, jakie znajdziemy w kwestii o restytucji: „W innym przypadku ktoś przyprawia drugiego o stratę, przeszkadzając w osiągnięciu czegoś, co ten mógł osiągnąć. Taka strata
nie wymaga jednak równego odszkodowania, bowiem posiadać jakąś rzecz potencjalnie to mniej niż posiadać ją aktualnie. Kto jednak może zdobyć jakąś rzecz lub też jest bliski jej zdobycia, posiada
ją jedynie wirtualnie czy też potencjalnie” (S.th., II-II, q. 62, art. 4,
corp.)17.
8. Dwie wspomniane wyżej kwestie z Summy teologii z części secunda-secundae wyznaczają dwa działy myśli etyczno-ekonomicznej Akwinaty. Kwestia 77 poświęcona jest etyce kupieckiej. Przez
kilka następnych stuleci stanowiła ona podstawowe źródło dla rozmaitych ujęć tej problematyki, również dla filozofów i teologów,
którzy w swojej metodzie i podejściu do innych zagadnień istotnie
różnili się od św. Tomasza, jak np. Mateusz z Krakowa. Wydaje
16
17

ZYSK
AKTUALNY
A POTENCJALNY

DWUDZIELNOŚĆ
UJĘCIA ŚW.
TOMASZA: ETYKA
KUPIECKA
I ARGUMENTACJA
ANTYLICHWIARSKA

Tłum. M.W. Bukała, za: tegoż: Geneza etyki działalności gospodarczej…, s. 209,
ramka 5.
Cyt. za tłumaczeniem W. Galewicza.
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się, że właśnie ta kwestia, choć rzadziej analizowana przez mediewistów niż 78., może stanowić ważny i cenny punkt odniesienia
również we współczesnym spojrzeniu na problemy etyki życia gospodarczego.
Z kolei w następnej, 78 kwestii, Tomasz przedstawił swoją argumentację antylichwiarską. Nie będziemy jej tutaj szczegółowo omawiać18, poprzestając na przypomnieniu, że według Akwinaty ekwiwalentnym wzajemnym i wystarczającym świadczeniem, które
odpowiada otrzymaniu pożyczki, był jej zwrot (Summa Theologiae,
II-II, q.78, art. 1, corp.). Argumentacja Tomaszowa w tej dziedzinie była w istotnym stopniu podważana przez teologów późnośredniowiecznych, którzy z postrzegania lichwy jako wykroczenia przeciw cnocie sprawiedliwości (tzn. sprawiedliwości szczegółowej)
przeważnie przenosili akcent na problem wykroczenia przeciwko
miłości bliźniego. Później, w związku z nowym odczytywaniem,
zwłaszcza od XVIII wieku, tradycyjnej doktryny o lichwie, znaczenie tego pojęcia w pewnym stopniu się zmieniło (co nie oznacza, że
termin „lichwa” stracił swoją ważność)19.
9. Podejmując problematykę etyki przedsiębiorcy, Gogacz wymienia jego trzy zasadnicze funkcje: funkcję inicjatora, funkcję organizatora oraz funkcję polegającą na podejmowaniu ryzyka i przyjmowaniu na siebie odpowiedzialności20.
Trzecia z wymienionych funkcji powinna być rozumiana w kontekście akcentowanego przez św. Tomasza powiązania między własnością i prawami do godziwego zysku a odpowiedzialnością.
Tomaszowe pojęcie sprawiedliwości szczegółowej (jednostkowej) ‒
bezpośrednio sprawiedliwości wymiennej, a pośrednio również rozdzielczej – ma tu zastosowanie do zagadnienia ryzyka i odpowiedzialności (zob. wcześniej punkt 5). Funkcja przyjmowania na siebie
ryzyka bywa pomijana w tych ujęciach, które nie uwzględniają w wystarczającym stopniu znaczenia własności prywatnej (jak np. cenna
Szerzej na ten temat w artykule: M.W. Bukała, Etyka ekonomiczna średniowiecza
i w cytowanych tam artykułach J. Majki.
19
J.T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, Cambridge (Mass.) 1957, s. 340362 (rozdz. XVII).
20
M. Gogacz, Podstawowe problemy etyki przedsiębiorcy …, s. 62; por. J. Piwowarczyk,
Katolicka etyka społeczna, Londyn 1963, t. II, s. 249.
18
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skądinąd analiza systemowa przedsiębiorstwa proponowana przez
Józefa M. Bocheńskiego OP21).
Analizując etyczne aspekty funkcji przedsiębiorcy, Gogacz wychodzi jednak poza wymogi sprawiedliwości szczegółowej. Nawiązując do funkcji inicjowania i projektowania produkcji, pisze o odpowiedzialności przedsiębiorcy za wpływ jego wytworów (produktów)
na życie odbiorców (konsumentów): „Przedsiębiorca nie może pominąć wiedzy o osobach. Nie wystarczy jego specjalistyczna wiedza
o produkowaniu wytworów. Musi wiedzieć, kiedy wytwory chronią,
a kiedy niszczą osobę. Musi więc być filozofem i humanistą odpowiednio do wysokiego poziomu współczesnych technologii” (podkreślenie M.B.)22.
Odpowiedzialność taka wiąże się z charakterystycznym dla tomizmu konsekwentnego akcentowaniem celu ochrony osób w etyce,
a także z pojęciem dobra wspólnego oraz z wymogami sprawiedliwości, już nie szczegółowej, ale szeroko pojmowanej (sprawiedliwości moralnej). Uwagi te naprowadzają zarazem na właściwe rozumienie pojęcia tzw. odpowiedzialności społecznej biznesu (która dość
często w praktyce wielkich korporacji oznacza wspieranie rozmaitych inicjatyw „organizacji pozarządowych”, inspirowane jednak
bardziej modami politycznymi niż dobrem osób23).
10. Pisząc o prawach przedsiębiorcy, Gogacz przedstawia istotne
uwagi na temat filozofii prawa i relacji między prawem a etyką. Podkreśla konieczność rozróżnienia między prawem naturalnym (z którymi związane są normy etyczne, które powinny powszechnie obowiązywać) a prawem stanowionym. Autor Wprowadzenia do etyki
chronienia osób ostrzega tu przed: a) przypisaniem normom prawa
stanowionego absolutnej wyższości nad wszelkimi innymi; b) idącym za myślą Immanuela Kanta utożsamieniem prawa stanowionego z etyką; c) wynikającym z powyższych redukowaniem roli norm
etycznych tylko do uzupełnienia norm prawnych. Normy prawa naturalnego powinny być powszechnie respektowane, a w szczegól-

etyczne aspekty praw
przedsiębiorcy: prawo
stanowione a prawo
naturalne i etyka

J.I.M. Bocheński, Uwagi filozoficzne o przedsiębiorstwie przemysłowym, z niem.
przeł. S. Czech, w: Rozwój przedsiębiorstwa. Problemy teorii i dylematy praktyki,
red. K. Fabiańska, J. Rokita, Katowice 1991, s. 105-124.
22
M. Gogacz, Podstawowe problemy etyki przedsiębiorcy…, s. 64.
23
Pisze o tym m.in. R. Sirko w pracy cytowanej w bibliografii.
21
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nych przypadkach mogą one chronić przedsiębiorcę również przed
nadużyciami państwa tworzącego prawo stanowione24.
Absolutyzowanie roli prawa stanowionego jest zasadniczo sprzeczne z myślą św. Tomasza, w której fundamentalną i podstawową rolę przypisuje się wymogom sprawiedliwości szczegółowej (jednostkowej), do której dodane są wymogi sprawiedliwości związanej
z prawem; i analogicznie prawo naturalne stanowi podstawę, którą
uzupełnia prawo stanowione. Ten aspekt ‒ bardzo istotny również
dla problematyki działalności gospodarczej ‒ rozwija Gogacz, wskazując na podobieństwa między prawem a pedagogiką i na rolę prawa w określaniu celów szczegółowych, które służą dobru wspólnemu25. Prawo nie jest jednak pierwszym i głównym środkiem
ochrony dobra osób i nie może zastąpić moralności26.
Dodajmy, że szkodliwość absolutyzowania roli prawa stanowionego widoczna jest również z perspektywy historycznych studiów
nad społeczeństwem i gospodarką, co pokazuje Paolo Prodi w pracy poświęconej historii rynku i szeroko pojmowanej kradzieży27. Brak
powszechnego obowiązywania norm etycznych w tej dziedzinie i zdanie się przez społeczeństwa głównie na prawo pozytywne prowadzi
bowiem do niespotykanej wcześniej eskalacji nadużyć (opartej na obchodzeniu przepisów).
11. Mieczysław Gogacz wskazuje na zasadniczą rolę przedsiębiorcy w społeczeństwie zestawiając ją z rolą wychowawcy. Przypomina, że do życia potrzebujemy, według św. Tomasza, cnót i wystarczających dóbr materialnych28. To pierwsze uzasadnia szczególne
znaczenie wychowawcy, a to drugie – przedsiębiorcy. Jednakże przedsiębiorca by mógł realizować swoje obowiązki potrzebuje cnót, a zwłaszcza szczególnie ważnych w perspektywie tomistycznej cnót roztropTamże, s. 64-65.
M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki…, s. 22.
26
Tegoż, Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. Rozważania filozoficzne
i religijne, Niepokalanów 1993, s. 11: „Nikt nie kwestionuje kierowania się prawem
i przestrzegania praworządności. Niepokoi tylko takie usytuowanie prawa
w kulturze, że pełni ono rolę norm moralności. Może zajmować wysoką pozycję
w państwie, ale nie w kulturze”.
27
P. Prodi, Settimo non rubare…, s. 376; por. M.W. Bukała, »Siódme: Nie kradnij«…,
s. 181.
28
Jak pokazuje m.in. traktat De regno (zob. Św. Tomasz z Akwinu, O królowaniu
– królowi Cypru, tłum. M. Matyszkowicz, Kraków 2006).
24
25
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ności, męstwa, sprawiedliwości i umiarkowania. Wreszcie
potrzebuje również mądrości, która jest cnotą intelektu, ale jest również – według Gogacza – „skutkiem naszego stałego kierowania się
w działaniach wiernością istnieniu, prawdzie i dobru”29.
Dzięki cnotom mogą być we właściwy sposób realizowane cele
przedsiębiorstwa. Zarazem jednak przedsiębiorca chroni dzięki nim
siebie samego przed takimi decyzjami, które obciążałyby jego sumienie. Na gruncie tomizmu konsekwentnego Gogacz zgodziłby
się zatem ze stwierdzeniem o. Józefa I.M. Bocheńskiego, który podkreślał, iż nieprawdą jest „że nie ma świętego przedsiębiorcy”30.

29
30

M. Gogacz, Podstawowe problemy etyki przedsiębiorcy, s. 67.
J.I.M. Bocheński, Uwagi filozoficzne o przedsiębiorstwie przemysłowym, s. 124.
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16
Metody filozofii w tomizmie konsekwentnym
Artur Andrzejuk
Arystoteles, twórca metafizyki, napisał, że jest ona nauką o pierwszych
zasadach i przyczynach1. Metodologia tomizmu konsekwentnego zawiera
się w klasycznym realizmie arystotelesowskim, charakteryzującym się
intelektualizmem poznawczym, realizmem i pluralizmem bytowym oraz
przekonaniem o autonomicznym i swoiście fundamentalnym charakterze
metafizyki wobec innych nauk (filozoficznych, teologicznych,
szczegółowych)2. Tomizm w tej wersji jest filozofią teoretyczną (preferuje
cele czysto poznawcze) i maksymalistyczną (usiłuje wyjaśnić
podejmowane zagadnienia w sposób pełny i ostateczny). Mieczysław
Gogacz podkreśla przede wszystkim egzystencjalny realizm uprawianego
przez siebie tomizmu, twierdząc nawet, że „filozofie współczesne poza
tomizmem, są odmianami idealizmu”3, a wiele odmian współcześnie
uprawianego tomizmu skłania się bardziej ku arystotelesowskiemu
esencjalizmowi niż egzystencjalnej metafizyce św. Tomasza z Akwinu4.
1

2

3

4

Arystoteles, Metafizyka, 982 b 26: πρώτων αρχᾦν καἰ αἰτιὧν – primorum
principiorum et causarum. Korzystam z: Arystoteles, Metafizyka, t. 1 i 2, tłum.
T. Żeleźnik, oprac. M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Lublin 1996.
S. Kamiński, Filozofia i metoda. Studia z dziejów metod filozofowania, do druku
przygotował Józef Herbut, Lublin 1993, s. 79. Stanisław Kamiński już w 1979
roku tak pisał o powstającym tomizmie konsekwentnym: „Gogacz, będąc głównie
historykiem filozofii, tropi (nawet z przesadą) wszelkie objawy esencjalizmu
oraz, radykalizując pewne koncepcje tomizmu egzystencjalnego, rozwija je
swoiście zwłaszcza w filozofii człowieka; jednocześnie wzorem tradycyjnych
scholastyków przeprowadza wiele analiz metafizycznych tylko na pojęciach”.
Zob. S. Kamiński, Metody współczesnej metafizyki (część II), „Roczniki Filozoficzne”
26 (1979) 1, s. 49-50. Po latach zdaje się łagodzić nieco swoją surową ocenę,
zawartą w ostatniej części zacytowanego zdania. Odnośne zdanie w przedruku
z 1993 roku brzmi: „jednocześnie wzorem tradycyjnych scholastyków
przeprowadza wiele analiz metafizycznych tylko powtarzając, że metafizyka jest
<wiedzą o wewnętrznej zawartości bytowej rzeczy>”. (Prace Gogacza podane
w przypisie pochodzą z lat 60. i 70. XX wieku, a więc stanowią najwcześniejsze
etapy formułowania tomizmu konsekwentnego). Zob. S. Kamiński, Filozofia
i metoda, s. 122.
M. Gogacz, Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki, Warszawa 1996
[edycja internetowa – http://katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/platonizm_i_
arystotelizm.pdf (IV 2021)], s. 80.
M. Gogacz, Nie arystotelizm, lecz tomizm (próba polemiki z o. J.M. Bocheńskim),

265

Artur Andrzejuk

POJĘCIE METODY
NAUKOWEJ

przedmiotowy
charakter metody
metafizyki

metafizyka
a epistemologia

1. „Metoda jest postępowaniem badawczym, pozwalającym identyfikować przedmiot”5. Marek Prokop komentując tę tezę, zauważa,
że „przedmioty są różne, więc i metody powinny być różne. Wszyscy się zgodzą, że nie jesteśmy w stanie np. zagrać utworów Paganiniego metodą przybijania gwoździa do ściany. Natomiast rozwiązanie problemu, jaką metodą należy uprawiać filozofię, okazuje się już
mniej ewidentne”6. Tomiści przede wszystkim nie godzą się z poglądem, lansowanym przez przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, że metoda jest głównym czynnikiem nauko-twórczym i wobec tego czymś pierwotniejszym niż badany przedmiot. Uważają, że
to przedmiot wyznacza metody badań, które prowadzą do stwierdzenia, że on jest i czym jest. Przy czym bardzo mocno podkreśla
się absolutną bezzałożeniowość metafizyki: źródłem całej naszej wiedzy o bycie jest sam ten byt, ujawniający nam informacje o sobie. Powoduje to, że tomizm konsekwentny w punkcie wyjścia przestrzega
przed zagubieniem różnicy między bytem i jego ujęciem, przed dogmatyzmem wyrażającym się w założeniu czegoś na początku (np. realizmu lub idealizmu), a także przed uznaniem za pierwsze zdania
metafizyki tez teorii poznania (chodzi o sądy egzystencjalne). Profesor Gogacz podkreśla, że człowiek uprawiający metafizykę korzysta
z poznania, ale nie z teorii poznania, bo „żadne zdanie na temat tego, jak poznaję, nie jest zdaniem na temat, że jest i czym jest byt”7.
Ten przedmiotowy charakter metody metafizyki realizuje się
w praktyce filozoficznej w trzech aspektach: historycznym, bytowym
i w uporządkowaniu uzyskanych tez. Aspekt historyczny sprowadza
się w tomizmie konsekwentnym do Gilsonowskiej history of philosohy
itself („historii filozofii właściwiej pojętej” – dziejów problematyki fi„Studia Philosophiae Christianae” 19 (1983) 1, s. 167-170. Przedruk: Platonizm
i arystotelizm, s. 58-62.
5
M. Gogacz, Metody metafizyki. Ujęcie z pozycji przedmiotu metafizyki, jej struktury
oraz poznania bytu, „Studia Philosophiae Christianae” 23 (1987) 2. Korzystam
z przedruku: M. Gogacz, W kierunku tomizmu konsekwentnego, seria: Opera
philosophorum medii aevi, t. 11, Warszawa 2012, s. 72.
6
M. Prokop, Metoda identyfikacji bytu w metafizyce tomizmu konsekwentnego,
„Rocznik Tomistyczny” 10 (2020) 2, s. 146.
7
M. Gogacz, Miejsce zagadnienia jedności w historii i strukturze metafizyki, w:
Metafizyczne ujęcia jedności (Platon, Tomasz z Akwinu), red. M. Gogacz, seria:
Opera philosophorum medii aevi, t. 6, z. 1, Warszawa 1985, s. 11.

266

Metody filozofii w tomizmie konsekwentnym

lozoficznej, a nie autorów, szkół, tekstów, wpływów i zależności)8.
Uważa się tu, że każda koncepcja filozoficzna zależy od wyraźnego w niej albo ukrytego rozumienia bytu (Gogacz nawet czasami to
zawęża do rozumienia samego istnienia). Natomiast analiza bytu dokonuje się za pomocą metod, które przede wszystkim wywołuje sam
byt, oddziałujący na władze poznawcze człowieka, które to metody
są potem konfrontowane z wiedzą czerpaną z dziejów sposobów filozofowania. Porządkowanie uzyskanych twierdzeń zaczyna się od
uświadomienia sobie, że porządek nabywania wiedzy o bytach nie
jest tożsamy z porządkiem ich bytowania, np. akt istnienia bytu jednostkowego, jego pierwsze, zapoczątkowujące go pryncypium, jest
odkrywany w wyniku dość żmudnej analizy odpowiednio ujętej istoty bytu (subsystencji).
2. Zdziwienie, które jest początkiem filozofii, jest skutkiem stwierdzenia realności bytu, który wcześniej w sposób niewyraźny wprawdzie, ale pewny, dał się doznać naszym władzom poznawczym, przede
wszystkim intelektowi możnościowemu. Początkiem metafizyki jest
– jak pamiętamy – analiza przyczyn doznawanych przez nas skutków. Zwraca się tu uwagę na pewną subtelną różnicę: w analizie metafizycznej nie chodzi o to, co znalazło się w intelekcie, lecz o to, co
spowodowało fakt, iż coś znalazło się w intelekcie9. Możemy jednak
także prowadzić analizę skutków spotkania bytu w perspektywie
uwarunkowań poznawczych tego spotkania. Przede wszystkim więc
uświadamiamy sobie, że w wyniku spotkania coś zmieniło się w naszych władzach poznawczych, lecz nic nie zmieniło się w spotkanym bycie. Wskazuje to na zasadniczą odrębność tego bytu od nas
oraz na fakt, że dokonał się przepływ informacji od tego bytu do naszych władz poznawczych, które te informacje przyjęły w sposób
bierny. W prawidłowości tej konstatacji utwierdza nas stwierdzenie
8

9

BEZZAŁOŻENIOWOŚĆ FILOZOFII
TOMISTYCZNEJ

A. Andrzejuk, Gilsonowska koncepcja historii filozofii, w: Jak uprawiać historię
filozofii i jak jej nauczać?, red. M. Woźniczka, M. Rembierz, Częstochowa
2013, s. 29-42. Zob. też: M. Zembrzuski, M. Płotka, A.M. Nowik,
A. M. Filipowicz, I. Andrzejuk, A. Andrzejuk, Z metodologii historii filozofii,
seria: Opera philosophorum medii aevi, t. 14, Warszawa 2015.
R. Jaworski, Przedmiot, metoda i struktura metafizyki w ujęciu profesora
Mieczysława Gogacza, Praca magisterska pisana w katedrze historii filozofii
Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1998, s. 36 [Biblioteka Główna
UKSW].
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odróżnienia

PIERWSZE ZASADY
POZNANIA

zasada niesprzeczności
zasada tożsamości

istnienia źródła oddziaływań. Utwierdza nas to więc w realizmie.
Co więcej, uświadamiamy sobie zachodzącą między bytem i naszymi władzami poznawczymi relację, której warunkiem jest uprzednie istnienie zarówno poznawanego bytu, jak i poznającego człowieka. Musimy także dokonać dość subtelnego odróżnienia relacji
(nawet relacji poznania) od skutków tej relacji (np. w postaci słowa
intelektu). Wskazuje to na zasadniczą różnicę pomiędzy układem:
podmiot – przedmiot (kres), czyli relacją, a układem: przyczyna –
skutek, czyli przyczynowaniem. Stwierdzenie realności poznawanego bytu pozwala nam odróżnić jego przejawy (odrębność, jedność i właśnie realność) od doznanych niewyraźnie istotowych
pryncypiów bytu, te zaś odróżniamy od samego bytu i podmiotowanych przezeń relacji. Wszystko to wskazuje na różnorodność pryncypiów bytu i różnorodność powodowanych przez nie skutków, wskazuje więc na faktyczny i bezpośredni układ pryncypiów i przyczyn
bytu (tzw. istotowy układ przyczyn). Według Mieczysława Gogacza wymienione reguły analizy bytu stanowią podstawowy zrąb „metody identyfikacji pryncypiów bytu”, a Robert Jaworski pisze, że gdy
ujmie się te reguły jako układ warunków analizy metafizycznej, to
można go określić jako „metodę odróżnień”10.
Dopowiedzmy jeszcze, że jednocześnie z istotowymi pryncypiami bytu w ich jedności docierają do nas fizyczne cechy bytów (zresztą tylko takie byty bezpośrednio poznajemy). Analizy różnych zespołów przypadłości bytów należą do różnych nauk szczegółowych.
3. Pierwsze zasady (zdania, prawa) poznania metafizycznego formułuje intelekt, starając się opisać doznawane już na etapie poznania niewyraźnego istnieniowe przejawy bytu. Pierwsza uświadamiana jest odrębność, która oznacza, że jeden byt nie jest drugim bytem.
Tak sformułowane pierwsze zdanie metafizyki nosi tradycyjną nazwę zasady niesprzeczności. W tomizmie konsekwentnym nazywa
się ją „zasadą nietożsamości bytu i niebytu lub dwu bytów”. Jedność
doznawana wraz z quidditas oddziałującego bytu uświadomiona przez
intelekt, otrzymuje formułę „zasady wewnętrznej zawartości bytu”,
która mówi, że jest w nim, w jego bytowym obszarze, wszystko to,
co go stanowi, i żadne jego pryncypium nie znajduje się poza nim.
Nazywa się to zasadą tożsamości. W tradycji filozoficznej (którą to10
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Tamże, s. 65.
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mizm konsekwentny akceptuje) łączy się odrębność i jedność w swoistą hybrydę, nazywaną osobnością i nieprzekazywalnością. Tę nieprzekazy walność ujmuje się w zdaniu nazy wanym zasadą
wyłączonego środka, która mówi, że nie ma części wspólnych (owego „środka”) pomiędzy bytem i niebytem lub dwoma bytami. Profesor Gogacz wolałby, aby to zdanie nazwać zasadą niepowtarzalności lub osobności. Doznana (i wywołująca zdziwienie) realność
bytu wskazuje właśnie na realność źródła oddziaływań, co formułuje się w postaci zdania, że realne skutki wymagają realnej przyczyny (czy krócej, że przyczyną bytu jest byt). Zdanie to nazywane tradycyjne zasadą racji dostatecznej („dostateczną i wystarczającą racją
bytu jest byt”) w Elementarzu metafizyki proponuje się zastąpić po
prostu nazwą „zasada realności”11.
4. Wspomniano już, że zarówno kolejność doznań z etapu poznania niewyraźnego, jak i kolejność uświadamia sobie poszczególnych
etapów poznawania bytu nie są tożsame z porządkiem bytowania,
czyli „kolejnością”, jaką wyznacza charakter poszczególnych pryncypiów bytu. Kolejność „wydarzeń” z etapu poznania niewyraźnego
jest następująca: 1) oddziałanie istotowych pryncypiów bytu w ich
jedności na intelekt możnościowy; 2) „zrodzenie” przez ten intelekt
„słowa” (nazywanego „słowem intelektu” lub nawet „słowem serca”);
3) zwrócenie się w stronę bytu, który oddziałał i doznanie jego własności istnieniowych z realnością na czele (zdziwienie); 4) wyćwiczenie się intelektu w odbieraniu bytu jako odrębnego od innych i nietożsamego z nimi, zbudowanego na zasadzie jedności i tym samym
jednostkowego oraz realnego, skoro powoduje realne skutki – są to
tzw. sprawności pierwszych zasad poznania, czyli umiejętności ujmowania rzeczywistości w świetle pierwszych zasad metafizyki12.
Na podstawie analizy „wydarzeń” z etapu poznania niewyraźnego, ciągle jak pamiętamy w kontekście bytowych przyczyn je powodujących, a nie ich samych, formułujemy kolejne tematy metafizyczne: 1) analiza istoty ujętej jako quidditas (czyli istoty w jej koniecznych
elementach); 2) analiza subsystencji jako istoty „pełnej”, tzn. realnej
i zmożnościowanej – chodzi tu o istotę realnie istniejącego bytu, a nie
wyłącznie pojęcie istoty (jak quidditas); 3) odkrycie esse bytu jako je11
12

zasada wyłączonego
środka

zasada racji
dostatecznej

PORZĄDEK
POZNAWANIA
A PORZĄDEK
BYTOWANIA
„wydarzenia” z etapu
poznania
niewyraźnego

tematy filozoficzne
wynikające z analizy
poznania
niewyraźnego

M. Gogacz, Elementarz metafizyki, wyd. 4. Warszawa 2008, s. 53.
M. Gogacz, Platonizm i arystotelizm, s. 74-75.
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go aktu, wobec którego istota stanowi bytową możność; 4) kolejnym
tematem jest poznanie bytowania niesamodzielnego, zapodmiotowanego w możności substancji, czyli przypadłości i relacji; 5) poszukiwanie przyczyn zewnętrznych wyjaśniających poszczególne wewnętrzne pryncypia bytu – chodzi tu o przyczynę sprawczą istnienia,
którą jest istnienie samoistne, czyli Bóg, oraz o przyczyny celowe,
które oddziałując na kształtującą się istotę bytu, wpływają na jej wielorakie ustrukturowanie (to o tych przyczynach myślał Arystoteles,
gdy mówił, że człowieka rodzi człowiek i słońce).
Struktura metafizyki jako filozofii bytu powinna odzwierciedlać porządek bytowania. Wszystkie zaś pryncypia i własności istnieniowe
występują w bycie jednocześnie, tymczasem musimy to, zgodnie ze
strukturą ludzkiej mowy, wypowiadać po kolei. Można powiedzieć, że
układ zdań metafizyki ma charakter kołowy – każde zdanie wymaga
odwołania się do wszystkich pozostałych, ale nasz język ma charakter
liniowy – musimy od czegoś zacząć i na czymś skończyć. Wydawać by
się mogło, że w tej sytuacji można rozpocząć wykład metafizyki od
któregokolwiek fragmentu wspomnianego koła, jednak z historii filozofii dowiadujemy się, że owa kolejność nie jest nieważna, a błędnie
określony „początek” pociąga za sobą poważne konsekwencje (przed
tym przestrzegał św. Tomasz, pisząc, że „mały błąd na początku [w odniesieniu do zasad] wielki jest na końcu” – parvus error in principio, magnus est in fine). Przykładem tego mogą być pierwsze zasady, z których
każda jest pierwsza i jednakowo „ważna”, ale gdy budowanie filozofii
rozpoczniemy od realności, to jak Parmenides otrzymamy monistyczny byt odróżniony wyłącznie od niebytu. Natomiast gdy skupimy się
na jedności, wtedy „wpadniemy” w metafizykę typu platońskiego lub
neoplatońskiego. Wyakcentowanie nieprzekazywalności prowadzi do
radykalnego izolacjonizmu bytowego w stylu Leibniza. Dlatego aby
zostać w realizmie i pluralizmie, czyli po prostu być wiernym bytowi
oddziałującemu wszystkimi przecież swymi pryncypiami i własnościami na nasze władze poznawcze, trzeba rozpocząć od odrębności
i wyznaczanej przez nią zasady metafizycznej.
Struktura metafizyki musi więc uwzględniać zależności bytowe, jakie jawią się nam wśród pryncypiów bytu w wyniku ich analizy. Z tej
analizy wynika bowiem, że pryncypium zapoczątkowującym każdy
byt jednostkowy jest jego akt istnienia, który urealnia i aktualizuje
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istotę bytu jako swoją możność. Kolejnym więc tematem metafizyki
jest istota w różnych swych ujęciach, choć dla filozofii bytu kluczowa
jest subsystencja – istota bytu realnego. Istnienie przejawia się w bycie (poprzez istotę!) w postaci sześciu własności. Stanowią one kolejny element struktury metafizyki. Następnym są własności istotowe
(przypadłości), wreszcie relacje istnieniowe i istotowe. Problematyka
zewnętrznych przyczyn bytu – przyczyny sprawczej i przyczyn celowych – zamyka układ podstawowych zagadnień filozofii bytu.
Na zakończenie tych odróżnień warto dodać, że jeszcze czymś
innym jest wykład metafizyki, w którym przyjmowany jest jakiś porządek dydaktyczny. W tomizmie konsekwentnym preferuje się rozpoczynanie tego wykładu od analizy spotkania, które jest punktem
wyjścia poznania. A zatem najpierw opisuje się byt z pozycji spotkania, a raczej wspólnie z czytelnikiem (słuchaczem) analizuje się przyczyny doznań z poziomu poznania niewyraźnego, by dopiero po uzyskaniu wiedzy wolnej od wstępnych założeń analizować byt
w aspekcie jego przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, przejawów,
własności i relacji13.
5. W tradycji filozofii klasycznej metafizyka jest nauką dominującą (niekiedy nawet wprost utożsamianą z całą filozofią). W tomizmie konsekwentnym podkreśla się, że zawsze odpowiedź na
pytanie, czy coś jest i czym jest, stanowi filozofię bytu, nawet jeśli
przedmiotem tego pytania jest poznanie lub postępowanie. Zarazem
jednak odróżnia się metafizykę poznania od epistemologii, której
problemem jest prawdziwościowy aspekt skutków działalności poznawczej. Podobnie jest w odniesieniu do postępowania; odróżnia
się metafizykę postępowania od etyki, którą interesują zasady wyboru dobrego (chroniącego) postępowania.
Epistemologię, etykę, a ponadto antropologię filozoficzną (filozofię człowieka) w tomizmie konsekwentnym źródłowo rozpoznaje się
już na etapie poznania niewyraźnego. Metafizykę bowiem stanowi
poszukiwanie w oddziałującym bycie przyczyn skutków tego oddziaływania. Gdy jednak skupimy się na samym tym oddziaływaniu, czyli na przepływie informacji o pryncypiach w ich jedności i skutkach
w nas tego przepływu (rozumienie, słowo intelektu) to zaczynamy
13

wykład metafizyki

FILOZOFIA BYTU
I INNE DYSCYPLINY
FILOZOFICZNE

epistemologia
i filozofia człowieka

Zob. M. Gogacz, Elementarz metafizyki; A. Andrzejuk, Istnienie i istota.
Wprowadzenie do filozofii bytu Tomasza z Akwinu, Warszawa 2003.
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uprawiać filozofię poznania (w której później, w poznaniu wyraźnym, dzięki znajomości metod filozofowania odróżniamy aspekt metafizyczny od aspektu epistemologicznego). Natomiast gdy skupimy
się na analizie nas samych, jako podmiotu odbierającego oddziaływanie bytu, i zaczniemy pytać o uwarunkowania w nas tego oddziaływania i jego skutków, to zaczynamy uprawiać filozofię człowieka.
Filozofia ta, nazywana też antropologią filozoficzną, w tomizmie
konsekwentnym jest po prostu metafizyką człowieka, jednakże nie
stanowi jednej z „metafizyk szczegółowych”, jak np. filozofia przyrody, lecz ma swoiście, bo niejako wewnętrznie i podmiotowo usytuowane swoje źródła, wszak dotyczy człowieka, czyli samego „podmiotu filozofującego”14.
W poznaniu niewyraźnym doznajemy także własności istnieniowych oddziałującego bytu: jedności, odrębności, realności. Ale wiadomo, że byt przejawia wszystkie własności istnieniowe zarazem,
także więc prawdę, dobro i piękno. Prawda właściwie warunkuje
wszelkie poznanie, także poznanie niewyraźne, gdyż jest swoistą
otwartością bytu, jego dostępnością dla naszych władz poznawczych,
po prostu jego poznawalnością. Uświadomienie sobie tego faktu jest
odkryciem istnieniowej własności prawdy; jej analiza w procesie nabywania informacji o bycie stanowi źródło epistemologii, zwanej częściej w tomizmie teorią poznania.
Istnieniowe dobro pojawia nam się w momencie zwrócenia się do
bytu, który oddziałał. Pamiętamy, że skutkiem tego powrotu jest
skonstatowanie realności źródła oddziaływań, co wywołuje zdziwienie lub nawet zachwyt. Analizując samo to pierwotne zwrócenie się
do bytu, uświadamiamy sobie, że jest ono zareagowaniem pozytywnym, akceptującym, gdyż taka jest pierwotna, niczym nie uwarun14
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Stanisław Kamiński podobnie uważał, że antropologia filozoficzna nie może
być zwykłą „partykularyzacją metafizyki ogólnej, aczkolwiek pozostaje
metafizyką”. Ma bowiem inne niż metafizyka ogólna dane do wyjaśnienia oraz
rozpoczyna od „zmienionego punktu wyjścia”. Zob. S. Kamiński, Z metafilozofii
człowieka, w: M.A. Krapiec, Ja-człowiek, wyd. 5, Lublin 1991, s. 23. Wydaje się,
że zbyt pochopnie Kamiński antropologię filozoficzną twórcy tomizmu
konsekwentnego zaliczył do „dyscyplin tzw. metafizyki szczegółowej” (Tamże,
s. 17). Gogacz bowiem uważa wprawdzie antropologię filozoficzną za metafizykę
człowieka, ale przyjmuje dla niej inny punkt wyjścia już na poziomie analizy
skutków poznania niewyraźnego.

Metody filozofii w tomizmie konsekwentnym

kowana, reakcja na istnienie. Po prostu istnienie niejako wymaga akceptacji swego faktu. Ukazuje nam to byt jako coś pozytywnego,
jako dobro. Chcemy przy tym dobru trwać. Stanowi to początek etyki jako filozoficznej nauki o zasadach chronienia dobra.
Wśród nauk (dyscyplin) filozoficznych wyróżnia się często różne
szczegółowe filozofie, jak filozofia Boga, człowieka, przyrody, a nawet techniki. O filozofii człowieka już powiedziano. Filozofia Boga,
nazywana teodyceą, jest w tomizmie konsekwentnym tożsama z metafizyką bytu jednostkowego i stanowi, wyłącznie z powodów dydaktycznych, skupienie się na tezach dotyczących istnienia i istoty
pierwszej przyczyny sprawczej, którą w tomizmie jest samoistny akt
istnienia. Filozofia przyrody byłaby tzw. metafizyką szczegółową, bo
dotyczącą wyłącznie bytów wyposażonych w swej istocie w możność
materialną. Inne „filozofie” stanową analizę określonego przedmiotu (np. wytworów) w różnych dyscyplinach filozoficznych. Tomizm
konsekwentny postuluje, aby uświadamiać sobie w tych analizach
wspomniane różnice i zawsze rozpoczynać od określenia czy jest i czym
jest badany przedmiot, czyli od jego metafizyki.
6. Można jeszcze dopowiedzieć, że Mieczysław Gogacz w pierwotnym zdziwieniu człowieka stwierdzającego realność poznawanych przedmiotów dostrzega więcej skutków niż Arystoteles. Uważa bowiem, że zdziwienie, które może przecież mieć też postać
zdumienia lub zachwytu jest także początkiem religii. Religia powstaje, gdy zdziwienie przybiera postać zachwytu. Będzie to religia
o charakterze panteistycznym, gdy skupi się na samym istnieniu oddziałujących na nas bytów lub politeistycznym, gdy skupi się na istnieniu w więzi z istotą wybranych bytów. Monoteizm wymaga staranniejszych analiz, wymaga po prostu metafizyki, w której
odebrane istnienie wiążemy z istotą i analizujemy je, odróżniając
byty i ich pryncypia, oraz pytamy o ich przyczyny. Takie analizujące, a nie uwielbiające, odniesienie do istnienia zapoczątkowuje filozofię, a przede wszystkim metafizykę, i pozwala sformułować tezę
o istnieniu pierwszej przyczyny sprawczej bytów ujmowanych przez
nas w poznaniu15.

filozofia Boga i inne
szczegółowe filozofie

PROBLEM RELIGII
NATURALNEJ

Szerzej na ten temat Mieczysław Gogacz pisze w artykule: Bóg i mowa serca,
„Studia Philosophiae Christianae” 24 (1988) 2, s. 91-100 przedrukowanym
w książkach Platonizm i arystotelizm oraz W kierunku tomizmu konsekwentnego.

15
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* * *
Tomizm konsekwentny zgodnie z myślą Arystotelesa i św. Tomasza
przyjmuje, że w metafizyce przedmiot badań wyznacza metodę, pozwalającą ustalić, czym jest i że jest to, co badam. Filozofia, a głównie metafizyka, dąży do rozpoznania i wskazania (zidentyfikowania)
tego, co w danym przedmiocie jest konieczne, co czyni go osobnym
i realnym bytem. Bezzałożeniowy charakter zapewnia tej filozofii
analiza pierwszych zetknięć poznawanego przedmiotu z władzami
poznawczymi człowieka, co nazwano poznaniem niewyraźnym lub
mową serca. Już na tym poziomie rozstrzygają się podstawowe tezy
tomizmu konsekwentnego: realizm i pluralizm, struktura bytu, struktura metafizyki, formułują się przedmioty innych dyscyplin filozoficznych, a nawet ma tu swój początek religia naturalna.
Metoda metafizyki tomizmu konsekwentnego, którą Mieczysław
Gogacz nazywa identyfikacją jest postępowaniem badawczym, polegającym na: przestrzeganiu odrębności pryncypiów bytu od samego bytu; na nie pomyleniu skutków z przyczyną; na określaniu przyczyny za pomocą istotowego układu przyczyn i skutków; na
ujmowaniu pryncypiów i bytów w sobie, a nie w odniesieniu do nas;
na nie myleniu przejawów aktu istnienia z przypadłościami istoty,
z pryncypiami i bytami; na stosowaniu realizmu we wszystkich odmianach poznania, głównie w porządku poznania niewyraźnego; na
stosowaniu ponadto pierwszych zasad, wyrażających własności istnieniowe jako sposoby istnienia bytu.
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17
Rola historii filozofii w uprawianiu filozofii
Michał Zembrzuski
Historia filozofii jest subdyscypliną filozofii i jej nauką pomocniczą.
Z jednej strony analizuje pewne aspekty kultury umysłowej, a więc
realizuje to, co każda historia, ale z drugiej strony ma własny przedmiot,
a także własną metodologię. Przedmiotem historii filozofii są teksty
filozoficzne, które bada się w aspekcie identyfikacji problemów
filozoficznych, ich zależności od siebie, a także śledzi się konsekwencje
rozwiązań tych problemów. Historia filozofii dla filozofa jest warsztatem
i jako taka ma znaczenie fundamentalne dla samej filozofii.
1. Mieczysław Gogacz, twórca tomizmu konsekwentnego, prowadził swoje badania naukowe również w obszarze historii filozofii.
Dziedziczył koncepcję historii filozofii swoich nauczycieli, którzy
ukształtowali jego sprawności i warsztat. Jego nauczycielami w obszarze tej dyscypliny byli: Étienne Gilson, a także Stefan Swieżawski. Od pierwszego z nich przejął koncepcję historii filozofii, którą
następnie doprecyzował, a u drugiego zdobywał stopnie naukowe
i uczestniczył w prowadzonych przez niego badaniach (Swieżawski
był promotorem doktoratu pt. Filozofia bytu w „Beniamin maior” Ryszarda ze Świętego Wiktora).
Historię filozofii określa się przez przedmiot materialny i formalny. Jej przedmiotem materialnym są teksty filozoficzne, ewentualnie zapisane w kulturze świadectwa, informujące o rozwoju dziejów
filozofii. Przedmiotem formalnym są problemy filozoficzne, a więc
wyodrębnione tematy i pytania, a także odpowiedzi sformułowane
przez różnych filozofów. Historyk filozofii śledzi także konsekwencje rozwiązań poszczególnych problemów w dziejach, a konsekwencje te uwarunkowane są sformułowanymi w punkcie wyjścia (często
w sposób niewyraźny) założeniami metafizycznymi. Historia filozofii nie bada wszystkich konsekwencji przyjętych twierdzeń, lecz te,
które pojawiły się w dziejach myśli filozoficznej i mają doniosły charakter. Ta dziedzina filozofii jest poznaniem rozwoju twierdzeń filozoficznych, które formułowane są w refleksji konkretnych filozofów.

KONCEPCJA
HISTORII FILOZOFII

przedmiot materialny
i formalny historii
filozofii

277

Michał Zembrzuski

tomistyczna koncepcja
historii filozofii a inne
sposoby jej uprawiania

nurty historii filozofii

Rozumienie historii filozofii w tomizmie konsekwentnym można przedstawić w opozycji do koncepcji, które raczej ją upraszczają
albo też dezawuują. Wśród takich koncepcji, określonych opisowo,
można wymienić: 1) pozytywistyczną koncepcję historii filozofii, wedle której jest ona wyłącznie zsumowaniem różnych twierdzeń filozoficznych; 2) koncepcję intuicjonistyczną, wedle której historia filozofii to historia samodzielnie rozwijających się idei; 3) koncepcję
fragmentarystyczną, w której stwierdza się jedynie to, co powiedział
jeden lub drugi filozof; 4) koncepcję kulturową, dla której problemy
filozoficzne mają wartość wyłącznie w danym okresie historycznym
i nie mogą być odniesione do innych czasów, a więc i zrozumiałe
w innej epoce; 5) koncepcję erudycyjną, wedle której historia filozofii jest gromadzeniem dużej ilości informacji, które tylko częściowo
są przydatne do wizerunku samej filozofii.
Z zakwestionowania tych określeń w tomizmie konsekwentnym
wynika, że historii filozofii nie należy traktować jako dziedziny wyłącznie rejestrującej informacje o autorach minionych i systemach filozoficznych, że nie jest ona wykładem przebrzmiałych problemów,
nie jest erudycyjnym i zsyntetyzowanym obrazem filozofii, który nie
miałby żadnego znaczenia dla współcześnie uprawianej refleksji filozoficznej1.
Obok koncepcji historii filozofii można wyodrębnić różne jej nurty, które mają określone znaczenia dla prowadzonych badań historyczno-filozoficznych. Wyróżnia się: 1) nurt edytorski (który wiąże
pracę historyka filozofii z wydawaniem tekstów źródłowych); 2) nurt
badań nad dziejami piśmiennictwa filozoficznego (akcentujący utrwalone tradycje i szkoły interpretacji dzieł); 3) nurt interpretacyjny
dotyczący autorów (wiąże się z opracowywaniem monografii
prezentujących autorów i ich dzieła); 4) nurt interpretacyjny ukierunkowany na badanie dziejów problemów filozoficznych. Pierwsze
trzy nurty zawężają obszar badań w historii filozofii; można je w pewnym stopniu potraktować jako przygotowanie do właściwych badań
historyczno-filozoficznych (nurt czwarty).
1
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Zob. M. Gogacz, W sprawie koncepcji historii filozofii, w: tenże, Historia filozofii
w poszukiwaniu realizmu, seria: Opera philosophorum medii aevi, t. 10, Warszawa
2017, s. 27-28.
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Wymienione koncepcje i (trzy pierwsze) nurty historii filozofii
traktują ją na ogół zbyt minimalistycznie. Jest ona zredukowana do
edycji czy tłumaczeń tekstów filozoficznych, do monograficznego
opracowania filozofii danego autora albo też danej szkoły. Nie można jednak postawić znaku równości pomiędzy metodami historycznymi (np. edytorskimi) a badaniem problemów filozoficznych i śledzeniem ich rozwiązań, jakie pojawiły się w dziejach filozofii.
2. Przyjęte i stosowane w ramach historii filozofii metody badań
nie zawsze wynikały z jej właściwego, formalnego przedmiotu, ale
częściej z ograniczenia jej badań do przedmiotu materialnego. Jeśli
jedynie tekst filozoficzny jest przedmiotem badań historyka filozofii, to metodą stosowaną względem niego powinna być – tak uważano – wyłącznie metoda ekscerptystyczna. Metoda ta sprowadza się
do zestawiania wypowiedzi charakterystycznych dla danego autora
w zastanym tekście, do wypisywania najważniejszych sformułowań
i terminów, gdyż to one najlepiej prezentują poglądy danego autora.
Jednakże uzyskany tą metodą obraz filozofii owego autora, wyrażony w badanym tekście, będzie fragmentaryczny i właściwie będzie
się sprowadzał wyłącznie do rejestracji tego, co ktoś powiedział w danym tekście. Metoda ekscerptystyczna dodaje do uzyskanych z tekstów wypowiedzi autora dane bibliograficzne oraz informacje o epoce, a także o różnych sferach kultury, w której uczestniczył dany
filozof. Trzeba jednak pamiętać, że stosowanie addycji danych wiąże się zawsze z jednoczesną eliminacją innych danych, które historycy z jakiegoś powodu uznają za nieistotne. Należy podkreślić także, że podobne ograniczanie stosowano w tej metodzie w odniesieniu
do samych filozofów, gdyż zainteresowanie historyków filozofii obracało się wyłącznie wokół ustalonego kanonu filozofów danej epoki i pomijało tych, którzy w dziejach filozofii w tym kanonie nie byli uwzględniani. Dodatkową cechą charakterystyczną tej metody
było stosowanie tzw. pagina fracta, a więc porównywania wypowiedzi danego autora z różnych dzieł, albo też porównywania wypowiedzi różnych autorów. Takie zestawienia pozwalają na stwierdzanie
zależności między autorami, a także na precyzowanie stanowiska
badanego autora. Niestety metoda ta zawęża obszar badania histo-
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ryka filozofii, a w konsekwencji historia filozofii traci na znaczeniu
w samej filozofii2.
Opisana metoda mieściła się w obszarze wyróżnionych pierwszych trzech nurtów w historii filozofii. Wiązała się ściśle z edycją
tekstów, badaniem ich dziejów, prezentowaniem w sposób syntetyczny myśli danego autora. Jeśli jednak historia filozofii ma zajmować
się problemami filozoficznymi, to historycy filozofii, świadomi przedmiotu formalnego swojej dziedziny, muszą w tekstach identyfikować
te problemy filozoficzne, które mają fundamentalne znaczenie dla
filozofii, gdyż dotyczą rozstrzygnięć ostatecznych (metafizyka). Dopiero w dalszej kolejności, w świetle zidentyfikowanych kluczowych
problemów metafizycznych, należy ustalać twierdzenia badanego autora na inne tematy. Historycy filozofii, którzy preferują tę koncepcję historii filozofii, realizują ją w horyzoncie myśli tomistycznej.
Wedle tego ujęcia wszystkie problemy filozofii są warunkowane problemami metafizycznymi, a więc rozumieniem rzeczywistości. Z tego też powodu badanie tekstów filozoficznych w aspekcie problemów filozoficznych wiąże się najpierw z ustaleniem fundamentalnych
rozstrzygnięć dotyczących pryncypiów rzeczywistości. W dalszej
kolejności ustalane są rozstrzygnięcia dotyczące problemu świata,
człowieka, Boga. W ten sposób ustalony zostaje porządek wśród problemów filozoficznych, gdyż nie można pozwolić na kolistą zależność jednych problemów od drugich. Gdyby tak było, to oznaczałoby niemożliwość rozstrzygnięcia żadnej z kwestii filozoficznych.
Owszem, problemy filozoficzne zależą od siebie, ale wszystkie sprowadzają się do problemu istnienia jednostkowego bytu realnego3.
W związku z tak zarysowaną sytuacją historia filozofii powinna
zmierzać w badaniu tekstów filozoficznych do ustalenia „układu zasad podstawowych” (Étienne Gilson), które wyznaczają myślenie filozofa. Poprzez zastosowanie tzw. kwestionariusza filozoficznego
(Stefan Swieżawski używał określenia kwestionariusz metafizyczny4), a więc zespołu pytań dotyczących samego rozumienia filozofii,
można dokonać odczytania rozumienia rzeczywistości u badanego
2
3
4
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Zob. M. Gogacz, O pojęciu i metodzie historii filozofii, w: tenże, Historia filozofii
w poszukiwaniu realizmu, s. 32-33.
Zob. tamże, s. 34-35.
S. Swieżawski S., Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966, s. 744-746, 748751.
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autora. O ile dany autor świadomie formułuje wypowiedzi na temat
rozumienia rzeczywistości, o tyle historyk filozofii nie ma kłopotu
z ustaleniem podstawowych rozwiązań problemów filozoficznych.
W sytuacji, w której autor nie formułuje swojego rozumienia wprost,
historyk filozofii stosuje metodę redukcji, dzięki której rekonstruuje
w badanym tekście lub u badanego autora rozumienie podstawowych
problemów filozoficznych, z których najważniejszy jest problem bytu. Na podstawie konkretnych wypowiedzi szuka metafizycznych
założeń wyjaśniających dane twierdzenie. W ten sposób analiza tekstu w historii filozofii prowadzi do kontekstowego odczytania filozofii bytu (Mieczysław Gogacz)5.
3. Mówienie o warsztacie filozofa, jakim jest historia filozofii, wiąże się z trzema zagadnieniami. Należy najpierw podkreślić odrębność, a w związku z tym wyjątkowość dziedziny, jaką jest historia
filozofii. Nie jest ona rejestracją poglądów czy systemów filozoficznych, które jako minione mogą nie mieć znaczenia dla współczesnego dyskursu filozoficznego. Jeśli historyk filozofii bada problemy filozoficzne, jako coś niezmiennego, i dodatkowo śledzi zależności
i konsekwencje, jakie te problemy wywołały u różnych autorów, to
wyniki jego badań mogą służyć filozofowi systematykowi za materiał badawczy. Mogą służyć do prowadzenia argumentacji, pokazującej jak dalece twierdzenia filozoficzne mogą mijać się z rzeczywistością. W ten sposób historia filozofii jest pewnym „polem
doświadczalnym”, na którym można sprawdzać konsekwencje określonych twierdzeń. Może też pokazywać, jakie założenia filozoficzne charakteryzują filozofię idealistyczną, a jakie realistyczną, jakie
konsekwencje wynikają z przyjęcia w punkcie wyjścia filozofii platońskiej, a jakie z przyjęcia filozofii arystotelesowskiej. Bez tak rozumianego warsztatu badawczego odpowiedzialny filozof, stawiający pytania filozoficzne i dążący do ich rozwiązania, nie może
zobaczyć wszystkich wniosków swoich analiz.
Warsztat historyka filozofii podlega stałemu rozwojowi ze względu na stałe pogłębianie umiejętności, a także ze względu na stałe
poszerzanie obszaru badanych zagadnień. Warsztatem historyka
5

HISTORIA FILOZOFII
JAKO WARSZTAT
FILOZOFA

Zob. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Mieczysław Gogacz jako historyk filozofii,
w: M. Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, seria: Opera
philosophorum medii aevi, t. 10, Warszawa 2011, s. 18-19.
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można nazwać system narzędzi i technik do prowadzenia specyficznych badań. Niezwykle ważne jest, aby świadomie i krytycznie
korzystać z tego warsztatu, gdyż nie wystarczy sama jego znajomość, która może nie doprowadzić do jego stosowania. O warsztacie można także mówić, uwzględniając efekty pracy historyka filozofii. Najczęściej wyróżnia się trzy formy redagowanych przez
historyków prac: streszczenie, recenzję i referat. Streszczenie różni się od pozostałych form tym, że jest przedstawieniem treści bez
własnego komentarza i precyzowania myśli badanego autora. Polega na wyróżnianiu istotnych twierdzeń. Recenzja charakteryzuje się tym, że przeważa w niej komentarz w stosunku do referowania poglądów, jednak nadal pozostaje próbą rekonstrukcji badanych
poglądów. W referacie zmierza się do ukazania problemów filozoficznych w erudycyjnym kontekście, do precyzowania przedstawianych myśli, korzystając z różnych opinii, które nie powinny jednak
przysłaniać analizowanego autora. W prezentowanych przez historyków filozofii referatach najlepiej widać warsztat historyka filozofii. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy zostaje zastosowana analiza kontekstowa, będąca wyrazem immanentnej krytyki tekstu
ukazująca właśnie problemy filozoficzne wraz z ich konsekwencjami6.
Mówiąc o historii filozofii jako o warsztacie, należy także wskazać na szczególne kompetencje i sprawności z nim związane. Można je zaprezentować od strony metod charakteryzujących dziedzinę
historii filozofii. Badacz dziejów filozofii powinien mieć kompetencje filologiczne wraz z całą wrażliwością językową, która pozwala
czytać teksty filozoficzne w oryginalnym języku, w jakim powstały.
Historyk filozofii powinien mieć kompetencje historyka, który orientuje się w zawiłościach historycznych, społecznych, kulturowych różnych epok, w których żyli i tworzyli filozofowie. Historyk filozofii
powinien także mieć sprawności filozofa. Powinien mieć zdolność
intelektualnego rozumienia rzeczywistości w świetle najwyższych
zasad (habitus principiorum), sprawność osądzania rzeczywistości we6
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Zob. A. Andrzejuk, Filozoficzna koncepcja historii filozofii, w: M. Zembrzuski,
M. Płotka, A.M. Nowik, A.M. Filipowicz, I. Andrzejuk, A. Andrzejuk,
Z metodologii historii filozofii, seria: Opera philosophorum medii aevi, t. 14,
Warszawa 2015, s. 18, 20-21.
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dle nich (sapientia), sprawność wiedzy o przyczynach i zasadach właśnie w tej dziedzinie, którą uprawia (scientia).
Jeśli przez warsztat historyka filozofii będziemy rozumieć zespół
strategii stosowanych do tekstów filozoficznych, to można zasadnie
pytać, jak należy je rozumieć7. Gogacz w jednym ze swoich artykułów zaprezentował sposób odkrywania zawartości problemowej tekstu filozoficznego8. Najogólniej można byłoby wskazać na następujące kroki badawcze: 1) należy odczytywać tekst filozoficzny zgodnie
z regułami i sensem języka czasów, w których powstał; 2) należy ustalić teorię przedmiotu filozofii i teorię nauki, w których autor formułował swoją myśl filozoficzną; 3) należy wykryć wizję rzeczywistości
lub teorię bytu obecną lub ukrytą w tekście filozoficznym; 4) należy
dokonać przekładu na współczesny, zrozumiały język filozoficzny terminologii stosowanej przez badanego autora. Gogacz postuluje, aby
w badaniu historyk filozofii przede wszystkim poddał analizie tematy (pytania – problemy) pojawiające się w tekście filozoficznym, a następnie poddał analizie odpowiedzi (rozwiązania problemów). W obydwu działaniach należy ustalić dziedziny, do jakich należą problemy
filozoficzne (metafizyka, teoria poznania, etyka itp.), a następnie ustalić, czy odpowiedzi pojawiają się także w tych samych dziedzinach
(np. odpowiedzi na problemy metafizyczne mogą być przedstawiane
za pomocą twierdzeń z teorii poznania). Analiza odpowiedzi wiąże
się przede wszystkim z ustaleniem jej funkcji w tekście (czy jest integralna z tekstem, czy jest dygresją, czy jest modyfikowana, czy zmieniana). Dalsze etapy warsztatowe prowadzą do analizy erudycji obecnej w tekście (czy stanowi ona tło wprowadzanych własnych twierdzeń,
czy jest akceptowana, czy jest przywoływana, aby pokazać listę możliwych rozstrzygnięć, czy jest wprowadzana przez autora w celu skontrastowania własnego stanowiska). Niezwykle ważne jest także ustalenie charakteru użytych argumentów, a więc ustalenie metod, jakimi
autor posługuje się w prezentacji problemu filozoficznego (odróżnianie zakresu pojęć, dialektyki, apofatyki, analogii, argumentacji z autorytetu, identyfikacji pryncypiów bytowych).
7
8

sposób odkrywania
zawartości
problemowej tekstu
filozoficznego

Zob. M. Karas, Warsztat historyka filozofii, Kraków 2021, s. 5-9, 40-46.
Zob. M. Gogacz, Zawartość problemowa traktatu „De ente et essentia” Tomasza
z Akwinu, w: Studia wokół problematyki esse (Tomasz z Akwinu i Boecjusz), seria:
Opera philosophorum medii aevi, t. 1, Warszawa 1976, s. 9-107.
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4. Badanie przez historyka filozofii twierdzeń filozoficznych i ich
konsekwencji nie oznacza badania prawdziwości tych tez. Tego rodzaju działalność prowadzi filozof, który jednocześnie dąży do systematycznego wyjaśnienia rzeczywistości. Filozof bada rzeczywistość i wyraża w językowym opisie jej rozumienie. Historyk filozofii
nie wypowiada zdań o rzeczywistości, ale o tym, jaki filozof wypowiedział jakieś twierdzenia i jakie z nich w historii wyprowadzono
wnioski. Historyk filozofii nie porównuje historycznych twierdzeń
z rzeczywistością. Tymczasem systematyk będący na przykład metafizykiem, stawia pytanie o to, co sprawia, że dany byt realnie istnieje, co sprawia, że dany byt ma taką, a nie inną tożsamość. Jego
odpowiedzi nie będą zaczerpnięte z tekstów Arystotelesa, Tomasza
z Akwinu czy innych filozofów. Jego odpowiedzi będą oparte na poznaniu istniejącej rzeczywistości i informacji, jaka od niej pochodzi.
Filozof w swoim postępowaniu badawczym powinien, choć nie musi, być jednocześnie historykiem filozofii. Może także korzystać z owoców badań historyka filozofii, gdy chce sprawdzić, jakie odpowiedzi
na pytania już się pojawiły i do jakich doprowadziły konsekwencji.
Różnica między nimi nie polega na odrębności warsztatu badawczego, ale na zakresie korzystania z niego9.
5. Tomizm konsekwentny, w kształcie zaproponowanym przez
Mieczysława Gogacza i realizowanym przez jego uczniów, ukształtował się w ramach poszukiwań w obszarze historii filozofii. Z perspektywy czasu można uznać, że wszelkie badania podejmowane
przez Gogacza były próbą analizowania historii metafizyki, co było
zgodne z przejętą od Gilsona i Swieżawskiego koncepcją historii filozofii. Można wymienić najważniejsze obszary zainteresowań Gogacza i badań prowadzonych przez niego i jego uczniów: 1) studia
nad Liber de causis i średniowiecznymi komentarzami do tego dzieła; 2) studia nad filozofią arabską (Alfarabi, Algazali, Alkindi, Awerroes, Awicenna), a szczególnie nad Metafizyką Awicenny; 3) studia
nad neoplatonizmem starożytnym (Proklos, Mariusz Wiktoryn, Boecjusz) i średniowiecznym (Jan Szkot Eriugena, Anzelm z Canterbury, Piotr Abelard, Bonawentura, Albert Wielki, Roger Bacon,
Duns Szkot, Marsyliusz z Padwy, Mikołaj Kopernik); 4) studia nad
tekstami Tomasza z Akwinu (szczególnie De ente et essentia) i sku9
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pienie uwagi na zagadnieniu istnienia (esse); 5) studia nad rozwojem
myśli tomistycznej w XIV i XV wieku, a szczególnie nad rozumieniem istnienia (esse) w szkole tomistycznej (Tomasz z Sutton, Sylwester z Ferrary, Tomasz de Vio).

***
Badanie tekstów filozoficznych wymienionych autorów, a także poszukiwanie u nich koncepcji filozofii, koncepcji bytu i istnienia, doprowadziło do wypracowania charakterystycznej koncepcji istnienia u Tomasza. I warto dodać, że dotyczy to takiej koncepcji
Tomaszowego rozumienia bytu, która wiąże się z: 1) odróżnieniem
esencjalnej metafizyki Arystotelesa od egzystencjalnej Tomasza
z Akwinu; 2) odróżnieniem metafizyki akcentującej konieczność
i możliwość w bycie u Awicenny od metafizyki bytu realnego, którą odnaleźć można w tekstach Tomasza z Akwinu; 3) odróżnieniem
relacyjnych metafizyk, charakteryzujących ujęcia neoplatońskie, od
ujęć substancjalnych Tomasza z Akwinu10.
Warto dodać, że badania prowadzone we wskazanych kierunkach
i obszarach nadal nie zostały wyczerpane. Są to zresztą kierunki,
w których bardzo wiele tematów i wątków domaga się pogłębienia,
aby dokładniej zrozumieć myśl tomistyczną i jej źródła i dostrzec jej
faktyczne znaczenie w dziejach.

10

Por. A. Andrzejuk, Mieczysław Gogacz i średniowieczna filozofia arabska,
w: Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, red. T. Klimski,
I. Andrzejuk, Warszawa 2012, s. 79-89.
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18
Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu1
Krzysztof Bańkowski, Natalia Herold
Tomizmem nazywamy taką filozofię, która, nawiązując do koncepcji
bytu zaproponowanej przez Tomasza z Akwinu stanowi jej
kontynuację i twórczy rozwój. Rozkwit myśli tomistycznej wiąże się
bezpośrednio (choć jego nie zapoczątkowuje) z encykliką papieską
Aeterni Patris2 ogłoszoną przez Leona XIII 4 sierpnia 1879 roku3 .
1. Leon XIII wezwał w niej uczonych do odnowy filozofii
chrześcijańskiej pod kierunkiem św. Tomasza z Akwinu4. Papież
1

2
3

4

ENCYKLIKA AETERNI
PATRIS I DZIAŁANIA
LEONA XIII

Tekst ten jest zaktualizowanym artykułem K. Bańkowskiego, Tomizm
konsekwentny na tle odmian tomizmu, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996)
2, s. 211-219. Na temat odmian tomizmu można przeczytać również w innych
tekstach: M. Gogacz, Tomizm, „Studia Philosophiae Christianae” 30 (1994) 1,
s. 99-106; M. Gogacz, Współczesne interpretacje tomizmu, „Znak” (1963) 113, s.
1339-1353; M. Gogacz, Filozofia tomistyczna w Polsce, „Życie i Myśl” 31 (1981),
s. 67-81; M. Gogacz, Elementarz metafizyki, Warszawa 1987; M. Gogacz,
Platonizm i arystotelizm (dwie drogi do metafizyki), Warszawa 1996; A.B. Stępień,
Wstęp do filozofii, Lublin 2007; A. Andrzejuk, Słownik terminów, Warszawa–
Londyn 1998; K. Kalka, Od rozumienia do postępowania (człowiek, filozofia, etyka),
Elbląg 2000; M. Krasnodębski, Dusza i ciało. Zagadnienie zjednoczenia duszy
i ciała w wybranych tekstach Tomasza z Akwinu oraz w filozofii tomistycznej,
Warszawa 2004; M. Gogacz, M. Grygianiec, Tomizm a scjentyzm: rozmowa
z Profesorem Mieczysławem Gogaczem, „Filozofia Nauki” 13 (2005) 4, s. 5-14;
M. Łuszczyńska, Recepcja myśli św. Tomasza z Akwinu na ziemiach polskich
w ujęciu retrospektywnym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”
46 (2012) 2 s. 43-57; B. Listkowska, Odmiany tomizmu polskiego w XIX i XX
wieku, w: Tomizm polski 1879–1918. Słownik filozofów, red. B. Listkowska, A.
Andrzejuk, Radzymin 2014; A. Andrzejuk, Koncepcja istnienia w ujęciu
Mieczysława Gogacza. Przyczynek do dziejów formowania się tomizmu
konsekwentnego, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2016), s. 45-70.
Acta Leonis Papae, R 1882, I 225–284.
Sam tekst encykliki przygotowany został przez grono uczonych włoskich, wśród
których znajdowali się: Gaetano Senseverino – autor wielotomowego dzieła
Philosophia christana cum antiqua et nova comparatia (1862), Gennaro Petenova
– autor La philosophia speculativa compendiata (1883) oraz Salvatore Talamo –
autor L’Arestotelismo della Scolastica (1873). Por. W. Seńko, Jak rozumieć filozofię
średniowieczną, Warszawa 1993, s. 11.
Zob. też A. Andrzejuk, Znaczenie encykliki „Aeterni Patris” dla współczesnego
tomizmu, „Teologia Polityczna Co Tydzień” 4 (2021) 252, dostęp online:
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ten nie tylko nie poprzestał na apelach, lecz również jego celem było zapewnienie odpowiedniego zaplecza, powoływał więc do istnienia nowe uczelnie, w których wykładana i badana miała być myśl
Akwinaty. 15 października 1879 roku w Rzymie została założona
Papieska Akademia Świętego Tomasza z Akwinu (Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis), na czele której stanął promotor myśli
Akwinaty kardynał Giuseppe Pecci (1879–1890), a w Belgii na uniwersytecie w Lovanium powstała katedra tomistyczna. Nadmienić
trzeba, że w przypadku ostatniej wymienionej, ustanowiona została
mimo nieprzychylnie nastawionych do tej inicjatywy belgijskich hierarchów5. Ostatecznie nowo powstałą katedrę objął Désiré Mercier
(1882-1906), wówczas zaledwie trzydziestojednoletni naukowiec.
Zarówno encyklika z 1879 roku, jak i wysiłki organizacyjne i twórcze papieża, wskazując na myśl Akwinaty jako pożądane źródło inspiracji filozoficznej, zachęciły licznych uczonych chrześcijańskich
do podjęcia wysiłków, które zaowocowały powstaniem szeregu odmian filozofii tomistycznej.
Różnice między nimi polegają głównie na innym pojmowaniu
przedmiotu badań filozofii, metody ich prowadzenia, a w konsekwencji samej koncepcji bytu. Aby uwypuklić ewentualną specyfikę proponowanego przez Mieczysława Gogacza tomizmu w jego odmianie konsekwentnej zaprezentowane zostaną w tym rozdziale
aktualnie obecne w kulturze wersje tomizmu. Szczególna uwaga
zwrócona zostanie na funkcjonujące w nich rozumienie przedmiotu, metody i koncepcji bytu.
Warto jednocześnie zaznaczyć, że przedstawiona w tym tekście
klasyfikacja została pierwotnie zaproponowana przez Gogacza i w
dużej mierze została zaaprobowana przez środowisko. Przyczyną
trudności w tym względzie jest, według Gogacza, sytuacja, w której
uprawiany przez danego autora tomizm rzadko ma cechy jednego
tylko typu uprawiania tomizmu, częściej „obok właściwości domi-

5
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https://teologiapolityczna.pl/artur-andrzejuk-znaczenie-encykliki-aeterni-patrisdla-wspolczesnego-tomizmu; É. Gilson, T. Langan, A.A. Maurer, Historia
filozofii współczesnej, Warszawa 1979, s. 331-333.
Przedstawienie kulisów powstawania katedry tomistycznej w szczegółowy sposób
omówione jest w książkach: A. Bańka, Désiré Merciera ogólna teoria pewności,
Katowice 2008; P. Iwański, Ks. Piotra Chojnackiego koncepcja filozofii, BuskoZdrój 2009.
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nujących, umożliwiających zakwalifikowanie go do określonej odmiany tomizmu, ma też właściwości innego typu6”.
2. Rezultatem wykorzystania myśli Tomaszowej jako źródła inspiracji filozoficznej był wywodzący się z tradycji XVI, XVII i XVIII
wiecznej tzw. tomizm tradycyjny (nazywany również szkolnym, podręcznikowym, zachowawczym, paleotomizmem lub neopaleotomizmem)7. Jego przedstawiciele czerpali wiedzę na temat myśli tomistycznej nie wprost z tekstów Tomasza, lecz pośrednio, z komentarzy
Kajetana oraz podręczników: Jana od św. Tomasza, Józefa Gredta
i Édouarda Hugona8. Nie dostrzegając różnic między myślą Arystotelesa i Tomasza, odczytywali propozycje Tomasza według sugestii
jego interpretatorów. Skutkiem tego upowszechnili pogląd, według
którego metafizyka Akwinaty jest spójną syntezą ujęć platońskich,
arystotelesowskich, neoplatońskich i chrześcijańskich9. Za tomistyczne uznawali oni te twierdzenia, zidentyfikowane zarówno w tekstach
Tomasza jak i neoscholastyków, w których pojawiły się pojęcia aktu, możności, formy, materii itp. Czynili to oni w optymistycznym
przekonaniu, że przyjmowane w danej epoce terminy i ich znaczenia, desygnaty terminów i język wykładu są bezwzględnie adekwatne w stosunku do twierdzeń Tomasza. Rezultatem takich działań
były ustalenia niezgodne z zamysłem Akwinaty, a więc za tomistyczne uznawano i prezentowano twierdzenia, które tomistyczne nie były, np. specyficzna dla tomizmu tradycyjnego była koncepcja istnienia, utożsamiająca je bądź z własnością transcendentalną bytu, bądź
też z jego istotą10. Cechą charakterystyczną tej odmiany tomizmu
jest ponadto werbalizm, a w konsekwencji kompilacjonizm.
W historii filozofii uznaje się, iż głównym motorem takiego sposobu filozofowania jest tradycja wolfiańska, w której miesza się porządek realny z czysto myślnym, uznając za byt zarówno to, co jest,
6
7
8
9

10

TOMIZM
TRADYCYJNY

B. Listkowska, Odmiany tomizmu polskiego w XIX i XX wieku, s. 19.
Tamże, s. 19.
Tamże, s. 20.
„Saint Thomas (...) professe un aristotélisme neoplatonisant. Mais sa nouveaut
et son merite resident dans la rigue critique, la coherence parifaite et la profondeur
de sa synthese philosophique, dans la quelle les apports platoniciens, aristoteliciens,
neoplatoniciens et chretiens sont fondous dans une vigoureuse unite”. F. van
Steenberghen, Aristote en Occident, Louvain 1946, s. 170-171.
B. Listkowska, Odmiany tomizmu polskiego w XIX i XX wieku, s. 20-21.
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jak i to, co dopiero może zaistnieć. Filozofia jest bowiem, według
Wolffa, nauką o bytach możliwych lub o tym, w jaki sposób te byty, które mogły zaistnieć, właśnie zaistniały11. Wpływ tradycji wolfiańskiej na metafizykę tomistyczną odnajdujemy więc wszędzie tam,
gdzie miesza się możność z możliwością12. Innym skutkiem oddziaływania tradycji wolfiańskiej na tomizm tradycyjny jest oddzielanie
w bycie jednego pryncypium od drugiego tak dalece, że traktuje się
je jak samodzielne byty. Wiąże się to z brakiem odróżniania porządku poznawczego od porządku realnej bytowości. Na przykład Gredt
utożsamia byt jako byt z bytem niematerialnym. Nie dostrzega on
faktu, że gdy ujmujemy byt jako byt, to ujmujemy realny konkret
w aspekcie jego istnienia, a nie w aspekcie niematerialności13. Gdyby dla Tomasza, jak sądzi Gredt, „byt jako byt” znaczyło „byt niematerialny”, to jednocześnie znaczyłoby, że pojęcie jest tożsame z rzeczą przezeń oznaczaną. Gdy tymczasem „byt jako byt” jest pojęciem,
wprawdzie transcendentalnym, ale funkcjonującym jednak w porządku ujęć poznawczych rzeczywistości realnej. Natomiast rzecz
należy do porządku realnego bytowania. Gredt, nie rozróżniając porządku metodologicznego i poznawczego od porządku metafizycznego i realnego, powtarza także tradycję kajetanowską wyrażającą
się w arystotelesowskim sposobie ujmowania bytu w postaci formy,
a raczej istoty poznawanej w simplex apprehensio14.
11

12

13

14
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„Philosophia est scientia possibilium, quatenus esse possunt... in philosophia
itaque reddenta est ratio, quomodo ea, quae fieri possunt, actu fiant”. Ch. Wolff,
Philosophia rationalis sive logica, Lipsiae 1740, s. 13-14.
„Spośród rzeczy... jedne mogą istnieć, lecz jeszcze nie istnieją, inne zaś już istnieją.
To, co istnieć może, znajduje się w możności, to zaś, co już istnieje, znajduje się
w akcie”. É. Hugon, Zasady Filozofii - dwadzieścia cztery tezy tomistyczne, tłum.
A. Żychliński, Poznań 1925, s. 9.
„Methaphisica in supremo abstracionis gradu constituta versatur circa ens omnino
immateriale, eius obiectum formale est ens immateriale, sed ens omnino
immateriale est ens commune seu ens ut ens est”. J. Gredt, Elementa philosophiae
aristotelico-thomisticae, Friburgi 1912, t. II, s. 1.
Sam Kajetan przez byt rozumie istotę przenikaną istnieniem. Wyróżnia ens
nominaliter i rozumie przezeń samą istotę bytu oraz ens participaliter, czyli istotę
jako należącą do porządku realnego. Twierdzi on także, iż bytem jest jakaś istota
w relacji do istnienia. Nie wiadomo jednak, czy według niego istnienie jest
odrębne dla każdej istoty, czy też jest jedno istnienie, w którym istoty są
zanurzone, por. M. Krąpiec, Teoria analogii bytu, Lublin 1959, s. 75.
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Przedstawiciele tego nurtu filozofii np.: Joseph Kleutgen, Konrad
Werner, Maurice de Wulf, Antonin Dalmace Sertillanges, Klemens
Baumker, Martin Grabmann, Gallus Manser, Pierre Descogs, Aimé
Forest, Stanisław Adamczyk, mimo szeregu różnic w swoich ujęciach (Descogs prezentuje myśl Tomasza w duchu suarezjańskim)
widzą w Tomaszu jedynie kontynuatora Arystotelesa, prezentując
Tomaszową koncepcję bytu w wersji kajetanowskiego esencjalizmu15.
Pojęcie bytu traktują oni jako jedno z wielu pojęć filozoficznych występujących w systemie Tomasza, esse zaś – jako jedną z ontycznych
doskonałości pojętych w duchu kajetanowsko-wolfiańskim16. Pojęciu bytu, utworzonemu na trzecim stopniu abstrakcji, przypisują oni
orzekanie analogiczne (analogię pros hen) o rzeczywistości. Dlatego
też przedmiotem metafizyki tomizmu tradycyjnego jest nie byt jako
istniejący, ale zespół pojęć ujętych w postaci definicji oraz tautologii
stanowiących interpretację pierwszych zasad: niesprzeczności i tożsamości. Taka postawa metodologiczna pociągnęła za sobą niemożliwość odróżnienia autentycznej myśli Akwinaty od obcych jej naleciałości, a w konsekwencji niedostrzeżenie jego koncepcji bytu, lecz
utożsamienie jej z propozycją Arystotelesa, to znaczy z akcentowaniem w bycie formy i analizowaniem samej istoty powodującym utożsamienie istnienia z formą lub uczynienie zeń transcendentalnej własności istoty. Doprowadziło to do zatarcia różnicy między istotą
i istnieniem, a w konsekwencji do sprowadzenia tomizmu na pozycje metafizyki esencjalnej.
3. Drugą propozycją filozoficzną inspirowaną myślą Akwinaty jest
tzw. tomizm lowański17(lub też neotomizm lowański, tomizm otwarty lub asymilujący), którego powstanie jest rezultatem prób sformułowania tomizmu w taki sposób, aby wytrzymał on konfrontację z aktualnymi ujęciami nauk szczegółowych. Przedstawiciele tego nurtu
tomizmu utrzymywali, że uniwersalność i ponadczasowość nauki
Tomasza polega na jej możliwościach adaptacyjnych do nauk szcze15
16
17

TOMIZM LOWAŃSKI

A. Wawrzyniak, Nowsze tendencje esencjalizujące w neoscholastyce, „Roczniki
Filozoficzne” 14 (1966) 1, s. 89.
Tamże, s. 88.
Zaproponowany przez Merciera program neoscholastycznej szkoły lowańskiej
omówiony został w książce: A. Bańka, Désiré Merciera ogólna teoria pewności,
s. 51-53.
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gółowych, które ostatecznie wyznaczały i ograniczały zarazem zakres podejmowanych zagadnień.
W systemie tym metafizyka rozpoczyna się od krytyki poznania
i zdąża do ujawnienia implikacji ontycznych w faktach przyjętych
przez nauki przyrodnicze lub też ogranicza się do uogólnienia tez
tych nauk. Łączy się tu w jednym rozumowaniu przesłanki filozoficzne z przyrodniczymi, opierając wniosek na tezach, które dotyczą
różnych przedmiotów, myląc w ten sposób wykształcenie filozofa jako uczonego z metodologiczną strukturą filozofii jako nauki, która
domaga się konsekwentnej wierności raz obranemu przedmiotowi
badań i adekwatnej względem niego metodzie. Przypisując naukom
przyrodniczym pozycję jedynych nauk badających realną rzeczywistość, zdąża się tu w procesie abstrakcji do ustalenia pojęcia bytu odznaczającego się możliwie najszerszym zakresem denotacji. Z tego
też powodu przedmiot metafizyki tomizmu lowańskiego różni się od
przedmiotów innych nauk przede wszystkim zakresem denotacji,
a nie aspektem poznania18.
Postawa taka wynika z przekonania, że koncepcje Tomasza
z Akwinu powstały w metodologicznym powiązaniu z obrazem świata przedstawionym przez ówczesną fizykę i nauki jej pokrewne19.
Tworzony współcześnie tomizm należy więc oczyścić z naleciałości
starej fizyki i zastąpić je osiągnięciami współczesnych nauk empirycznych20. Claude Tresmontant wielokrotnie podkreśla potrzebę
oparcia filozofii na danych nauk przyrodniczych, postulując, aby posługiwać się trwałymi elementami tych nauk, a nie tymi, które budzą jakiekolwiek wątpliwości21. W ten sposób, w ujęciu Tresmontanta, nauki pozytywne wyznaczają filozofii jej problematykę,
dostarczając zagadnień, które można uznać za naukowo uzasadnione, lecz na polu czysto fizykalnym nierozwiązywalne. W miejscu
więc, gdzie kończą się nauki przyrodnicze, zaczyna się filozofia.
18
19
20
21
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S. Kamiński, Metody współczesnej metafizyki, „Roczniki Filozoficzne” 26 (1978)
1, s. 27.
N.M. Wildiers, Obraz świata a teologia, tłum. J. Doktór, Warszawa 1985, s. 5355.
C. Tresmontant, Problem istnienia Boga, tłum. W. Krzyżaniak, Warszawa 1970,
s. 32 i 138. Ten sam postulat spotykamy także w tekstach Sertillange’a i Kłósaka.
Tamże, s. 42.
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W tak pojętej metafizyce wyróżnić można następujące etapy:
1) identyfikowanie problematyki filozoficznej, dokonujące się na podstawie wyników poznania nauk szczegółowych, 2) wysuwanie hipotez wyjaśniających naukowo uzasadnione problemy, 3) proces weryfikacji i falsyfikacji tych hipotez. Na każdym z tych etapów
filozofowania nauki przyrodnicze mają swój udział, choć nie w jednakowym stopniu. Scjentystyczno-intuincyjna metodologia tomizmu lowańskiego decyduje o tym, iż przedmiotem tej odmiany metafizyki jest raczej fizykalna wiedza o świecie aniżeli byt jako
istniejący22.
Istnienie (esse) nie jest dla tomizmu lowańskiego głównym w bycie przedmiotem analizy. Stanowi go istota pojmowana jako cały realny byt. Stwierdza się tu jedynie, że realna istota istnieje, nie precyzując teorii istnienia. Można więc przypuszczać, że esse jest
w tomizmie lowańskim jedynie słowem dopowiedzianym do analizy istoty lub też wnioskiem, wynikającym z analizy tego, co poznane zmysłami, albo nawet samą kompozycją istoty. Tradycja arystotelesowsko-tomistyczna jest tu więc wykorzystywana w wersji
suarezjańskiego esencjalizmu zaczerpniętej wprost z podręcznikowych syntez tomizmu tradycyjnego23.
Polscy przedstawiciele tego nurtu filozofii to: Franciszek Gabryl,
Konstanty Michalski, Kazimierz Wais, Jan Stepa, Piotr Chojnacki,
Kazimierz Kowalski, Kazimierz Kłósak, Idzi Radziszewski. Ich oddziaływanie było na tyle silne, że z ramienia „Przeglądu Filozoficznego” ukazała się Biblioteka Neo-scholastyczna, prezentująca zaledwie
w dwa lata (1900–1902) najistotniejsze prace Désiré Merciera24.
4. Z tomizmu lowańskiego wyodrębniła się kolejna odmiana tomizmu. Tym razem próbowano łączyć myśli św. Tomasza z filozofią transcendentalną Immanuela Kanta i nurtów pokantowskich. Ten22
23

24
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A. Maryniarczyk, Metoda separacji a metafizyka, Lublin 1985, s. 14.
Cz. Szczęsny, Pośrednicząca rola bytu w poznawaniu Boga u Gustawa Siewiertha,
s. 28. Zaznaczyć należy, że w tomizmie lowańskim asymilowane są także tezy
innych aktualnie uznawanych nurtów filozoficznych np: heglizmu (Gemelli),
kantyzmu (Maréchal), marksizmu (Mounier), heideggeryzmu (Wawrzyniak),
neopozytywizmu (Morawiec), filozofii analitycznej (Styczeń), por. M. Gogacz,
Akt istnienia (ipsum esse) w ujęciu tomizmu konsekwentnego, „Studia Philosophiae
Christianae” 22 (1986) 2, s. 29.
B. Listkowska, Odmiany tomizmu polskiego w XIX i XX wieku, s. 22.
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dencję tę zapoczątkowały publikacje takich filozofów jak: Joseph
Maréchal, Johannes Lotz, Karl Rahner, Erich Coreth, Otto Muck,
Bernard Lonergan. Uczeni ci, dążąc do sformułowania twórczej syntezy ujęć tomistycznych zawartych w tekstach Tomasza i scholastyków z transcendentalną metodą stawiania zagadnień, wychodzą
w swej analizie od aktów ludzkiego działania (poznania, pytania, sądzenia), aby w świetle podmiotowych warunków możliwości tych
aktów spojrzeć na rzeczywistość tak, jak ukazuje się ona w polu ludzkiej świadomości. Tym, co skłoniło do uprawiania tak pojętej filozofii jest pragnienie sformułowania takiej teorii poznania, która mogłaby posłużyć do rozwiązania podstawowych problemów filozofii
krytycznej25. Epistemologia bowiem nie znajduje się w stanie gotowym u św. Tomasza, lecz rozproszona jest w jego tekstach.
Tomizm transcendentalny jest filozofią, w której „przedmiotem
filozofii nie jest pojęcie bytu (jak w tomizmie tradycyjnym) ani przypadłości (jak w tomizmie lowańskim), lecz świadomość poznającego26”. Obiera więc za punkt wyjścia akty ludzkiej świadomości i w
niej samej poszukuje się tych elementów, dzięki którym jest ona zdolna do kontaktu poznawczego z otaczającą rzeczywistością27.
Tak przebiegające postępowanie badawcze, polegające na określeniu treści świadomości i ujawnieniu współzawartych tam apriorycznych warunków poznania, wyznaczone jest przez metodę transcendentalną, którą Coreth, nawiązując do Kanta28, definiuje jako
poznanie zajmujące się nie tyle przedmiotami, ile raczej naszym sposobem poznania przedmiotów w tej mierze, w jakiej jest to możliwe
apriori29. W ujęciu Lotza, najbardziej tradycyjnego w doborze terminologii, filozofowanie przebiega dwuetapowo. Najpierw poprzez
refleksję nad sądami dochodzi się do pojęć bytu i istnienia (metho25
26
27
28

29
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J. Maréchal, Le points de depart de la métaphysique, fasc. V, Le thomisme devant ta
philosophie critique, Paris 1926, s. 1.
B. Listkowska, Odmiany tomizmu polskiego w XIX i XX wieku, s. 23.
F. Gruszka, Próby stosowania metody transcendentalnej w filozofii neoscholastycznej,
„Studia Philosophiae Christianae” 11 (1975) 1, s. 10.
„Nazywamy transcendentalnym wszelkie poznanie, które zajmuje się w ogóle
nie tylko przedmiotami, ile naszym sposobem poznania przedmiotów, o ile
sposób ten ma być a priori możliwy”. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum.
R. Ingarden t. 1, Warszawa 1957, s. 25.
E. Coreth, Metaphysics, New York 1968, s. 35.
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dus, qua ontologia obiectum suum evolvit - ens et esse - attingit, est reflexio metapxisica). Potem dokonuje się apriorycznego syntetyzowania pojęć bytu i istnienia z pojęciami najogólniejszych właściwości
bytu (methodus, qua ontologia obiectum suum evolvit, est synthesis a priori)30. W tak przebiegającym rozumowaniu bierze się więc za przedmiot badań intencjonalne akty ludzkiej świadomości i analizuje strukturę tych aktów oraz relacje między nimi, by wyjaśnić stosunki
między aktami a ich przedmiotami oraz między samymi przedmiotami31.
Przedmiotem w ten sposób uprawianej metafizyki tomizmu transcendentalnego jest więc nie realny byt, lecz obszar ludzkiej świadomości jako informujący nas o czymś napotkanym przez poznający
podmiot. Fakt ten z góry przesądza już o idealistycznym charakterze tak sformułowanej filozofii. Każda bowiem filozofia, biorąca za
przedmiot swych dociekań inną rzeczywistość niż byt jako istniejący, pomijając w punkcie wyjścia decydujące o bytowości istnienie,
stanowi propozycję idealistyczną i w dziedzinie koncepcji bytu nie
ma do zaproponowania niczego więcej ponad esencjalizm, oderwany od realnej rzeczywistości i stanowiący czysto abstrakcyjną analizę istot. Istnienie pojmuje się tu jako to, co odsłania się podczas analizy naszych czynności poznania, będących sposobem nadawania
jedności ujęciom różnych elementów bytu. To odsłaniające się istnienie wyrażane jest w prostym zdaniu, że to, co poznane, jest.
Dominujący w tym nurcie metafizyki transcendentalizm przyznaje intelektowi lub sformułowanemu przezeń twierdzeniu pierwszeństwo przed bytem i istnieniem, wiążąc jednocześnie z analizą poznania rolę przymuszenia bytu do jawienia się w naszej świadomości.
Zatem punkt wyjścia teorii poznania oraz metafizyki jest w ujęciu
transcendentalistów ten sam i stanowi go opis struktury aktów intencjonalnych i wiążących je relacji. Natomiast różny jest punkt docelowy tych dyscyplin: pierwsza zmierza do określenia stosunków
między aktami a ich przedmiotami, natomiast druga do zidentyfikowania ogólnej natury samych przedmiotów i ich powiązań. Wspól30
31

J. Herbut, Metoda transcendentalna: Przedmiot i punkt wyjścia metafizyki, „Roczniki
Filozoficzne” 30 (1982) 1, s. 71-72.
Tenże, Problemy metody transcendentalnej, „Roczniki Filozoficzne” 26 (1978) 1,
s. 56.
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TOMIZM
EGZYSTENCJALNY

ny punkt wyjścia oraz obrana metoda sprawiają, że obie nauki nie
mogą być rozwijane w izolacji od siebie32.
Polscy tomiści, zaliczani niekiedy do tego nurtu, wiązali tomizm
zazwyczaj z fenomenologią i z tego względu określano ich jako tomistów fenomenologizujących (lub transcendentalizujących). Przedstawiciele tego nurtu filozofii to etycy: Karol Wojtyła, Jerzy Gałkowski, Tadeusz Styczeń, Andrzej Szostek oraz teoretyk poznania
Antoni B. Stępień.
5. Publikacje tekstów Maritaina i Gilsona zapoczątkowały egzystencjalny nurt tomizmu33, tomizm egzystencjalny (nazywany również precyzującym). W swej pracy historyków filozofii dostrzegli oni,
że dotychczasowe komentarze dzieł Akwinaty zupełnie pomijały lub
też niezgodnie ze źródłami interpretowały zagadnienia przedmiotu
metafizyki i samej koncepcji bytu. Identyfikując w tomizmie tradycyjnym i lowańskim twierdzenia niegłoszone przez Tomasza jako
własne, lecz stanowiące bądź Tomaszowe zaplecze erudycyjne tezy
Arystotelesa, bądź obce mu ujęcie Dunsa Szkota, kardynała Kajetana, Christiana Wolffa i pozytywistów, dokonali oni wyraźnego odróżnienia tych ujęć od tez Tomasza, akcentując w teorii bytu rolę istnienia jako aktu urealniającego byt jednostkowy, w dziedzinie zaś
przedmiotu metafizyki jego całkowitą autonomiczność34.
Nie kierowali się oni tu jednak autorytetem Akwinaty, lecz racjami płynącymi z analizy metodologicznej wartości proponowanej
przez niego metafizyki, w której chodzi o zdobycie przez naturalnie
transcendentny rozum wiedzy, która ostatecznie wyjaśniałaby rzeczywistość ujętą najpierw zmysłowo-intelektualnie od strony kon32
33

34
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J. Maréchal, Le points de depart de la métaphysique, s. 29-30.
Zasadniczą rolę odegrały tu prace takich autorów jak: Jacques Maritain, Yves
René Marie Simon, Georg Klubertanz, Étienne Gilson, Aimé Forest, Louis
Bertrand Geiger, Cornelio Fabro. Na terenie Polski zaś: Mieczysław A. Krąpiec,
Stefan Swieżawski, Jerzy Kalinowski, Stanisław Kamiński, Zofia Zdybicka,
Bohdan Bejze, Edmund Morawiec, Tadeusz Styczeń, Mieczysław Gogacz.
Niektórzy filozofowie np. Franz Pöggeler, Louis Bertrand Geiger, Lorenz Bruno
Puntel uważają, iż tym, który natchnął É. Gilsona do sprowadzenia tomizmu
z pozycji suarezjańskiego esencjalizmu na pozycję metafizyki bytu jako
istniejącego, był Gustaw Siewierth. Faktem bezspornym jest, że pojawienie się
jego Der Thomismus als ldentitalssystem zaostrzyło spór o rozumienie tomizmu.
por. Cz. Szczęsny, Pośrednicząca rola bytu w poznaniu Boga u G. Siewiertha, s. 2829.

Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu

kretnego istnienia, a potem ogólnie, lecz w aspekcie analogiczno-transcendentalnym35.
Metafizyka tomizmu egzystencjalnego opiera się na poznawczo
najbardziej pierwotnym doświadczeniu, jakim jest afirmacja istnienia konkretnej treści, wyrażona w bezpośrednich sądach egzystencjalnych. Afirmacja ta powstaje w wyniku działania tzw. rozumu
szczegółowego (vis cogitativa), ujmującego równolegle (szczypcowo)36
istnienie i związaną z nim konkretną treść. Zachodzi tu funkcjonalna jedność poznania zmysłowego oraz intelektualnego i jedność
przedmiotowa momentu kategorialnego (konkretna treść) z momentem transcendentalnym (istnienie). Mając do dyspozycji szereg tego
typu bezpośrednich ujęć wyrażonych w sądach egzystencjalnych,
neutralizuje się w możliwie maksymalny sposób kategorialne ograniczenie istnienia przez istotę, doprowadzając w ten sposób do utworzenia transcendentalnego pojęcia bytu. Dokonuje się tego poprzez
swoiste „ociosanie” zawartości poznawczej sądów egzystencjalnych
przez sądy orzecznikowe negatywne, zwane sądami predykatywnymi. Wynikiem tej aktywności poznawczej, zwanej separacją, jest
stwierdzenie, iż tylko taka albo inna konkretna treść nie jest koniecznie związana z istnieniem, a zatem byt jako byt to jakakolwiek (poznawczo niezdeterminowana, lecz zdeterminowana bytowo) konkretna treść jako istniejąca. Tak utworzone pojęcie bytu denotuje
wszystkie typy bytów realnych, a w konsekwencji jest analogicznie
wspólną nazwą dla wszystkiego, co realnie istnieje. Przedstawiony
sposób formowania pojęcia bytu stanowi zarazem determinację przedmiotu formalnego tomizmu egzystencjalnego, który okazuje się niedostępny dla poznania zmysłowego, a uchwytny jedynie dla intelektu, lecz dopiero po zastosowaniu specjalnych operacji poznawczych37.
Postawa poznawcza całego nurtu tomizmu egzystencjalnego, określana mianem genetycznego empiryzmu i metodycznego racjonalizmu, posiłkuje się rozumowaniem redukcyjnym stanowiącym myślowe przejście od skutku do jedynej ont ycznej racji
uniesprzeczniającej go w określonym aspekcie bytowym.
35
36
37

S. Kamiński, Jak filozofować, Lublin 1989, s. 75.
M. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Poznań 1959, s. 500-501.
S. Kamiński, Jak filozofować, s. 78.
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Język tego nurtu filozofii ma charakter analogiczno-transcendentalny co równoznaczne jest ze stwierdzeniem, iż najbardziej podstawowe jego terminy obejmują zakresowo całą rzeczywistość, a więc
wszystkie byty, ujęte w analogicznych relacjach koniecznych wewnątrzbytowych i zewnątrzbytowych. Główne tezy, które odnoszą
się przede wszystkim do koniecznościowych aspektów bytu, jakimi
są pryncypia bytowe, poszczególne byty oraz relacje między nimi,
mają zatem charakter zdań analitycznych, a jednocześnie rzeczowych.
Koncepcja bytu, utworzona na podstawie zaprezentowanej metody, charakteryzuje się realistycznym ujęciem bytu jako istniejącego.
Zinterpretowany w kategoriach aktu i możności realny byt okazuje
się być strukturą wzajemnych zależności, w której aktowi istnienia
przypisuje się pozycję pierwszego pryncypium, istocie zaś pozycję
ograniczającej ten akt możności.
Należy jednak zaznaczyć, iż tomizm egzystencjalny nie stanowi
jakiegoś monolitu. Istnieje w nim wiele sposobów rozumienia punktu wyjścia metafizyki38, separacji, jako metody jej uprawiania, oraz
samej koncepcji bytu.
6. Tomizm konsekwentny39 zawarty jest genetycznie w tomizmie
egzystencjalnym i stanowi wynik precyzowania i korygowania sfor38

39
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Na ten temat dobrze informują artykuły Bogdana Bakiesa. Zob. B. Bakies, Sądy
egzystencjalne a punkt wyjścia metafizyki, „Studia Philosophiae Christanae” 14
(1978) 1, s. 5-23 oraz Tenże, Przedmiot afirmacji sądu egzystencjalnego, Tamże,
s. 25-29.
Twórcą tomizmu konsekwentnego jest prof. M. Gogacz. Urodzony 17 listopada
1926 r. Studia filozoficzne odbył na Wydziale Filozofii KUL. Po obronie pracy
Filozofia bytu w ,,Beniamin Maior” Ryszarda ze Świętego Wiktora (pisanej pod
kierunkiem prof. Stefana Swieżawskiego i z recenzjami ks. prof. Mieczysława
A. Krąpca i ks. prof. Aleksandra Usowicza) uzyskał 30 czerwca 1954 r. doktorat.
W roku akademickim 1957/58 studiował w Pontifical Institute of Medieval
Studies w Toronto u prof. Étienne Gilsona. Kolokwium habilitacyjne, na
podstawie pracy: Problemy istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problemy prawdy
u Henryka z Gandawy (recenzje prof. Stefana Swieżawskiego, prof. Izydory
Dąmbskiej, prof. Lecha Kalinowskiego) złożył w 1960 r. na Wydziale Filozofii
KUL. W 1973 r. przyznano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1982 r.
profesora zwyczajnego. W latach 1966–1998 związany z byłą Akademią Teologii
Katolickiej, gdzie do końca roku akademickiego 1997/1998 kierował Katedrą
Historii Filozofii. W 1981 r. wraz ze swoimi współpracownikami i uczniami
powołał do istnienia Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, którego był
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mułowań tegoż tomizmu.40 Powstał on przy okazji badań historyków filozofii nad filozofią średniowieczną, zwłaszcza arabską 41.
Przedmiotem metafizyki tomizmu konsekwentnego są pryncypia (archai) bytowe, czyli elementy konstytuujące byt istniejący42.
Twórca tomizmu konsekwentnego, Mieczysław Gogacz idąc za wskazaniem Arystotelesa i św. Tomasza, obiera realistyczne stanowisko
w dziedzinie metody filozofowania, opowiadając się po stronie tezy
o wyznaczaniu jej przez sam przedmiot badań. W dziedzinie koncepcji bytu zwraca się w tomizmie konsekwentnym szczególnie uwagę na to, iż Maritain i Gilson, eliminując spośród tez tomizmu egzystencjalnego ujęcia Arystotelesa, Suareza i Wolffa, nie uwolnili go
od interpretacji awicenniańskich występujących w tekstach Tomasza jako stosowana przez niego erudycja, a nie myśl własna43.
Jako postępowanie badawcze, umożliwiające zidentyfikowanie
przedmiotu, metoda metafizyki tomizmu konsekwentnego jest przestrzeganiem odróżniania przejawów bytu od podmiotowanych przez
niego relacji, czyli bytowania quo ad nos (przejaw) i quo ad aliud (relacja) od bytowania quo ad se (wewnętrzne pryncypia bytu), oraz bytu samodzielnego (ens quod) od jego tworzyw (entia quo). Polega też

40

41
42
43

przewodniczącym do jego wygaszenia w latach 90-tych. Dorobek naukowy
Gogacza obejmuje 33 książki i ponad 900 artykułów. W 1997 roku został
odznaczony przez papieża Jana Pawła II Komandorią z Gwiazdą Orderu Świętego
Sylwestra Papieża, a w 2010 r. złotym medalem Ministra Obrony Narodowej za
zasługi dla obronności. Od 2017 r. jest członkiem reaktywowanego Naukowego
Towarzystwa Tomistycznego. Zob. też. A. Andrzejuk, Informacje biograficzne
i bibliograficzne, w: Polska filozofia chrześcijańska w XX wieku. Mieczysław Gogacz,
Kraków 2019, s. 11-29. https://pchph.ignatianum.edu.pl/uploads/content/GogaczPL.pdf (IV 2021).
Zob, też A. Andrzejuk, Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza.
Przyczynek do dziejów formowania się tomizmu konsekwentnego, „Rocznik
Tomistyczny” 5 (2016), s. 45-70.
Badania te prowadzili razem ze swoim profesorem następujący uczniowie: Artur
Andrzejuk, Adam Górniak, Stanisław Krajski, Tadeusz Klimski.
M. Gogacz, Elementarz metafizyki, Warszawa 1987, s. 17.
Jako przykład podaje tutaj Gogacz uznanie za pogląd Tomasza awiceniańskiej
teorii intuicji bytu. por. M. Gogacz, Tomizm egzystencjalny na tle odmian tomizmu,
w: W kierunku Boga, red. B. Bejze, Warszawa 1982, s. 74. Na temat intuicji bytu
zobacz też: J. Maritain, Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1988,
s. 145-160, S. Kamiński i M. Krąpiec, Z teorii i metodologii metafizyki, Lublin
1962, s. 329-334.
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ona na posługiwaniu się istotowym układem przyczyn, a nie układem liniowym, oraz na niemieszaniu przyczyny ze skutkiem i powiązania przyczyna–skutek z powiązaniem podmiot–kres44.
Osobnym i chyba najważniejszym zagadnieniem jest problem teorii poznania istnienia rozwijanej w naukę o sądach egzystencjalnych.
Zdaniem Gogacza tomiści egzystencjalni, badając oddziaływanie
jedności quidditas na intelekt możnościowy, ustalają, iż poprzez tę
jedność doznajemy także istnienia. Informację o istnieniu w postaci
sądu egzystencjalnego uzyskują więc w teorii poznania, czyniąc przedmiotem metafizyki samą istotę wytłumaczoną istnieniem ujętym
w sądzie egzystencjalnym. Łącząc teorię poznania z metafizyką istoty w jedną metafizykę bytu, rozwijają raczej teorię poznania istnienia aniżeli teorię metafizycznie ważnych skutków obecności aktu istnienia w bycie, jako bytowej specyfiki oraz roli wobec istoty45.
Natomiast w tomizmie konsekwentnym w samej metafizyce bytu,
jako odrębnej od teorii poznania, wskazuje się na pryncypia, stanowiące quidditas, i subsystencję, i towarzyszące im istnienie, które
przejawia się w transcendentaliach i relacjach istnieniowych.
Wszystko to wynika z uporządkowanych w mowie wewnętrznej
i zewnętrznej informacji o bycie, uzyskanych na poziomie „mowy
serca” (sermo cordis), będącej spotkaniem i oddziaływaniem przedmiotu poznawanego na poznający podmiot. Artur Andrzejuk pisze,
że identyfikacja bytu w tomizmie konsekwentnym „zasadza się (…)
na fundamentalnym odróżnieniu poznania wyraźnego, czyli wszelkich świadomych operacji na poznawanym materiale od poznania
niewyraźnego, czyli procesu nabywania tego materiału poznawczego. M. Gogacz uważa bowiem, że uświadomienie sobie, że coś poznajemy, jest już pewnym etapem procesu poznawania, a nie jego początkiem. To bowiem, co sobie uświadamiamy musiało się już
wcześniej w nas znaleźć. Opisem i wyjaśnieniem tego jest właśnie
teoria «mowy serca»”46.
Metafizyka jako zespół zdań o bycie ma strukturę kołową. Każde
zdanie wymaga odwoływania się do innych zdań. W tej sytuacji trud44
45
46

300

M. Gogacz, Metody metafizyki, „Studia Philosophiae Christianae” 23 (1987) 2,
s. 48-52.
Tamże, s. 60.
Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza. Przyczynek do dziejów formowania
się tomizmu konsekwentnego, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2016), s. 62.
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no ustalić, które zdanie jest pierwsze, bo wszystkie informują o niezbywalnych w bycie pryncypiach. Struktura ludzkiej mowy, uniemożliwiając wypowiedzenie wszystkich zdań jednocześnie, decyduje o tym,
że kołowo funkcjonujący zespół zdań musimy wypowiadać liniowo.
Pierwszym zdaniem tego liniowego układu twierdzeń o bycie jest
w tomizmie konsekwentnym zasada niesprzeczności, wyrażająca odrębność bytu jednostkowego. Potem formułowane są zdania o wewnętrznych pryncypiach bytu, o quidditas, subsystencji, istnieniu, własnościach transcendentalnych, osobie, relacjach osobowych oraz
o kolejnych „pierwszych zasadach”47.
Zwraca się tu uwagę na potrzebę przeformułowania teorii przyczyn celowych (w tomizmie egzystencjalnym określane są one jako
przyczyny działające w porządku intencjonalnym)48 i zidentyfikowania ich jako byty przygodne wpływające na ukształtowanie możnościowej sfery bytu współstanowiącej razem z istnieniem jeden byt realny. Postuluje się potrzebę doprecyzowania zagadnienia relacji
stwarzania, koncepcji podtrzymania bytów przygodnych w istnieniu
(conservatio esse), teorii relacji osobowych wiary, nadziei, miłości. Jako dalsze doprecyzowania tomizmu konsekwentnego można wymienić: 1) rozpoznanie twierdzeń filozoficznych Awicenny i wyłączenie ich z tomizmu egzystencjalnego; 2) rozumienie istnienia jako
stworzonego pryncypium zapoczątkowującego byt jednostkowy;
3) koncepcja doznania pryncypiów na poziomie „mowy serca” (intellectio); 4) stosowanie wobec nich istotowego układu przyczyn
i skutków przy konsekwentnym respektowaniu zastanego pluralizmu bytowego, 5) odróżnienie relacji istnieniowych od istotowych
i związanie z relacjami istnieniowymi doznania aktu istnienia, a z
relacjami istotowymi doznania jedności pryncypiów istotowych oraz
6) korzystanie z ujęcia subsystencji w temacie osoby49.

* * *
Tak prezentująca się odmiana tomizmu zasługuje w pełni na określenie jej mianem realistycznej metafizyki egzystencjalnej. Charakteryzuje się ona, w ramach tomizmu egzystencjalnego, innym rozu47
48
49

M. Gogacz, Elementarz metafizyki, s. 136-139.
M. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, s. 240.
M. Gogacz, Elementarz metafizyki, s. 148-149.
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mieniem punktu wyjścia filozofii bytu, skłaniającym do krytyki
teorii sądów egzystencjalnych. Wydaje się, iż przyczyną różnicy stanowisk w tej kwestii jest inne pojmowanie statusu metodologicznego teorii poznania. O ile tomizm egzystencjalny, np. w wersji Krąpca, postuluje usytuowanie teorii poznania w obszarze ogólnej
metafizyki bytu, o tyle tomizm konsekwentny domaga się ich metodologicznego odseparowania. Przypuszczalnie u podstaw tej różnicy stanowisk leży inne rozumienie statusu ontycznego poznania.
Różnice dotyczą także szczegółowych ustaleń z dziedziny problematyki istnienia i pryncypiów bytu.
Znacznie większa rozbieżność stanowisk panuje między tomizmem konsekwentnym i pozostałymi odmianami tomizmu.
W dziedzinie przedmiotu metafizyki pierwsze trzy odmiany tomizmu okazują się, w mniejszym lub większym stopniu, idealistycznymi filozofiami kultury, biorącymi sobie za obiekt analiz bądź same pojęcia filozoficzne (tomizm tradycyjny), bądź fizykalną wiedzę
o świecie (tomizm lowański), bądź też ludzką świadomość (tomizm
transcendentalny). Na tym tle tomizm konsekwentny okazuje się oryginalną propozycją realistycznej metafizyki bytu istniejącego.
W dziedzinie metody filozofowania spotykamy się w tych trzech
odmianach tomizmu z abstrakcją jako metodą dochodzenia do pojęcia bytu i ustalenia jego ontycznej struktury. Natomiast tomizm
konsekwentny posługuje się tu separacją.
I wreszcie w dziedzinie koncepcji bytu ani tomizm tradycyjny, ani
tomizm lowański, ani też transcendentalny nie wychodzą poza esencjalizm, wynikający z ustalonego przedmiotu i obranej metody. Tomizm konsekwentny zaś jawi się tu jako nowa propozycja uprawiania metafizyki egzystencjalnej, która, nawiązując do ujęć Tomasza
z Akwinu, uwalnia zastaną koncepcję bytu inspirowaną jego myślą,
od esencjalizujących i niekonsekwentnych tez Awicenny, Wolffa i Suareza, czyniąc ją w ten sposób bardziej wierną spotkanej rzeczywistości jednostkowego bytu realnego.
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19
Tomizm a inne orientacje filozofii nowożytnej i współczesnej
Michał Zembrzuski
Dzieje kształtowania się myśli tomistycznej dobrze pokazują, że
pozostaje ona w twórczej relacji do aktualnej w danym czasie filozofii.
Z jednej strony można dostrzec ożywcze inspiracje w różnych nurtach
filozofii, a z drugiej mnożącą się różnorodność tomizmów, które
pozostają pod wpływem różnych nurtów filozofii. Filozofia tomistyczna
pozostaje żywą filozofią, ale nie dlatego, że jest otwarta na najnowsze
i najmodniejsze nurty filozofii, ale że jest otwarta na rzeczywistość
realnie istniejącą i prawdę. Filozofia tomistyczna ocenia także inne
koncepcje filozoficzne, doprowadzając do interesujących dyskusji
w obszarze filozofii.
1. Dzieje filozofii tomistycznej, choć są burzliwe oraz pełne wzlotów
i upadków, charakteryzują się pewnym napięciem między postawą
zachowawczą i postawą otwartości albo też napięciem między lojalnością względem tekstów i postawą odchodzenia od nauczania Akwinaty. Faktem pozostaje, że od XIII wieku tomizm stał się jednym
z najbardziej znaczących ruchów filozoficznych i teologicznych w myśli zachodniej, który był szczególnie ważny w Kościele katolickim.
Odnowiony w XVI wieku był promowany przez czołowych teologów i filozofów różnych zakonów, służąc obronie nauczania katolickiego. Jego odrodzenie w XIX stuleciu w postaci neotomizmu, czasem nazywanego neoscholastyką, było wspierane przez papieża
Leona XIII, a później także przez jego następców ze względu na to,
że dostarczał mocnych argumentów do zwalczania nowoczesnych
błędów i pozwalał na rozwiązywanie współczesnych problemów.
Niezależnie od tego znaczenia w Kościele katolickim tomizm rozwijał się jako samodzielna myśl filozoficzna, która faktycznie zyskała na znaczeniu dopiero w XX wieku dzięki odkryciom metafizyki
egzystencjalnej Tomasza z Akwinu.
Warto zwrócić uwagę, że niektóre twierdzenia samego Tomasza
już kilka lat po jego śmierci zostały potępione za to, że uwikłane były w dyskusje z poglądami awerroistycznymi, które wówczas „wchodziły” na uniwersytety europejskie. Obecny w dziełach Tomasza z Akwi-
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nu dystans wobec filozofii augustyńskiej w powiązaniu ze stałym
odwoływaniem się do Arystotelesa utrudniał recepcję jego poglądów
nawet wśród jego uczniów. Pod koniec XIII wieku, dokonywano korekt tekstów Tomasza i dyskutowano nad różnymi walorami jego poglądów, jednak nie zwrócono uwagi na zasadniczą myśl filozoficzną
tkwiącą w jego dziełach. Choć podejmowano problematykę metafizyczną (np. temat różnicy między istnieniem i istotą), to jednak spory toczyły się nie w duchu Tomasza, ale Idziego Rzymianina. Dopiero XIV wiek przyniósł oczyszczenie z zarzutów i zarazem
kanonizację Akwinaty, ale także rozprzestrzenianie się tomizmu
w Europie dzięki dominikanom i kopiowanym w ich klasztorach rękopisom. Ten czas był nadal okresem sporów między mistrzami dominikańskimi i franciszkańskimi. W XV wieku na miano Princeps
Thomistiarum zasłużył Jan Capreolus, który w swoim dziele Defensiones theologiae Divi Thomae bronił poglądów Tomasza przed ujęciami Dunsa Szkota i szkotystów. W tym okresie teksty Tomasza były
studiowane i komentowane na wszystkich uczelniach europejskich,
w tym także w polskiej Akademii Krakowskiej. Warto pamiętać, że
myśl tomistyczna inspirowała twórców doktryny prawnej ius gentium,
którzy walczyli o prawa narodów do samostanowienia (Paweł Włodkowic, zm. 1435). W nieco późniejszym czasie dzięki działalności
papieża Mikołaja V odnowiono tradycję arystotelesowską i zaczęto
w kulturze renesansu budowanie arystotelizmu chrześcijańskiego
w miejsce tomizmu. Najważniejszym przedstawicielem tego nurtu
pozostaje kardynał Kajetan (Tomasz de Vio, zm. 1534).
Następny okres w dziejach tomizmu to czas obecności tej myśli
na Soborze Trydenckim, a także dyskusji ze zwolennikami reformacji oraz obecność filozofii tomistycznej w Towarzystwie Jezusowym
(u jezuitów). Wbrew powszechnym narracjom Summa theologiae nie
była ustawiona na ołtarzu obok Pisma Świętego, choć poglądy tomistyczne były głoszone na soborze i to przez największych teologów
tego okresu. Należeli do nich dominikanie z Salamanki, uczniowie
Franciszka de Vitoria (zm. 1546): Dominik de Soto (zm. 1560) oraz
Melchior Cano (zm. 1560). Wiek XVI to czas rozwoju myśli tomistycznej (tzw. drugiej scholastyki). W 1567 roku Pius V ogłosił Tomasza z Akwinu Doktorem Kościoła Powszechnego i nakazał, aby
zebrana została całość jego dzieł i opublikowana w Rzymie wraz
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z Tabula aurea Piotra z Bergamo (edycja dzieł nazywana editio piana). Wśród najznamienitszych tomistów tego i późniejszego czasu
można wymienić: Dominika Baneza (zm. 1604), Jan Poinsota (zm.
1644), Jean-Baptiste Goneta (zm. 1681) oraz Antoine Goudina (zm.
1695). Twórczość jezuity Franciszka Suareza (zm. 1617), wybitnego
komentatora dzieł Tomasza w sposób niezwykły wpłynęła na ukształtowanie się filozofii nowożytnej. Jego poglądy metafizyczne i teoriopoznawcze zawarte w Disputationes metaphysicae zaważyły w sposób
zdecydowany na poglądach Kartezjusza.
Wiek XVII to czas tworzenia przez tomistów syntez i pisania podręczników filozofii. Najwybitniejszym tomistą z początku XVII wieku był Jan od św. Tomasza (Jan Poinsot), który napisał Cursus philosophicus, będący objaśnieniem logiki arystotelesowskiej i filozofii
naturalnej (etyka i metafizyka były wykładane w ramach teologicznego cursus theologicus). W tym duchu na Półwyspie Iberyjskim powstawały komentarze do „filozofii arystotelesowsko-tomistycznej”:
u jezuitów z Coimbry (Coimbricenses), karmelitów reformowanych
z Alcalá (Complutenses) oraz u karmelitów z Salamanki (Salmanticenses). W okresie tym jednak nie analizowano problemów filozofii
tomistycznej, ale w sposób podręcznikowy ją prezentowano, łącząc
wypowiedzi Tomasza z innymi autorytetami (w tym również np.
z poglądami Dunsa Szkota). Wiek XVIII był faktycznie okresem
upadku i całkowitego wycofania myśli tomistycznej z areny dziejów
filozofii. Można oczywiście mówić o scholastycznych elementach filozofii u różnych myślicieli tego czasu (Gottfried Wilhelm Leibniz,
zm. 1716, Christian Wolff, zm. 1754), jednak dzieje tomizmu w tym
okresie nie rejestrują ani ważnych nazwisk, ani ważnych osiągnięć.
Odnowę filozofii tomistycznej przynoszą XIX-wieczni filozofowie i teologowie, którzy kształtują poglądy Joachima Pecciego, a więc
papieża Leona XIII i ostatecznie nadają kształt encyklice Aeterni Patris. Wśród tych myślicieli należy wymienić: Jaime-Luciano Balmesa (zm. 1848), Josepha Kleutgena (zm. 1883), Alberta Stöckla (zm.
1895), Serafina Sordiego (zm. 1865) i Matteo Liberatore (zm. 1892).
Leonowi XIII i osobom z jego środowiska tomizm zawdzięcza dążenie do wydań krytycznych dzieł scholastyków, dążenie do studiowania początków i rozwoju filozofii scholastycznej, dążenie do ustalenia trwałej doktryny filozofii scholastycznej, która mogłaby sprostać

syntezy tomistyczne
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wyzwaniom rzucanym przez filozofię współczesną. Ten ostatni punkt
wyznaczył działania Josepha-Desiré Merciera (zm. 1926), który w Lowanium założył Wyższy Instytut Teologiczny. Ten postulat Mercier
potraktował jako zachętę do stworzenia nowej scholastycznej syntezy filozoficznej, zawierającej odniesienia do osiągnięć nowożytnej
nauki. W ten sposób zrodził się tomizm lowański, który inspirował
tomistów także w XX wieku. Belgijski jezuita Joseph Maréchal (zm.
1944) inspirowany filozofią Blondela i Bergsona, chciał wykazać, że
możliwe jest przezwyciężenie za pomocą tomistycznych zasad kantowskiego agnostycyzmu, skierowanego głównie przeciw twierdzeniom metafizycznym. Ten pomysł łączenia filozofii kantowskiej z tomistyczną będzie charakteryzował tomizm transcendentalny i będzie
inspirował kolejne pokolenia tomistów, którzy będą chcieli tomizm
„odświeżać” i „uwspółcześniać”. Do zwolenników takiego myślenia
można zaliczyć: Karla Rahnera (zm. 1984), Jeana-Baptiste Lotza (zm.
1992), Emericha Coretha (zm. 2006), Bernarda Lonergana (zm. 1984).
Tomiści XX wieczni, a szczególnie Étienne Gilson i Jacques Maritain, analizując teksty Tomasza z Akwinu, starali się dotrzeć do
zrozumienia samego rdzenia jego myśli filozoficznej. Odkrycie problematyki istnienia (esse) było powodem powstania tomizmu egzystencjalnego, a w dalszej kolejności jego utrwalenia się w wielu ośrodkach naukowych świata. W Polsce tomizm egzystencjalny
zadomowił się w środowisku lubelskiej szkoły filozoficznej, ale także rozwinął się w formie tomizmu konsekwentnego uprawianego
w środowisku tomistów warszawskich1.
2. Wobec tomizmu często stawia się dwa zarzuty, które mają pokazywać go jako filozofię systemowo zamkniętą na inne filozofie,
która nie potrafi współpracować z innymi dziedzinami wiedzy i osądza negatywnie inne propozycje filozoficzne. Najczęściej podkreśla
się, że filozofia tomistyczna ma charakter izolacjonistyczny, sama
tworzy swój obraz jako oblężonej twierdzy. Drugi zarzut dotyczy tego, że tomizm oceniając inne filozofie, nie zamierza sam podlegać
ocenie, określając siebie jako filozofię prawdziwą. Obydwu argumentów nie można odnieść do myśli tomistycznej. Jest ona otwarta na
dialog z innymi nurtami filozoficznymi, chociaż nie rezygnuje ze
1
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swoich realistycznych punktów wyjścia. Tomizm podlega ocenom
jak inne filozofie w obszarze założeń, argumentów, a także wniosków, co zresztą bardzo często się czyni. Tomizm, jeśli nawet formułuje oceny innych filozofii, to tylko o tyle, o ile dostrzeże w nich
pewne elementy tradycji filozoficznych z którymi się nie zgadza (neoplatonizm, idealizm, monizm, transcendentalizm).
Mieczysław Gogacz określił tomizm jako filozofię otwartą na dialog ze względu na to, że filozofii tej zasadniczo wspólna jest wierność istniejącym realnie bytom, a także poszukuje ona ujęć zgodnych z zasadami bytów jednostkowych. Z pewnością nie we
wszystkich koncepcjach filozofii ten warunek będzie możliwy do
spełnienia. Tomizm jest otwarty na dialog także od strony przedmiotowej, a więc od strony dialogu z filozofiami, które nie przeciwstawiają sobie kultury i realnej rzeczywistości, wytworów i bytu. Rzeczywistość istniejąca realnie ma być miarą tworzonej przez
człowieka kultury, a w związku z tym filozofii2.
W tomizmie konsekwentnym otwarcie na dialog od strony poznawczej wiąże się z prawdą jako własnością istnienia. Granicą otwartości jest sytuacja, w której uznaje się pierwszeństwo tez, poglądów
sformułowanych przez intelekt, przed realnymi bytami. Pogląd przypisujący pierwszeństwo wytworów intelektu (pojęć) przed realnymi
bytami, a także przypisujący intelektowi funkcje kreowania bytów
wedle apriorycznych reguł, nazywa się transcendentalizmem. Takie
stanowisko, będące podstawą wielu nurtów współczesnej filozofii,
w żaden sposób nie pozwala na otwartość i raczej uniemożliwia dialog. Stanowisko to bowiem blokuje naturalną dążność intelektu do
prawdy, otwartość na rzeczywistość, udostępniającą się ludzkiemu
poznaniu. Tomizm w tym poznawczym kontekście jest otwarty na
dialog, o ile jest on oparty na prawdzie i dobru jako przejawach istnienia.
Można dodatkowo zauważyć, że dialog jest relacją między osobami, koncepcje zaś filozoficzne i filozofie „rozmawiają” o ile rozmawiają ludzie, którzy chcą uzgadniać swoje twierdzenia z prawdą.
Dialog jest budowany w atmosferze zaufania i życzliwości (a więc re2

Zob. M. Gogacz, Tomizm otwarty na dialog, w: red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski,
Mieczysław Gogacz. W kierunku tomizmu konsekwentnego, seria: Opera
philosophorum medii aevi, t. 11, Warszawa 2012, s. 147-149.
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lacji osobowej wiary i miłości), a także w atmosferze dobra wspólnego, do którego zmierza każdy pojedynczy człowiek i wszyscy razem.
W kolejnych punktach sformułowane zostaną uwagi na temat filozofii nowożytnej i współczesnej z perspektywy tomizmu konsekwentnego. Nie do końca chodzi w nich o formułowanie ocen, ale
o wskazywanie na sposób pojmowania różnych nurtów filozofii z pozycji kategorii filozoficznych obecnych w tomizmie. Chodzi więc
bardziej o wskazanie na podobieństwa i zasadnicze różnice. Dodatkowo należy podkreślić, że Mieczysław Gogacz dostrzegał obecny
w większości filozofii nowożytnych i współczesnych rys platonizmu
i neoplatonizmu. Wskazanie na te elementy pozwala na odsłonięcie
ciągłości w dziejach filozofii, która naznaczona jest obecnością dwóch
tradycji filozoficznych – platonizmu i arystotelizmu3. Myśl tomistyczna dziedziczy tradycję arystotelesowską, ale jednocześnie porzuca jej esencjalizm na rzecz rozumienia bytu jako realnie istniejącego. Tomizm pozostaje wobec prezentowanych niżej nowożytnych
i współczesnych nurtów filozoficznych w różnych relacjach, ponieważ i nurty filozoficzne są różne. Z niektórymi wchodzi w relacje
i dialog, z niektórymi dyskutuje na szczegółowe tematy, w niektórych widzi poważne zagrożenia i względem nich pragnie przywrócić właściwe rozumienie rzeczywistości i bytów realnie istniejących.
3. Filozofię nowożytną charakteryzuje radykalny zwrot w stronę
zainteresowań problematyką epistemologiczną i teoriopoznawczą.
W dziedzinie teorii wiedzy zrywano z modelem Arystotelesa, a w
dziedzinie poznania porzucano refleksje na temat duszy i jej władz,
choć akcentowano aktywności poznawcze ludzkiego podmiotu. W filozofii nowożytnej ważne były także koncepcje ontologiczne, w których szczególnie istotne było monistyczne potraktowanie świata.
Za największego filozofa nowożytności powszechnie uważa się
Kartezjusza. I to zarówno ze względu na gorące pragnienie postawienia cezury między sobą, a filozofią średniowieczną i nawet renesansową, jak i ze względu na jego oddziaływanie na późniejszych filozofów (Pascal, Spinoza, Malebranche). Tomistyczna perspektywa
oceny filozofii Kartezjusza wiąże się z uznaniem tego, że dokonał on
3

310

Zob. M. Gogacz, Platonizm i arystotelizm (dwie drogi do metafizyki), Warszawa
1996.
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utożsamienia podmiotu poznającego z samym intelektem (człowiek
to intelekt), jak również utożsamienia władzy poznawczej, jako źródła poznania, z samą czynnością poznawania. W ten sposób dochodzi do zatarcia granicy między podmiotem a przedmiotem poznawania, gdyż w czynności poznania zachodzi, zdaniem Kartezjusza,
bezpośredni kontakt intelektu z rzeczą poznawaną 4. Czytelnicy tekstów Tomasza z Akwinu doskonale znają jego dyskusje z tradycją augustyńską, utożsamiającą dusze z władzami, a także dyskusje z tradycją platońską, utożsamiającą człowieka z duszą. W związku z tym
tomiści z łatwością mogą odczytać platońskie źródła myśli Kartezjusza. Dodatkowo właśnie z perspektywy tomistycznej (Jacques Maritain) kartezjanizm został zinterpretowany jako próba angelizacji
ludzkiego poznania. I ta interpretacja jest jedną z ciekawszych w historiografii. Tropem absolutyzacji intelektu będą postępować kolejni filozofowie nowożytni. Spinoza uzna, że intelekt ludzki jest częścią intelektu Bożego. Hegel przyjął za wyjściową tezę pierwszeństwo
myśli jako racji całej rzeczywistości. Myśl rozwija rzeczywistość
w dialektycznym procesie wyłaniającym przeciwieństwa wedle koniecznych praw logiki.
Z perspektywy tomistycznej filozofię Immanuela Kanta należy
określić jako propozycję wykluczającą rozumienie i działanie intelektu, który naturalnie zmierza do odkrycia pryncypiów bytu. W ten
sposób filozofia Kanta traktuje poznanie ludzkie jako tworzenie
syntez zarówno w obszarze zmysłowych form poznawczych, jak i form
intelektualnych (które polegają na łączeniu wrażeń w kategorie).
Kant wykluczył możliwość poznania istoty rzeczy, tym samym usunął przedmiot poznania intelektualnego z obszaru działalności intelektu. Intelekt bez swojego przedmiotu nie może działać, a jego
operacje dotyczą wyłącznie wiązania ze sobą kategorii, które tkwią
w nim, nie pochodząc z wcześniejszego poznania. W myśli Kanta
intelekt ludzki zachowuje wyłącznie czynne funkcje, warunkujące
przedmiot poznania. Tomista, analizujący filozofię Kanta, uznaje,
że przypisał on zbyt wielką rolę władzy osądu myślowego (vis cogitativa), a także uznał wytwory intelektu za jedyny przedmiot jego
działania. Kantowska teoria poznania jest w związku z tym jedynie
teorią poznania wytworów intelektualnych. A do takich działań nie
4

tomizm wobec
kantyzmu

Zob. M. Gogacz, Obrona intelektu, Warszawa 2013, s. 53-55.
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jest potrzebny intelekt i wystarczy jedynie władza osądu myślowego5.
Odnosząc się do przykładowych teorii ontologicznych nowożytności w tomizmie konsekwentnym zwraca się uwagę na filozofię Barucha Spinozy, a także Georga Wilhelma Hegla. Mieczysław Gogacz przedstawiając te koncepcje, pisał, że popełniają one błąd w samym punkcie wyjścia filozofowania. Tym ich punktem wyjścia jest
bowiem pytanie dotyczące natury bytu pierwszego, od którego rozpoczynają swoje analizy. Odpowiedzi udzielone na pytanie o byt
pierwszy w pewien sposób uniemożliwiają udzielenie odpowiedzi na
pytania o inne byty. Dla Spinozy byt pierwszy jest wciąż taką samą,
jedną i najdoskonalszą substancją, ukazującą swoje atrybuty (myślenie i rozciągłość). Dla Hegla byt pierwszy jest nieuprzyczynowanym
początkiem ewolucyjnie doskonalącej się rzeczywistości. Analiza
rzeczywistości od strony bytu pierwszego pozwala jedynie na stwierdzenie, że wszechświat jest ewoluującym zespołem przyczyn, monistycznie i panteistycznie pojmowaną rzeczywistością. Ewolucja może w tych ujęciach mieć charakter albo doskonalący, albo
uniedoskonalający, jednak zawsze wiąże wszechświat w jedność tylko pozornie różnych czynników. W tym kontekście należy zauważyć, że tomizm nie rozpoczyna swoich badań od określenia istnienia i natury Boga, ale od wyjaśnienia istoty i istnienia bytów realnych.
Nawet jeśli dochodzi do stwierdzenia istnienia samoistnego jako racji istnienia bytów przygodnych, to od niego nie rozpoczyna.
4. Na filozofię egzystencjalistyczną należy patrzeć jako na pewną
propozycję ontologii, która ściśle jest związana z koncepcją antropologii filozoficznej. Jeśli chodzi o zagadnienia ontologiczne, to XX-wieczny egzystencjalizm (Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, Martin
Heidegger) utożsamiał istnienie z życiem ukonstytuowanym z przeżyć. To przeżycia stanowią cały byt. A o bycie w tym nurcie filozofii mówi się najczęściej w odniesieniu do człowieka, który pozostaje
w sytuacji zagrożenia. Egzystencjalizm należy określić jako filozofię, w której utożsamia się „momenty psychologiczne” życia z aspektami metafizycznymi bytu, przeżywanie rzeczywistości jest ustawione na równi z istnieniem w niej. Jeśli w filozofii egzystencjalnej
5
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odczyta się stanowisko utożsamiające poznanie z bytowaniem, to odczyta się zarazem parmenidesowsko-platoński projekt filozofii. Egzystencjalizm w XX wieku zmienił tomistyczne rozumienie istnienia. Potraktował akt istnienia, który jest pryncypium urealniającym
byt jako coś, co ma treściowe wypełnienie. Według egzystencjalistów to przeżywanie ostatecznie urealnia byt6.
Zwracając uwagę bardziej na antropologiczne poglądy poszczególnych egzystencjalistów, należy wskazać na Sartre’a, który chętniej używa określenia egzystencja niż istnienie, utożsamiając ją jednocześnie ze świadomością. Jest ona podwójna, z jednej strony
wyznaczona przez przeżywanie rzeczy, a z drugiej stanowi świadomość siebie. Ta ostatnia siebie stwarza, a w związku z tym wyprzedza istotę. Egzystencja wyprzedza esencję w taki sposób, w jaki świadomość kształtuje istotę, a więc jej treść i wprost całą ontyczną
zawartość bytu. Najczęściej wskazuje się, że tą zawartością w myśli
Sartre’a jest wolność, która czyni człowieka świadomością siebie
i uniezależnia od innych oraz całej zewnętrznej rzeczywistości.
Według Karla Jaspersa egzystencja to mroczny początek, o którym nie jesteśmy w stanie niczego się dowiedzieć i którego nie można w żaden sposób zinterpretować. Egzystencja jest ujmowana w tzw.
sytuacjach granicznych, a więc przez dominujące w człowieku przeżycie. Dla Jaspersa więc istnienie to wprost przeżywanie sytuacji granicznych. Człowiek pozostaje więc w relacji do siebie jako niewyrażalnego początku, który jest oświetlany przez nieokreśloną
i tajemniczą transcendencję. Dla Heideggera, który był egzystencjalistą stosującym metody fenomenologiczne, egzystencja pozostaje
ukrytym, stale pojawiającym się pytaniem o siebie. Dla Heideggera
przeżycia są sposobami odniesienia do świata (odnosimy się przeżyciami, a nie działaniem). Kształtowanie swoich przeżyć, a więc istnienia, nie dokonuje się względem transcendencji, ale w perspektywie śmierci. Moje przeżycia, które są nazywane Dasein, stanowią
zasadniczą troskę i trwogę o formę egzystencji. Moje istnienie jest
więc relacją moich przeżyć do określonego sposobu istnienia. Docieranie do źródeł własnej istoty to wedle Heideggera docieranie do
nicości, ale zarazem określenia sensu istnienia z perspektywy śmierci. Człowiek istnieje w szczelinie egzystencji między nicością po6

Zob. M. Gogacz, Istnieć i poznawać, Warszawa 2013, s. 74-75.
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czątku i nicością końca. Filozofia Heideggera jest propozycją usensownienia egzystencji, która polega na zabieganiu o odrębność,
unikaniu anonimowości, „ucieczce” od konwenansów, które niszczą
istnienie7.
Dla tomizmu konsekwentnego, egzystencjalizm jest propozycją
filozoficzną, która rozważa człowieka w relacji do samego siebie, która w konsekwencji utożsamia tę relację z istnieniem i która samo istnienie sprowadza do przeżywania.
5. Fenomenologią nazywa się szkołę filozoficzną utworzoną przez
Edmunda Husserla (zm. 1938), której program rozwijali jego uczniowie w XX i XXI wieku. Jednocześnie sam Husserl mianem fenomenologii określał podstawową naukę filozoficzną (filozofię pierwszą),
która dostarcza niepowątpiewalnego fundamentu ludzkiej wiedzy.
Fenomenologia jako szkoła charakteryzowała się koncepcją filozofii,
która realizuje postulat „z powrotem do rzeczy samych!”, odwołujący się do doświadczenia bezpośredniego i źródłowego w poznaniu.
Fenomenologia zrodziła się z opozycji wobec filozofii pozytywistycznej, a także względem obecnego pod koniec XIX wieku w filozofii
empiryzmu, naturalizmu i historyzmu. Często o fenomenologii mówi się jako o zespole metod prowadzenia badań filozoficznych. Wyróżnia się wśród nich: 1) metodę oglądu i opisu tego, co i jak dane;
2) metodę ideacji, czy uzmienniania, umożliwiającą ogląd, a także
analizę ejdetyczną; 3) metodę redukcji transcendentalnej; 4) metodę
rozważań konstytutywnych świadomości i jej intencjonalnych aktów. Metodą, budzącą największe kontrowersje wśród fenomenologów, pozostaje redukcja transcendentalna, która w opinii wielu
uczniów Husserla doprowadziła go do idealizmu transcendentalnego. Twórczość fenomenologów wyraża się najczęściej w opisach różnych postaci świadomości i działań poznawczych. Opis i ogląd stosowany jest w różnych dyscyplinach filozoficznych: teorii bytu,
antropologii filozoficznej, teorii wartości, teorii estetyki i przeżyć religijnych8.
Stosunek tomizmu do fenomenologii pozostaje bardzo złożony.
Wiąże się to z jednoznaczną krytyką fenomenologii z pozycji filozo7
8
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Zob. M. Gogacz, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974, s. 22-23.
Zob. A.B. Stępień, Tomizm a fenomenologia, w: tenże, Studia i szkice filozoficzne,
t. 2, Lublin 2001, s. 269-271.
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fii tomistycznej, ale także z deklarowaniem wspólnego frontu filozoficznego sprzeciwiającego się naturalizmowi, scjentyzmowi, relatywizmowi, sceptycyzmowi, pragmatyzmowi. Dodatkowa złożoność
tej relacji wynika też z faktu, że pojawili się filozofowie, których myśl
określa się mianem tomizmu fenomenologizującego (albo też fenomenologii tomizującej).
Tomizm zarzuca fenomenologii, że nie zajmuje się bytem, lecz
świadomością bytu (pozostaje w ścisłym związku z filozofią kartezjańską i jej reprezentacjonizmem9), że sposób istnienia określa
przez sposób poznawania, a w związku z tym preferuje porządek badań ontologicznych przed metafizycznymi, że wreszcie zupełnie pomija realne istnienie, pozostając w obszarze badań istoty bytu (esencjalizm), że usuwa także naturalne nastawienie do istnienia świata,
które w tomizmie konsekwentnym nazywane jest „mową serca”10, że
usuwa wreszcie z rozważań nad bytem aspekty transcendentalnoanalogiczne11. Tomizm zasadniczo interpretuje postulat Husserla
„z powrotem do rzeczy samych” jako powrót do bezpośrednich danych świadomości, jako postulat realizujący redukcję fenomenologiczną, w której analizy są prowadzone w odseparowaniu od faktu
realnego istnienia12.
Te krytyczne aspekty nie przekreśliły jednak tego, że wielu fenomenologów zwróciło się do tomizmu, a także wielu filozofów tomistycznych skierowało swoje uwagi w stronę fenomenologii, widząc
w niej dopełnienie rozważań tomistycznych. Edyta Stein (zm. 1942),
asystentka Husserla, wydająca jego dzieła, po nawróceniu na chrześcijaństwo tłumaczyła na język niemiecki Quaestiones de veritate Tomasza z Akwinu. Przygotowała także wiele rozpraw, w których aplikowała fenomenologię do tomizmu. Karol Wojtyła (zm. 2005) po
Zob. P. Duchliński, Tomistyczna krytyka ontologii fenomenologicznej, „Studia
Philosophiae Christianae” 53 (2017) 2, s. 31-35.
10
Por. tamże, s. 35-38, oraz E.A. Pichola, Niekonsekwentne serce fenomenologa wobec
serca konsekwentnego tomisty. Porównanie koncepcji Dietricha von Hildebranda z mową
i słowem serca Mieczysława Gogacza, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015),
s. 113-130.
11
Zob. A.B. Stępień, Tomizm a fenomenologia, s. 274.
12
Zob. P. Duchliński, Tomistyczna krytyka ontologii fenomenologicznej, s. 39.
W artykule tym znaleźć można wiele innych aspektów tomistycznej krytyki
fenomenologii.
9

315

Michał Zembrzuski

TOMIZM A POSTMODERNIZM

skończonych studiach doktoranckich na Angelicum zajmował się filozofią Maxa Schelera, a później zastosował metody fenomenologii
do tomistycznego rozumienia osoby i jej działania. Jego książka Osoba i czyn spotkała się z dość krytycznym, ale zarazem twórczym przyjęciem ze strony zarówno fenomenologów, jak i tomistów. Antoni B.
Stępień, który był uczniem Romana Ingardena, również twórczo łączył fenomenologię z filozofią tomistyczną, wskazując na możliwości uzupełnienia tomizmu fenomenologią i ukazywania realizmu fenomenologii dzięki tomizmowi.
6. Postmodernizm powstał w XX wieku jako nurt filozoficzny,
który rozgościł się w różnych obszarach kultury (od literatury po architekturę). Jest to także nurt, który pozostaje bardzo trudny do określenia i zdefiniowania. Pojęcia postmodernizm używa się diagnozując współczesną kulturę, socjologicznie opisując jej trendy
(akcentuje się fragmentaryczność, pluralizm, sekularyzację, negację
hierarchicznego systemu wartości, negację wcześniejszego – modernistycznego – rozumienia kultury), ale także wieszcząc koniec rozumu, historii, człowieka a także samej filozofii. O postmodernizmie
mówi się także jako o pewnej propozycji filozoficznej oraz jako o pewnym ruchu myślowym, który ma regulować życie społeczno-polityczne jednostek, ich moralność, wskazywać na to, co człowieka
uszczęśliwia, a co jest dla niego źródłem zniewolenia. Czasem postmodernizm charakteryzuje się jako pewien typ światopoglądu, jako
określony wykwit współczesnej świadomości lub jako sposób myślenia konktretnych ludzi. Ten typ światopoglądu określa sam siebie
przez pryzmat „rozprawiania się” z dotychczasową kulturą i społecznie uregulowanym światem. Projekt filozofii posmodernistycznej
wiąże się z założoną antysystemowością, z ideą dekonstrukcji, z uznaniem literackiego sposobu prowadzenia dyskursu filozoficznego. Idee
filozoficzne stają się literackimi „tropami” i „symbolami”, „metaforami”. Filozofia staje się narracją wyjaśniającą rzeczywistość i w ten
sposób jest bliższa retoryce i zarazem daleka od logicznych, racjonalnych uzasadnień. Filozofia postmodernistyczna neguje klasycznie rozumianą prawdę (jako adaequatio intellectus et rei, ale także jako przejaw istnienia), neguje ponadto wszelką metafizykę, traktując
ją jako narrację, którą należy zdekonstruować13. Za twórców i przed13
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Zob. A. Bronk, Krajobraz postmodernistyczny, „Ethos” 33-34 (1996), s. 83-85.
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stawicieli postmodernizmu uważa się: Jean-Francoisa Lyotarda (zm.
1998), Jacquesa Derridę (zm. 2004), Michela Foucaulta (zm. 1984),
Richarda Rorty’ego (zm. 2007), Jürgena Habermasa (ur. 1929), Gianniego Vattimo (ur. 1936), Zygmunta Baumana (zm. 2017). Warto
wspomnieć, że wśród filozofów można także znaleźć próby posmodernistycznego odczytywania myśli Tomasza z Akwinu (tomizm
postmodernistyczny proponowany przez Tadeusza Bartosia), ale są
one tak wielkim nieporozumieniem, że nawet nie wzbudzają chęci
podjęcia z nimi dyskusji czy polemiki14.
Z jednej strony może się wydawać, że tomizm z postmodernizmem nie ma nic wspólnego. W stosunku do propozycji negującej
podstawę dialogu (a więc realną rzeczywistość na rzecz kultury),
trudno o postawę dialogu. Jednak z drugiej strony, sytuacja kulturowa (a nie postmodernistyczna diagnoza kultury) zmusza tomistów,
aby wskazali na jakieś remedium na to, co dzieje się w kulturze. Urszula Wolska, opierając się na tomistycznej antropologii i tomistycznym personalizmie (szczególnie na koncepcji osoby i relacji osobowych rozwiniętych w tomizmie konsekwentnym), daje wskazówki
co do sposobu rozwiązania kryzysu, z jakim borykają się współcześni ludzie, żyjący w ponowoczesnej kulturze. Wszelkie negatywne
skutki zjawisk opisywanych przez postmodernizm spowodowane są
pominięciem duchowej i osobowej natury człowieka, której broni
i naucza tomizm15. Człowiek nie jest tu redukowany do jakiegokolwiek wymiaru, a w związku z tym może pełniej przeżywać swoje
życie w różnych wymiarach. Człowiek jako osoba może nawiązywać
relacje z innymi osobami, które go ubogacają i warunkują jego rozwój. To relacje osobowe (wiara, nadzieja i miłość) mogą być sposobem na poznanie samego siebie, a także na przezwyciężenie kryzysu tożsamości akcentowanego przez płynną nowoczesność. Relacje
osobowe mogą powstrzymać rozpad więzi międzyludzkich i to w różnych wymiarach. Relacje osobowe mogą zablokować także pogarszający się stan kondycji ludzkiej16. Zdaniem Wolskiej tomistyczne
14
15
16

Zob. T. Bartoś, Koniec prawdy absolutnej, Warszawa 2010; tenże, Metafizyczny
pejzaż. Świat według Tomasza z Akwinu, Kraków 2006.
Zob. U. Wolska, Człowiek rzecz czy osoba? Filozoficzne ujęcie człowieka jako osoby
terapią dla zagubionych w płynnej rzeczywistości, Radzymin 2017, s. 252-253.
Zob. tamże, s. 273-281.
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kategorie godności osoby ludzkiej i dobra wspólnego pozwalają na
uniknięcie rozwijającej się cywilizacji „braku i nadmiaru”17. Sprawności intelektualne i wolitywne stanowią sposób na uniknięcie postępującej infantylizacji człowieka. Proponowana przez tomizm konsekwentny etyka chronienia osób pozwala na odejście od
antyhumanizmu postmodernistycznego i zatrzymanie się przy humanizmie personalistycznym.
7. Filozofią analityczną najczęściej nazywa się sposób uprawiania
filozofii związany z kulturą anglosaską (choć język nie jest tu cechą
wyróżniającą), który wyraża się w radykalnej trosce o intersubiektywną komunikowalność treści filozoficznych i logicznie poprawną
argumentację na rzecz tez i stanowisk. Intersubiektywność i logiczność argumentacji charakteryzują oczywiście uprawianie każdej filozofii, jednak filozofowie analityczni od razu dodają, że należy dążyć do analizy pojęć, twierdzeń, stanowisk w odniesieniu do różnych
zagadnień filozoficznych. Jednocześnie filozofia analityczna zrodziła się z przekonania, że zagadnienia filozoficzne pojmowane są jako
znaczenia wyrażeń języka, a w związku z tym należy poddać analizie sam język filozofii, aby uzyskać rozwiązanie problemów filozoficznych. Niektórzy filozofowie analityczni skupili uwagę na języku
potocznym, widząc, że to w nim formułowane są problemy filozoficzne (George Edward Moore, John Langshaw Austin). Inni dążyli do tego, aby wydobyć w zasłaniającym języku potocznym sensy
wyrażeń i oprzeć analizę na języku symbolicznym, czyli najlepiej na
języku logiki (Ludwik Wittgenstein, Bertrand Russell). Filozofia
analityczna zrodziła się z opozycji względem idealistycznej filozofii
heglowskiej, a także kartezjańskiej, które zamierzała przezwyciężać.
Wielu filozofów analitycznych wracało do realizmu, empiryzmu, do
interpretowania klasycznej koncepcji prawdy, realizując jednocześnie stosowanie logiki do wszelkich zagadnień. O tyle ta zmiana jest
interesująca, o ile filozofowie analityczni zajęli się tradycyjnymi zagadnieniami filozoficznymi i wkroczyli w obszary, na które początkowo byli zamknięci. Filozofia analityczna zdominowała w XX wieku uniwersytety, jednak tę pozycję, jak się wydaje, powoli traci.
Od 1995 roku jest w użyciu nazwa tomizmu analitycznego, którego pomysłodawcą jest John Haldane (za prekursorów powszech17
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nie uznaje się Thomasa Geacha i Elisabeth Anscombe). Zwolennicy
uprawiania takiego nurtu tomizmu są przekonani o dobroczynnej
współpracy między tomistami i filozofami analitycznymi. Podaje się
przykłady efektów takiej współpracy w postaci pogłębionych studiów
nad podstawowymi zagadnieniami metafizycznymi tomizmu (problematyką istnienia i istoty, hylemorfizmem, analogią, dowodami na
istnienie Boga, problematyką zła), ale także wskazuje się na pogłębienie tomistycznego spojrzenia na zagadnienia współczesnej filozofii analitycznej (emergencja, sztuczne życie, teoria grafów w metafizyce)18. Te pozytywy można odnaleźć także w innych obszarach
filozofii tomistycznej – filozofii umysłu i epistemologii, a także w etyce. W omawianym nurcie filozoficznym odżyło zainteresowanie tomistycznym rozumieniem umysłu, intencjonalności, jedności psychofizycznej. W obszarze etyki żywe są prowadzone dyskusje na
takie tematy, jak: etyka cnót, teoria prawa naturalnego, teoria czynów złych co do zasady i kwestia zasady podwójnego skutku w działaniu moralnym.
Można jednak sformułować przynajmniej dwie wątpliwości co do
tego nurtu uprawiania tomizmu. Pierwsza dotyczy stosunku do badań w obszarze historii filozofii. Zasadnicza dla tomizmu analitycznego (i całej filozofii analitycznej) jest postawa dystansu wobec osiągnięć historyków filozofii, którzy (w opinii analityków) mieliby mieć
uprzywilejowaną wiedzę na temat koncepcji filozoficznych myślicieli z przeszłości. Wedle filozofów analitycznych należy traktować poglądy myślicieli z przeszłości jako ważne dlatego, że interesujące może być to, co oni powiedzieli i co może być pomocne w rozwiązaniu
jakiegoś problemu, ale zdaniem filozofów analitycznych uwikłanie
w kontekst historyczny nie ma aż tak wielkiego znaczenia dla dyskutujących filozofów. Druga wątpliwość dotyczy narzędzi logicznych stosowanych przez tomistów analitycznych, którzy dążą do narzucenia tej metody każdemu przedmiotowi badań. Ten błąd
popełniała tradycja filozofii nowożytnej, nie zgadzając się, by przedmiot wyznaczał metodę. Wątpliwość dotyczy chociażby zastosowa18

Więcej na temat tomizmu analitycznego: M. Głowala, Tomizm analityczny, w: red.
S. Janeczek, A. Starościc, Historia filozofii. Część III: Meandry przemian, seria:
Dydaktyka filozofii, t. 10, Lublin 2020, s. 587-612; J. Japola, Tomizm analityczny,
„Roczniki Filozoficzne” 51 (2003) 1, s. 321-347.
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nia metod logicznych do metafizyki tomistycznej. Co w takiej sytuacji będzie rozstrzygało o prawdziwości twierdzeń metafizyki – byt
realny czy reguły logiki. Za Mieczysławem Gogaczem należałoby
powtórzyć jego komentarz do słów o. Józefa Bocheńskiego, że „poza logiką jest tylko nonsens” – Gogacz dopowiada, że „poza logiką”
istnieje także rzeczywistość, która może nie chcieć podlegać prawom
logicznym, ostatecznie przecież sformułowanym przez ludzki intelekt19.
8. Transhumanizm jest wielonurtowym prądem (zespołem idei
i dążeń) funkcjonującym w obszarze kultury i techniki, w którym
uznaje się za możliwą technologiczną ingerencję w ludzką naturę
w taki sposób, aby stworzyć istotę od człowieka doskonalszą. Zmiana, a więc i przekroczenie granicy natury, dotyczy różnych obszarów: cielesnych, umysłowych, dobrowolnych działań człowieka. Nick
Bostrom uważa, że obecna kondycja człowieka nie jest ostatecznym
stadium ewolucji. W związku z tym należy poddać go biotechnologicznemu udoskonaleniu. Transhumanizm zakłada, że natura ludzka podlega zmianom i kształtowaniu, a w związku z tym, ingerując
(zmieniając – ulepszając) w naturę, możemy uzyskać zmiany w obszarze całego człowieka. Transhumanizm ma na celu przekroczenie
granic tego, co czyni natura z człowiekiem, ale także uzyskanie stanu „postczłowieka”; w mniej radykalnych postaciach transhumanizm
zmierza po prostu do wzmacniania kondycji cielesnej człowieka dzięki zaawansowanym technologiom, czyli po prostu do przedłużenia
egzystencji biologicznego podmiotu i zniwelowania ograniczeń z nim
związanych (zatrzymanie konieczności starzenia się, zniesienie ograniczeń ludzkiej i sztucznej inteligencji, minimalizacja ludzkiego cierpienia, zniesienie zależności zamieszkiwania na ziemskiej planecie,
dążenie do zeskanowania i zapisania w pamięci komputera ludzkiego mózgu)20.
Z punktu widzenia myśli tomistycznej, a szczególnie antropologii filozoficznej, interesujące są podejmowane działania na rzecz
Zob. M. Gogacz, Platonizm i arystotelizm (dwie drogi do metafizyki), Warszawa
1996, s. 86.
20
Zob. G. Hołub, Ulepszanie człowieka. Fikcja czy rzeczywistość?, Kraków 2018, s.
10-14; 18-36. Por. M. Ziółkowski, Pokonać śmierć czy zmienić człowieka? Ideologia
współczesnego transhumanizmu wobec ortodoksji Mikołaja Fiodorowa, Radzymin–
Warszawa 2021, s. 18-26; 107-128.

19
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wzmacniania ludzkich działań poznawczych i wolitywnych. Przekraczanie ograniczeń intelektu, a więc rozszerzanie możliwości poznawczych, jest możliwe z perspektywy stworzenia precyzyjnej „mapy” struktur, funkcji możliwości i aktualizacji ludzkiego umysłu.
Możliwość przeniesienia takich map na programy informatyczne
umożliwi opracowanie metody szybszego uczenia się i osiągania lepszych efektów kreatywnego myślenia. Transhumanizm zmierza także do pogłębienia możliwości poznawczych przez zwiększanie komunikacji człowieka z udoskonalonymi technologicznie maszynami.
Transhumaniści wierzą, że w przyszłości możliwe będzie zwiększenie zmysłowych doświadczeń człowieka o funkcje do tej pory niedostępne: zmysł echolokacji, orientacji magnetycznej, możliwości
odbierania sygnałów radiowych, możliwości widzenia w podczerwieni i ultrafiolecie. W ich przekonaniu możliwe będą również interwencje i zabiegi na ludzkim mózgu, które mają przyspieszyć,
a w dalszej kolejności ułatwić nabywanie, przetwarzanie i przechowywanie wiedzy. Równie daleko idące są dążenia do tego, aby technologicznie zwiększyć działania ludzkiej woli jako zasady ludzkich
działań moralnych. Transhumanizm wyraża nadzieję, że genotyp
człowieka może podlegać takim modyfikacjom, które doprowadzą
do stałego zwiększenia zdolności uczenia się i siły świadomości, które w dalszej kolejności wzmocnią skłonność woli ku dobru. Symulacje genów odpowiedzialnych za uczciwość, sumienność, empatię,
tolerancję mają doprowadzić do usunięcia z działań ludzkich skłonności do zła.
Filozofia tomistyczna przeciwstawia się poglądom transhumanistycznym, akcentując metafizyczne rozumienie człowieka jako osoby (i stałej natury ludzkiej), określając, w jakim sensie można mówić
o zwiększaniu receptywności poznawczej w poznaniu zmysłowym
i intelektualnym, a także wyraźnie określając naturę woli, która jest
wolna w swoich wyborach (liberum arbitrium). Osoba dla tomizmu
konsekwentnego to jednostkowy byt, w którego istocie akt istnienia
urealnia intelektualność. To określenie osoby wskazuje, że osobą nie
jest zespół cech charakteru, które mogą podlegać zmianie, ani nie
jest nią sam podmiot cech fizycznych, który mógłby podlegać jakimś
przekształceniom technologicznym. Bycie osobą to posiadanie wyjątkowego aktu istnienia i możność spełniania specyficznych dzia-
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łań. Człowiek jako osoba to nie tylko zespół części, które mogą być
wymieniane, ale to jedność, a także odrębność, które stanowią przejawy aktu istnienia. Tomizm nie widzi możliwości zmian w obszarze bytu ludzkiego, czyli tego, co jest urealniane i aktualizowane
przez akt istnienia. Takie działania wyrażałyby pragnienia angelizacji bądź absolutyzacji człowieka. W metafizyce tomizmu konsekwentnego zmiana związana jest ze sferą możności, a nie aktu. Te
pryncypia bytowe, które mają pozycję aktu, raczej wyznaczają obszar możności i aktualizują możność. W tym kontekście to, co w bycie jest aktem, jest niezmienialne, a dotyczy to jego istnienia, a także formy w istocie bytu. Forma zapewniająca tożsamość jest aktem
i nie podlega zmianie (chyba, że powstaniu i zniszczeniu). Zmianom
podlega sfera możności materialnej i niematerialnej. A więc z perspektywy tomistycznej można powiedzieć, że może podlegać zmianom obszar przypadłości fizycznych, a także obszar możności intelektualnej. Jednak należy wprowadzić poważne zastrzeżenie, które
pomijają transhumaniści – zmiany w tych obszarach muszą uwzględniać akt istnienia, a także formę, które ostatecznie decydują o takich,
a nie innych przypadłościach i zdolnościach intelektualnych. Inaczej
mówiąc, struktura biologiczna i zdolności intelektualne czy wolitywne nie mogą przekroczyć granic wyznaczonych naturą (aktem)
bytu ludzkiego. Technologiczne wzmacnianie naszych zmysłów zewnętrznych i farmakologiczne wpływanie na zmysły wewnętrzne
ostatecznie nie wpływają na akty intelektu i woli, które nie są organiczne. Oznacza to, że doskonały wzrok, doskonała wyobraźnia i pamięć nie muszą wpływać na rozumienia intelektualne. Mózg nie jest
organem intelektu i w związku z tym akty intelektualne mogą się
dokonywać także, gdy jest on w jakimś obszarze uszkodzony. Interwencje genetyczne i nanotechnologiczne w strukturę cielesną nie
mogą doprowadzić do zmian metafizycznych, a tym samym nie mogą zmienić natury władz intelektualnych. Transhumanizm utożsamia poznanie zmysłów wewnętrznych z poznaniem intelektualnym.
Tymczasem poznanie zmysłowe nie jest przyczyną sprawczą poznania intelektualnego, a jedynie przyczyną materialną. Biologiczne ingerencje nie wpływają zatem na intelektualne akty ani sprawności
poznawcze: abstrakcję, rozumienie, rozumowanie, sądzenie intelektualne, sprawność pierwszych zasad poznania, mądrość. Moralność
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ludzka w transhumanizmie jest zmechanizowana. Sprawności i cnoty są utożsamione z nawykami, a akty woli są utożsamione z emocjonalnymi stanami realizowanymi w mózgu (władzami pożądawczymi).
We współcześnie dominującej kulturze transhumanizm jest nurtem,
który zmierza do odebrania człowiekowi możliwości wolnego wyboru, a więc i samej wolności. Wolny wybór i wolność mają zostać zastąpione skutecznością instynktownych działań, powiązaną z pełnym
zadowoleniem gwarantowanym środkami farmakologicznymi21.

***
Tomizm jest filozofią, która w jej dziejach zaznaczyła się niezwykłymi osiągnięciami i oddziaływaniem. Jest filozofią żywą, pomimo
ogłaszania jej upadku, pomimo jej uśmiercania. Swoją żywotność zawdzięcza otwarciu na rzeczywistość, wielość i różnorodność bytów
realnie istniejących, otwarciu na ich poznawanie. Filozofia nowożytna i współczesna zbudowane są na założeniach idealistycznych,
stąd tomizm może być postrzegany jako przeszkoda w realizacji postulatów współczesności. Z drugiej jednak strony założenia realistyczne tomizmu pozwalają na formułowanie ocen, krytykę tendencji filozoficznych, które ze względu na różne okoliczności
i podmiotowe potrzeby, oddalają się od rzeczywistości. Filozofia tomistyczna pozostaje otwarta na dialog z nowożytną i współczesną
filozofią, jednak dialog ten musi uwzględniać realnie istniejące byty,
ich prawdę i dobro.

21

Zob. J. Grzybowski, M. Zembrzuski, Pytania o transhumanizm – nadzieja ludzkości
czy antropologiczny błąd?, w: red. P. Duchliński, G. Hołub, Ulepszanie poznawcze
człowieka. Perspektywa filozoficzna, Kraków 2021, s. 275-293.

323

Michał Zembrzuski

Bibliografia
1. Andrzejuk A., Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu,
Warszawa 2018.
2. Andrzejuk A., Personalizm tomistyczny wobec nowoczesnej i ponowoczesnej antropologii, „Studia Theologica Varsaviensia”, 15
(2017) 1, s.19-57.
3. Bronk A., Krajobraz postmodernistyczny, „Ethos” 33-34 (1996),
s. 79-100.
4. Duchliński P., Tomistyczna krytyka ontologii fenomenologicznej,
„Studia Philosophiae Christianae” 53 (2017) 2, s. 29-75.
5. Głowala M., Tomizm analityczny, w: S. Janeczek, A. Starościc
(red.), Historia filozofii. Część III: Meandry przemian, seria:
Dydaktyka filozofii, t. 10, Lublin 2020, s. 587-612.
6. Gogacz M., Istnieć i poznawać, Warszawa 2013.
7. Gogacz M., Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Warszawa 1991.
8. Gogacz M., Obrona intelektu, Warszawa 2013.
9. Gogacz M., Platonizm i arystotelizm (dwie drogi do metafizyki),
Warszawa 1996.
10. Gogacz M., Wokół problemu osoby, Warszawa 1974.
11. Gogacz M., Tomizm otwarty na dialog, w: Mieczysław Gogacz, W kierunku tomizmu konsekwentnego, seria: Opera philosophorum medii aevi, t. 11, Warszawa 2012, s. 147-153.
12. Grzybowski J., Zembrzuski M., Pytania o transhumanizm –
nadzieja ludzkości czy antropologiczny błąd?, w: P. Duchliński,
G. Hołub (red.), Ulepszanie poznawcze człowieka. Perspektywa
filozoficzna, Kraków 2021, s. 259-305.
13. Hołub G., Ulepszanie człowieka. Fikcja czy rzeczywistość?, Kraków 2018.
14. Japola J., Tomizm analityczny, „Roczniki Filozoficzne” 51
(2003) 1, s. 321-347.
15. Pichola E.A., Niekonsekwentne serce fenomenologa wobec serca
konsekwentnego tomisty. Porównanie koncepcji Dietricha von Hildebranda z mową i słowem serca Mieczysława Gogacza, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 113-130.

324

Tomizm a inne orientacje filozofii nowożytnej i współczesnej

16. Stępień A.B., Tomizm a fenomenologia, w: tenże, Studia i szkice
filozoficzne, t. 2, Lublin 2001, s. 269-277.
17. Wolska U., Człowiek rzecz czy osoba? Filozoficzne ujęcie człowieka jako osoby terapią dla zagubionych w płynnej rzeczywistości,
Radzymin 2017.
18. Ziółkowski M., Pokonać śmierć czy zmienić człowieka? Ideologia
współczesnego transhumanizmu wobec ortodoksji Mikołaja Fiodorowa, Radzymin–Warszawa 2021.

325

20
Tomizm w nauczaniu Kościoła katolickiego
Marcin Karas
W naszych czasach w filozofii jako takiej, w tym również w filozofii
chrześcijańskiej, powszechne jest myślenie w kategoriach pluralizmu.
Istnieje wiele szkół, nurtów, sposobów myślenia. Wydaje się, że
obecnie również Kościół katolicki nie ma jednej szkoły filozoficznej,
której przypisywałby znaczenie uniwersalnego narzędzia do
formułowania swej doktryny. Tymczasem inaczej było w przeszłości,
nawet tej nieodległej. Od okresu scholastycznego (XIII w.) aż do
połowy XX wieku, ze szczególnym nasileniem w okresie tzw. odnowy
tomistycznej, a więc od schyłku XIX wieku do końca lat 60-tych XX
wieku, papieże i biskupi, filozofowie i teologowie katoliccy podkreślali,
że zwłaszcza po powstaniu i umocnieniu się protestantyzmu (w XVI
w.) Kościołowi niezbędne jest skonsolidowanie działalności teoretycznej
i praktycznej wokół jednego nurtu intelektualnego, nie tylko dobrego
i skutecznego, ale najlepszego i świetnie nadającego się do budowy
cywilizacji chrześcijańskiej i pokonania zagrożeń, jakie stają jej na
drodze. Tym nurtem był tomizm, a jego znaczenie stawało się jeszcze
bardziej widoczne, gdy nowe prądy z różnych stron uderzały w Kościół
przez wieki. Należy tu wymienić m.in. sekularyzację i świecki
absolutyzm (XVIII w.), oświeceniowy naturalizm i rewolucjonizm (XIX
w.), modernizm, socjalizm i komunizm (XX w.).
1. O wyjątkowości tomizmu świadczy przede wszystkim postać Akwinaty. Autorzy, piszący o św. Tomaszu, zebrali, opisali i omówili szereg szczególnych cech tego uczonego, które wyróżniają go wśród filozofów, teologów i profesorów katolickich na przestrzeni wieków.
Argumenty te wskazują, dlaczego właśnie włoski dominikanin mógł
stworzyć dzieło trwałe i genialne, o wyjątkowej randze i znaczeniu,
wykraczające poza swoją epokę.
Całe życie św. Tomasza (ok. 1225–1274), od czasów studenckich
aż do przedwczesnej śmierci, poświęcone było bez reszty pracy intelektualnej i nauce, Bogu i Kościołowi. Od najwcześniejszego dzieciństwa zawsze był pracowity, uczciwy i solidny. Na tej drodze znosił poważne trudności, które pokonał za sprawą swych heroicznych
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cnót. Jego wierność została wypróbowana. Urodził się w środkowej
Italii, w rodzinie zamożnego włoskiego hrabiego Akwinu, co umożliwiło mu zdobycie solidnego wykształcenia w domu rodzinnym,
a następnie w pobliskim opactwie benedyktyńskim na Monte Cassino, a później na uniwersytecie w Neapolu i na innych uczelniach.
Szkoły te kształtowały studentów na wysokim poziomie, w środowisku międzynarodowym, wśród wielu inspiracji, w szerokiej perspektywie światowej.
Jako młodzieniec podjął heroiczną decyzję o wstąpieniu do młodego Zakonu Kaznodziejskiego, wbrew woli rodziny, która przez cały rok przetrzymywała go siłą w domu, aby uniemożliwić Tomaszowi wstąpienie do dominikanów. Dzięki hartowi ducha pokonał tę
przeszkodę. Kształcił się nadal, zwłaszcza w Kolonii, Rzymie i Paryżu. Został najsłynniejszym uczniem wielkiego arystotelika, niemieckiego biskupa w Ratyzbonie, przyrodnika i teologa, św. Alberta Wielkiego (zm. 1280), który przez swe długie życie zrobił bardzo
wiele dla poznania, nauczania i recepcji na uczelniach katolickich
najlepszej, najbardziej nowoczesnej i otwartej filozofii, jaką był wówczas żywy arystotelizm chrześcijański. Albert przygotował w ten
sposób dzieło Akwinaty, czyli wielki rozwój filozofii katolickiej, a w
XX wieku stał się patronem nauk przyrodniczych (Pius XII, 1942).
Wszystkie lata swego życia poświęcił Tomasz na pracę bez wytchnienia. Jego dzieła są ogromne i wszechstronne, dotyczą wszystkich niemalże dziedzin ówczesnej wiedzy. Zajmował się filozofią,
teologią, liturgiką, ale również kosmologią, fizyką, myślą polityczną i biblistyką. Już jako młodzieniec napisał dojrzały traktat filozoficzny O bycie i istocie. Dla Kościoła i dla nauki zrezygnował z życia
osobistego i z wszelkiego majątku. Podróżował pieszo, posiadał tylko książki, pracował od rana do późna, odpowiadał na piśmie na doraźne potrzeby naukowe i teologiczne, jak również podejmował systematyczne badania filozoficzne. Pisał dzieła ogromne, a także
króciutkie traktaty i listy.
Historycy filozofii podkreślają niezwykły talent metodologiczny dominikańskiego uczonego. Każde skomplikowane zagadnienie poddawał dogłębnej analizie, badał aktualny stan dyskusji,
uczciwie gromadził wszelkie możliwe opinie, za i przeciw, w danej kwestii, niezależnie od autora i szkoły, z której się wywodziły.
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Po głebokim namyśle formułował wyważoną odpowiedź, a następnie wyjaśniał wszelkie trudności i odpierał zarzuty. Był mistrzem
systematycznej metody scholastycznej („katolicy winni podziwiać
go jako wzór w uprawianiu nauk”, Leon XIII, brewe Cum hoc sit,
1880). Miał wspaniałą pamięć i zgromadził ogromną wiedzę, którą posługiwał się w sposób harmonijny. Znał z lektury wręcz wszystkich czytanych wtedy filozofów i teologów, a Pismo Święte umiał
niemal całe na pamięć. Świętość życia gwarantowała rzetelność
tych badań i kierowała je ku Bogu, który był dla niego celem i natchnieniem. Zawsze był wierny papieżowi i Kościołowi. W tych
wszystkich aspektach swej pracy Akwinata stał się jednym z najwybitniejszych uczonych w całej historii chrześcijaństwa, a jego
doktryna została po wiekach nazwana „swego rodzaju ewangelią
naturalną” (Pius XI, 1927).
Wierność Tomasza wobec prawdy i uczciwej metody badawczej
sprawiła, że każdą opinię traktował poważnie, oceniał racjonalnie,
nie baczył na jej autora. Konfrontował zawsze wszystkie strony każdej debaty. Obcy był mu eklektyzm, a każdą myśl potrafił włączyć
w szerszy kontekst zgodnie z logiką, zdrowym rozsądkiem i różną
rangą wypowiadanych opinii.
Włoski dominikanin żył w epoce uniwersalnego języka łacińskiego w nauce zachodniej. Mógł zatem wykorzystać wszystkie źródła
filozoficzne i teologiczne, swobodnie krążące w życiu akademickim.
Ponadto dbał o najlepsze przekłady źródeł z języka greckiego na łaciński, gromadził nowe źródła, weryfikował ich autentyczność, studiował i nauczał w wielu krajach (Francja, Niemcy, Italia), wielokrotnie przemierzając Europę w służbie papieży, Kościoła, nauki,
uniwersytetu i swojego zakonu.
Na tym potężnym fundamencie erudycji i pracowitości św. Tomasz wzniósł gmach syntezy tomistycznej, a więc filozofii realistycznej, ufnej w możliwości poznawcze ludzkiego rozumu. Wskazał, jak naturalny rozum i jego dzieło – filozofia – przygotowują
człowieka do przyjęcia objawienia w Kościele, za którym stoi autorytet Boga. W jego argumentach metafizycznych zawiera się odpowiedź na późniejsze pułapki cywilizacji zachodniej: sceptycyzm,
subiektywizm, woluntaryzm, naturalizm, laicyzm. W 1927 roku
papież Pius XI powiedział więc, że „wartość doktryny tomistycz-

329

Marcin Karas

orientacja doktrynalna
Akwinaty

nej nigdy nie zmaleje, ponieważ najpierw musiałaby zmaleć wartość rzeczy” 1.
Wśród dzieł Akwinaty są zarówno komentarze biblijne i opracowania dzieł Arystotelesa, o podstawowym dla budowy gmachu filozofii i teologii chrześcijańskiej znaczeniu, jak i dzieła syntetyczne
o ogromnej jasności, precyzji, wnikliwości i szerokości ujęcia, a więc
dwie sumy wiedzy: Summa teologii i filozoficzna Summa przeciw poganom.
Potocznie uważa się, że św. Tomasz był arystotelikiem, a tomizm
to po prostu arystotelizm chrześcijański. Historycy filozofii wykazują jednak wbrew temu, że recepcja myśli greckiej, dokonana przez
dominikańskiego uczonego, nie była po prostu przejęciem zasad Arystotelesa do systemu wiedzy chrześcijańskiej, ale polegała na stworzeniu oryginalnej metafizyki realnie istniejącego bytu. Akwinata
zebrał w swej refleksji różne argumenty, zasady i odkrycia różnych
filozofów. Dodał do nich własne, a więc przede wszystkim oryginalną koncepcję aktu istnienia (ipsum esse), który urealnia i aktualizuje
możność zawartą w przygodnych istotach rzeczy. Wyjaśnił dzieło
stworzenia na podstawie zasady przygodności, niekonieczności stworzeń. Wyjaśnił całościowo ludzkie poznanie zmysłowe i rozumowe.
Uzasadnił niematerialność i nieśmiertelność duszy ludzkiej. Wskazał na równowagę rozumu i woli w działaniu.
W długich dziejach filozofii realistycznej pierwszym krokiem
była filozofia przedplatońska w Grecji, czyli poszukiwania i stopniowe odkrycie różnych konstytutywnych aspektów bytu na miarę ówczesnego rozwoju myśli spekulatywnej. Uczeni greccy tego
kresu odkryli żywoły (ziemię, wodę, powietrze i ogień), stanowiące budulec natury, zalążek późniejszych pierwiastków. Wprowadzili do filozofii strukturalne elementy inteligibilne – liczby, idee,
a także zauważyli, że światem rządzą zasady racjonalne, rozwijali
więc koncepcję umysłu, rozumu, a także Boga. Rozważali ciągłość
(procesy) i nieciągłość (rzeczy) rzeczywistości, tworzywo ciał niebieskich, kierunek rozwoju procesu kosmicznego (powstawanie i ginięcie). Badali, co istnieje, a co nie może istnieć. Sokrates w centrum swej refleksji postawił człowieka, jego poznanie i życie
moralne.
1
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Platon i Arystoteles zbudowali na tych fundamentach pierwsze
wielkie systemy filozoficzne, korzystając z dorobku poprzedników,
zwracając uwagę na element idealny (idea) albo realny, formalno-materialny rzeczywistości (istota). Położyli podwaliny pod naukową kosmologię, psychologię, teorię państwa.
Odrodzenie filozofii w kulturze średniowiecznej dokonało się z inspiracji chrześcijańskiej. Filozofowie zaczęli rozważać byt w perspektywie jego przygodności, niekonieczności, odrębności od Boga.
Akwinata poprowadził dalej refleksję zapoczątkowaną przez przedplatoników i rozwiniętą przez Platona oraz Arystotelesa. Wśród elementów konstytutywnych bytu wskazał na istnienie, które jest aktem istoty. Rozważał idee w umyśle Boga jako wzory dla rzeczy,
biorąc przykład z pism Platona i neoplatoników. Zasłużył się także
jako historyk filozofii. Filozofia tomistyczna nie jest bierną recepcją
jednego nurtu myśli antycznej, ale ukoronowaniem wielowiekowego procesu rozwoju filozofii realistycznej, drogi umiarkowanej, dziedziczącej poprzednie osiągnięcia refleksji, „filozofii zdrowego rozsądku” (Benedykt XV). Uczeni katoliccy mogli więc mówić o tzw.
filozofii wieczystej. Odrodzenie tomizmu w XIX wieku było jeszcze
jednym impulsem dla tego wzrostu, z uwzględnieniem nowych osiągnięć nauk szczegółowych, wbrew nowożytnemu subiektywizmowi
i kryzysowi religii oraz lekceważeniu realizmu. Tomizm oznacza
przyjęcie metafizyki jako ukoronowania poznania i nie zamyka człowieka w świecie samych tylko szczegółowych nauk przyrodniczych,
które same się nie wyjaśniają, potrzebując zasad konstytutywnych
oraz ostatecznego sensu i celu.
2. Akwinata zmarł młodo, u szczytu swej kariery, a jego dorobek
od razu trafił do obiegu naukowego. Początkowo niektóre tezy jego
filozofii zostały poddane krytyce, np. przez biskupów w Paryżu i w
Oksfordzie, jednakże dominikański doktor szybko został kanonizowany przez Kościół (1323), krytykę odparto, a Tomasz stał się jednym z najważniejszych mistrzów filozofii i teologii chrześcijańskiej.
Myśl Tomaszowa zainspirowała różne nurty refleksji związane zasadniczo z arystotelizmem i neoplatonizmem, przyczyniając się do
powstania szkotyzmu, egidianizmu, burydanizmu oraz wielu innych
stanowisk w późnej scholastyce, które zapanowały na ponad stu uniwersytetach w całej Europie. W teologii Summa Akwinaty („niebo
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Sobór Trydencki

Sykstus V

Sobór Watykański I

widziane z ziemi”, jak mówił papież Pius XI) rychło wyparła dotychczasową syntezę, używaną w szkolnictwie wyższym, a więc Sentencje Piotra Lombarda, biskupa paryskiego, stając się podstawą wykładów. Gdy cywilizacja chrześcijańska była silna, wówczas nie
było jeszcze potrzeby jej frontalnej obrony, dopiero z biegiem stuleci właśnie w tomizmie upatrywano stopniowo coraz wyraźniej oręża do walki o łacińską christianitas przeciwko herezjom i laicyzacji
Zachodu. Pierwsze odrodzenie tomizmu miało miejsce w XVI wieku w Hiszpanii, a za jej głównego przedstawiciela uchodzi Franciszek Suarez SJ (1548–1617) z Grenady, profesor uniwersytetów w Rzymie, Salamance i Coimbrze.
Przez wieki papieże wypowiadali się o św. Tomaszu i założonej
przez niego szkole w sposób wyjątkowy, inaczej niż o innych świętych i doktorach katolickich. Upływ czasu nie zmieniał tego stanowiska, a nawet było ono coraz jaśniej wyrażane i doprecyzowane.
Akwinata został ogłoszony powszechnym (katolickim) Doktorem
Kościoła (1567) przez papieża św. Piusa V, który określił tomizm
w teologii mianem „najpewniejszej reguły nauki chrześcijańskiej”2.
Jego doktrynę przyjęli za swoją dominikanie, a później jezuici. Mówiło się, że na Soborze Trydenckim (1545–1563), podczas obrad leżały na ołtarzu, obok Pisma Świętego, dzieła Tomasza z Akwinu;
niekoniecznie dokładnie tak było, ale bez wątpienia księgi Akwinaty znajdowały się stale pod ręką uczestników sesji soborowych. Papież Sykstus V nazwał tomistyczną scholastykę „niezwyciężonym
przedmurzem wiary”3. Przez stulecia wielu tomistów nie dorastało
jednak do poziomu swego mistrza: ludzie ci rozwijali tomizm połowicznie i nieudolnie (eklektycznie, w duchu esencjalizmu i werbalizmu), ale gdy narastał nowożytny kryzys Zachodu, coraz bardziej
zwracano się do autentycznych pism Tomasza i wołano o odrodzenie rdzennej nauki tomistycznej. W ten sposób w XIX wieku, gdy
filozofia chrześcijańska znalazła się w głębokiej defensywie, wypierana przez przeciwników z wpływu na kształt intelektualny ówczesnego świata, pogrążonego w kryzysie, wielu autorów poczęło szukać skutecznej przeciwwagi na ten kryzys. Sobór Watykański I
2
3
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S. Ramirez, Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu, przeł. M. Beściak,
Warszawa 2016, s. 133.
Cytuję za bullą Sykstusa V z roku 1588, Triumphantis Hierusalem.
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(1869–1870) obradował w duchu realizmu. Soborowa refleksja nad
teologią naturalną ma charakter tomistyczny. Ogłoszono jako dogmat wiary, że człowiek może poznać istnienie Boga samymi siłami
rozumu. Potępiony został panteizm. Doktryna soborowa ukazuje
przewagę uporządkowanego tomizmu nad chaotyczną, niepewną
i zmienną myślą opozycyjnych nurtów filozoficznych.
Pod koniec XIX stulecia papież Leon XIII (1878–1903) podsumował aktualne wysiłki na rzecz odrodzenia filozofii katolickiej i nadał im urzędowy bieg: ogłosił encyklikę Aeterni Patris (1879), w której nakazał odnowienie tomizmu w sposób całościowy i źródłowy.
W wielu wystąpieniach wskazywał na niezbywalne zalety i przewagę tej filozofii nad innymi („daje się zastosować do potrzeb wszystkich czasów”4), oraz polecił, aby uczeni katoliccy na tomizmie budowali gmach wiedzy, aby tomizm był wstępem do teologii,
podstawą nauczania w seminariach. Tak powstał neotomizm. Z polecenia papieża Leona zainicjowano krytyczną edycję wszystkich
dzieł Akwinaty, trwającą do dziś (Editio Leonina), a na uniwersytetach katolickich rozwinięto wykłady, publikacje i konferencje tomistyczne. Papież ustanowił ponadto Tomasza patronem wszystkich
uniwersytetów, akademii, liceów i szkół katolickich (1880).
Kościół zyskał oficjalny, zwarty system filozofii katolickiej, będącej wstępem do teologii (praeambula fidei). W 1915 roku francuski
duchowny, kard. Ludwik Billot SJ (1846–1931) powiedział, że „na
Stolicy Świętej zasiadają różni papieże, jedni następują po drugich,
odmienni pod względem pochodzenia, rodu, kultury, wykształcenia
– a jednak wszyscy niezmiennie podzielają tę samą opinię w zalecaniu Akwinaty”5. W Polsce pod zaborami jako jeden z pierwszych tomistów zasłynął jezuita, o. Marian Morawski (1845–1901), autor m.in
dzieła Filozofia i jej zadanie6. Wrogowie odnowy Kościoła byli przerażeni, przystąpili do kontrataku: dezawuowano tomizm jako system opresyjny, nienowoczesny, administracyjnie narzucony.
Również w XX wieku cywilizacja chrześcijańska musiała zmierzyć się z szeregiem zagrożeń. Grupa autorów działających z początkiem tego stulecia w kilku państwach zachodnich, odchodząc dale4
5
6

Leon XIII

S. Ramirez, Autorytet doktrynalny, s. 78.
S. Ramirez, Autorytet doktrynalny, s. 254.
M. Morawski, Filozofia i jej zadanie, Lwów 1877.
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św. Pius X

Benedykt XV

ko od realizmu tomistycznego, wywołała kryzys modernistyczny.
Modernizm był niejednorodnym nurtem refleksji filozoficznej i teologicznej. Miał jednak wspólne podstawy filozoficzne: moderniści
przyjęli za punkt wyjścia badań subiektywizm kantowski, nieracjonalny dynamizm życia, procesualizm, immanentyzm i historyzm,
w których religia nie jest traktowana jako ludzka odpowiedź na obiektywne objawienie Boże wyrażone przez Kościół, wspólnotę nadprzyrodzoną, ale stanowi formę subiektywnego, zmiennego uczucia religijnego, rodzącego się w ukrytej podświadomości ludzkiej. Kościół
dla modernisty nie jest święty, jest dziełem ludzkim, podległym ewolucji, przypadkowym, świeckim. Doktryna nie wyraża prawdy religijnej. Sprzeczność modernizmu z filozofią katolicką i realizmem
prawd wiary była wyraźna.
Gdy na początku XX stulecia wśród autorów zajmujących się filozofią i teologią coraz bardziej szerzył się modernizm, papież św. Pius
X (1903-1914) wskazał na powrót do tomizmu jako sposób ratowania Kościoła. W encyklice Pascendi Dominici gregis7 papież nazwał
modernizm „syntezą wszystkich herezji”, zbudowaną na fałszywej
filozofii współczesnej. W duchu tomistycznym jest utrzymana przysięga antymodernistyczna z 1910 roku, nakazana przez tego samego
papieża katolickim duchownym dla obrony filozofii, obiektywizmu
i niezmienności wiary oraz dla zabezpieczenia hierarchii i doktryny
Kościoła przed wpływem modernizmu. Zdaniem św. Piusa X „ci,
którzy odchodzą od Tomasza, zwłaszcza w dziedzinie teologii, zdają się zmierzać ku temu, by w końcu odpaść od Kościoła”8.
W 1916 roku watykańska Kongregacja Seminariów i Studiów
Uniwersyteckich ogłosiła tzw. 24 tezy tomistyczne, a więc zasady
obowiązujące uczelnie i filozofów katolickich, będące streszczeniem
doktryny Akwinaty. Tezy te dotyczą m.in. różnicy pomiędzy istotą a istnieniem, przygodności świata, natury Boga, duszy ludzkiej,
poznania ludzkiego i struktury bytów. Również w Kodeksie Prawa
Kanonicznego9 zapisano zobowiązanie do oparcia refleksji katolickiej i nauczania akademickiego na filozofii tomistycznej (kanony
7

8
9
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Pius X, Encyklika Pascendi dominici gregis z roku 1907. Pascendi Dominici Gregis,
encyklika papieża św. Piusa X o zasadach modernistów, wydanie polskie, Warszawa
2002.
S. Ramirez, Autorytet doktrynalny, s. 114.
Odwołuję się do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku.
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589 i 1366). W ramach odrodzonego tomizmu powstały różne nurty i odmiany, które świadczą o żywotności i dynamizmie realistycznej myśli katolickiej w XX stuleciu. Wydawano tysiące publikacji,
powstały dziesiątki czasopism tomistycznych o zasięgu międzynarodowym, zakładano nowe uczelnie i liczne katedry filozofii neoscholastycznej we Włoszech, Belgii, Francji, Polsce i w innych krajach. Papież Benedykt XV (1914–1922) napisał więc słusznie: „Kościół
orzekł, że doktrynę św. Tomasza przyjmuje za swoją własną”10.
W okresie międzywojennym papieże nadal stanowczo nawoływali do kultywowania tomizmu. Papież Pius XI (1922–1939) podkreślał, że „żaden z Doktorów Kościoła nie jest tak straszliwy i przerażający dla modernistów i innych nieprzyjaciół wiary katolickiej, jak
Akwinata”, a na podstawie jego doktryny „mają być badane i poddawane osądowi rozmaite systemy filozoficzne”11. W 1923 roku papież
wydał encyklikę Studiorum ducem z okazji 600. rocznicy kanonizacji św. Tomasza. W dokumencie tym przypomniał wcześniejsze decyzje swoich poprzedników i porównał Akwinatę do słońca, które
oświeca umysł światłem wiedzy i wzbudza w woli zarzewie cnoty.
Według papieża metafizyka tomistyczna jest „jak złoto, którego żaden kwas się nie ima, zachowuje nadal w całej pełni swą moc i blask”12. Pius XI wezwał także wszystkich: „Idźcie do Tomasza!”
Po drugiej wojnie światowej na Zachodzie doszła do głosu złagodzona forma modernizmu, a więc usiłowania rozmaitych autorów,
aby uważane za niezmienne różne aspekty filozofii, nauczania i praktyki Kościoła potraktować jako zmienny, doraźny wytwór procesu
historycznego. Tradycja nie była dla nich niezmienna, chcieli „nieustannie iść, ale nigdy nie dojść do celu” (Pius XII, 1946), zamierzali dostosować Kościół do współczesnego sposobu myślenia i działania, pojednać chrześcijaństwo zachodnie z filozofią i kulturą
oświeceniową, mimo że papież Pius IX (1846-1878) jeszcze w 1864
roku w zbiorze rozpowszechnionych wówczas błędów doktrynalnych, zwanym Syllabusem13, stanowczo i ostatecznie wykluczył takie
połączenie (zdanie ostatnie, nr 80).

Pius XI

Pius XII

Encyklika papieża Benedykta V, Fausto appetente Die z 29 czerwca 1921 roku.
S. Ramirez, Autorytet doktrynalny, s. 92 i 95.
12
Tamże, s. 276.
13
Chodzi o Quanta cura et Syllabus errorum z 8 grudnia 1864 roku. Polskie
tłumaczenie znajduje się na stronie: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
10
11
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WSPÓŁCZESNOŚĆ
Sobór Watykański II

Paweł VI

W połowie XX wieku w związku z rozwojem tej tzw. nowej teologii papież Pius XII (1939–1958) wydał krytyczną encyklikę Humani generis (1950)14, w której znów skrytykował ewolucję nauczania
i zmienność doktryny, błędy powstałe poza Kościołem oraz zobowiązał uczonych katolickich do oparcia się na trwałym fundamencie tomizmu. W podobny sposób wypowiadali się konserwatywni
teologowie na II Soborze Watykańskim (1962–1965). Ich krytycy
woleli jednakże inspirować się personalizmem, pragmatyzmem, egzystencjalizmem, historyzmem, teilhardyzmem i innymi nurtami
myśli współczesnej. Nie doceniali już „wrodzonej doskonałości doktryny tomistycznej” (Pius XII, 1942).
3. Ostatni sobór powszechny także zalecił filozofię Akwinaty
w niektórych dokumentach, jednakże już w ramach pluralizmu, w formie zachęty, nie zaś obowiązku. Najdłuższy z tych dokumentów,
a więc Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
„Gaudium et spes”15, napisany został w duchu wyraźnej inspiracji teilhardyzmem, wbrew tomizmowi. Głosząc odnowę Kościoła, jako
wzór stawiano powrót do starożytności, do języka biblijnego i do
pism Ojców Kościoła. Przemawiający wówczas w auli soborowej gorący zwolennik tomizmu, kard. Alfred Ottaviani (1890–1979) został
podczas jednego z posiedzeń pozbawiony prawa głosu, gdy przekroczył naznaczony czas wystąpienia16. Pierwszeństwo w refleksji zdobyły zaś coraz bardziej kwestie praktyczne. W okresie posoborowym
doszło do szybkiego rozwoju różnorodnych, konkurencyjnych sposobów uprawiania filozofii w Kościele, także wbrew tomizmowi,
a tendencja ta była wspierana przez Pawła VI (1963–1978) i jego następców. Pewnym wyjątkiem była nawiązująca do scholastyki encyklika papieża Pawła VI o Naświętszym Sakramencie17. W tej epopius_ix/inne/syllabus_08121864.html/ [data dostępu: 01.02.2022].
Humani generis, encyklika papieża Piusa XII o błędach przeciwnych wierze katolickiej,
seria: Magisterium Kościoła Katolickiego, wyd. polskie, Warszawa 2002.
15
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”,
ogłoszona przez papieża Pawła VI 7 grudnia 1965 roku.
16
Zob. P. Milcarek, Historia Mszy: przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej, Kraków
2009, s. 153-154.
17
Mysterium fidei, encyklika papieża Pawła VI z 3 września 1965 roku. Polskie
tłumaczenie jest dostępne na stronie: https://papiez.wiara.pl/doc/377323.
MYSTERIUM-FIDEI [data dostępu: 01.02.2022].
14
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ce nie brakło autorów, którzy w tomizmie, inaczej niż dotąd,
upatrywali raczej zagrożenia niż pomocy. Metafizyka stała się drugorzędnym tematem refleksji. Zdaniem krytyków hierarchiczna i obiektywistyczna filozofia św. Tomasza nie odpowiada już potrzebom
współczesności, nie wyraża dynamizmu życia, nie nadaje się do wyrażenia potrzeb posoborowego humanizmu, dialogu i autonomii
rzeczywistości doczesnej. A przecież jeszcze w 1949 roku papież
Pius XII powiedział w Rzymie, że „wszystko, co humanizm zawiera w sobie prawdziwego, dobrego, wielkiego i wiecznego, należy do
duchowego świata największego geniusza średniowiecza – Tomasza z Akwinu”18.
W Polsce tomizm nadal był i jest uprawiany, zwłaszcza w środowiskach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doszło jednocześnie
do głosu wielu krytyków, spośród których znany jest zwłaszcza krakowski zwolennik myśli niemieckiej, ks. Józef Tischner (1931–2000),
który w swych artykułach polemicznych głosił „kres chrześcijaństwa
tomistycznego”. Na uczelniach katolickich dominuje obecnie filozofia współczesna. Tomizm traktowany jest jako zabytek przeszłości,
ważny, ale miniony. Prowadzi się raczej badania historyczne niż systemowe. Tomasz ginie często w wielkiej panoramie różnych myślicieli z minionej epoki. Uroczyste wezwania papieży z XIX i XX wieku pozostają zasadniczo bez odzewu, a ich encykliki nie są czytane.
W nowym, aktualnie obowiązującym, Kodeksie Prawa Kanonicznego19 tomizm pojawia się tylko raz, gdy Akwinata jest proponowany jako wybitny nauczyciel w zakresie teologii (kanon 252). Jan Paweł II (1978–2005) wydał encyklikę poświęconą f ilozof ii
chrześcijańskiej20, w której nawiązał do swych poprzedników i pisał
„o niezrównanej wartości filozofii św. Tomasza” (nr 57), nie zobowiązując jednak do przyjęcia tomizmu. Benedykt XVI (2005–2013)
wspierał różne tradycyjne idee, ale jeszcze jako młody profesor pominął tomizm i całą scholastykę w swej programowej książce Wpro-

Jan Paweł II

Benedykt XVI
i Franciszek

Cytuję za S. Ramirez, Autorytet doktrynalny, s. 63.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Dostępny na stronie: https://sip.lex.pl/
akty-prawne/akty-korporacyjne/kodeks-prawa-kanonicznego-286754792 [data
dostępu: 01.02.2022].
20
Fides et ratio, encyklika papieża Jana Pawła II z 14 września 1998 roku w: Encykliki
Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2007, s. 1081-1198.
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wadzenie w chrześcijaństwo21, która została wydana w kilkunastu krajach. Papież Franciszek skupił się na bieżących problemach
współczesnego świata, zwłaszcza na ekologii i działalności społecznej22.
Wśród filozofów szczególny sprzeciw wobec tradycji tomistycznej wywołują te wypowiedzi papieskie z przeszłości, w których filozofia tomistyczna była urzędowo wprowadzana do nauczania jako
podstawa teologii katolickiej. Nakazy te oceniane bywają jako forma kościelnej ideologii, sprzecznej ze swobodnym uprawianiem refleksji naukowej. Również inne aspekty przeszłości Kościoła, np. jurysdykcyjny prymat papieski, fundamentalne znaczenie katolickiego
Rzymu, Kurii i kultury europejskiej w apostolstwie, są obecnie poddawane takiej krytyce w imię pluralizmu, indywidualizmu, inkulturacji, ekumenizmu, dialogu i swobody. Natomiast w dokumentach
papieskich z przeszłości ponad ryzykowną wolnością w zakresie zasad stawiano jedność, realizm i troskę o zachowanie nieskażonego
depozytu wiary i jej fundamentów. Uniwersalizm tomistyczny jest
wyśmienitym narzędziem do budowy gmachu tradycyjnej doktryny,
wypróbowanym w walce z reformacją i nurtami rewolucyjnymi XIX
stulecia. Nie bez powodu polski dominikanin, o. Jacek Woroniecki
(1878–1949), pisał o „katolickości tomizmu”. Żadna inna filozofia nie
była w historii nazywana katolicką per se. Pius XI mówił, że tomizm
to filozofia samego Kościoła, a więc filozofia „chrześcijańska, katolicka i rzymska”23.
Wśród publikacji poświęconych filozofii tomistycznej we współczesnej, polskiej filozofii katolickiej, wiele książek ukazuje się w prywatnych, świeckich wydawnictwach, często o charakterze tradycjonalistycznym. Tendencja ta ukazuje tomizm oddolny, ważny, ale
o małym zakresie oddziaływania. W tych samych środowiskach głosi się nierzadko powrót do katolicyzmu przedsoborowego i poddaje
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, wyd. 2, Kraków 2018.
Encyklika papieża Franciszka, Laudato si z 24 maja 2015 roku. Tekst w wersji
polskiej jest dostępny na stronie: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
franciszek_i/encykliki/laudato_si_24052015.html [data dostępu: 01.02.2022].
23
Encyklika papieża Piusa XI, Studiorum ducem z 29 czerwca 1923 roku, tekst
w wersji polskiej jest dostępny na stronie: http://vsystem.com.pl/Do%20
S obor u% 2 0Wat yk a nsk iego% 2 0I I /5.Pius X I / Enc yk l i k i PL /03.% 2 0
STUDIORUM%20DUCEM.pdf [data dostępu: 01.02.2022].
21

22
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się analizie encykliki papieży wspierających przez wieki filozofię tomistyczną. Narastający obecnie kryzys chrześcijaństwa, laicyzacja
i dechrystianizacja wielu państw wydają się jednak kierować uwagę
ponownie w stronę tomizmu, gdyż historia ciągle powtarza się na
naszych oczach. W dziejach Kościoła każdy kryzys wywoływał po
pewnym czasie rosnący ruch odnowy. Filozofia tomistyczna ma cechy, które predestynują ją do ożywienia takiej tendencji także w naszych czasach.
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Praktyczne znaczenie tomizmu konsekwentnego
(na przykładzie profilaktyki)
Krzysztof A. Wojcieszek
W filozofii tomizmu konsekwentnego akcentuje się znaczenie mądrości,
czyli kierowania się prawdą i dobrem. Postuluje się również, aby kultura
była wzbogacana o prawdę i dobro, a także abyśmy usuwali z niej
fałsz i zło. W ten sposób unikniemy „karania” przez rzeczywistość
z powodu naturalnych skutków naszych złych wyborów, dysponując
realistycznym i adekwatnym jej opisem.
1. Mając kulturę opartą na mądrości będziemy podejmować właściwe
decyzje chroniące osoby ludzkie i ich relacje1. W związku z tym postulatem można przypuszczać, że odnoszenie się do tomistycznego opisu
rzeczywistości może być podstawą skutecznego działania. Czy zatem
refleksja tomistów wspomaga skuteczne działanie? Czy ma wartość praktyczną? Czy istnieje zgoda między etyką chronienia osób a prakseologią? Owszem, tak. Widać to szczególnie tam, gdzie ludzkie działania
dotyczą wprost sytuacji człowieka. Im bardziej adekwatna antropologia,
a szerzej metafizyka, tym działanie może być skuteczniejsze. Oczywiście ludzkie czyny są bardzo złożone i wpływa na nie wiele różnych
szczegółowych czynników, w związku z tym nie można sądzić, że wszędzie i zawsze „posiadacz” tomistycznego opisu świata i człowieka będzie podejmował właściwe decyzje i skutecznie działał. Nieomylność
i absolutna skuteczność nie są przywilejami człowieka, lecz Boga. Mimo to wydaje się, że można wskazać konkretne przykłady sytuacji, w których zbudowany przez tomistów konsekwentnych opis rzeczywistości
można traktować jako podstawę skutecznego działania, jako przydatną
„mapę drogową”. Zdaniem autora widać to szczególnie w dziedzinach
wprost odnoszących się do teorii człowieka i ludzkich wspólnot, zwłaszcza w pedagogice, również w psychologii, socjologii czy w zarządzaniu.
Wszystkie mogą się udoskonalić dzięki wsparciu myśli tomistycznej.
2. Zapytajmy co trapi współczesne społeczeństwa? Wobec dynamicznego rozwoju technologii może się wydawać, że człowiek we współcze1

MĄDROŚĆ JAKO
KIEROWANIE SIĘ
PRAWDĄ I DOBREM

BOLĄCZKI
WSPÓŁCZESNYCH
SPOŁECZEŃSTW

M. Gogacz, Szkice o kulturze, Kraków, Warszawa–Struga 1985, s. 15-19; 24-28.
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snym świecie jest bezpieczniejszy, niż dawniej, na przykład dłużej
żyje. Oczywiście perspektywa trwania w wieczności rodzi konieczność odniesienia pytania o kondycję człowieka również i szczególnie do wieczności. Nie jest kresem ludzkich dążeń zapewnienie sobie wyłącznie zdrowia i dobrobytu na tym świecie. Mimo tego
zasadniczego zastrzeżenia warto pytać również o kondycję współczesnego człowieka w zakresie jego doczesnego zdrowia i życia. Okazuje się, że ludzkość trapią wielkie ukryte problemy w postaci
chociażby rozpowszechnienia się procesów zagubienia i rozpaczy.
Czy nie powinno nas zastanawiać, że aktualnie liczba samobójstw
znacznie przekracza w skali świata liczbę ofiar konfliktów zbrojnych
i wypadków (dane Światowej Organizacji Zdrowia)?
Jako wzór raju na ziemi wskazuje się często państwa skandynawskie. I owszem, w zakresie zaspokajania podstawowych ludzkich potrzeb mogą być pod wieloma względami wzorem. Jednak przy bliższym oglądzie okazuje się, że społeczeństwa te trapi ukryta rozpacz
wynikająca z wielkiej samotności. Połowa Szwedów żyje jako single,
a specjalny urząd jest powołany do likwidacji spraw samotnie umierających obywateli, których odejścia przez długi czas nikt nie zauważa, gdyż to domowy komputer dokonuje opłat okresowych, podczas
gdy obok rozkładają się zwłoki bogatego, lecz samotnego staruszka.
Ponoć rocznie jest kilkadziesiąt tysięcy takich spraw, w których nawet nie można odnaleźć spadkobierców osób zmarłych samotnie.
Problemem jest też pozostawianie w rękach państwa ogromnej liczby urn z prochami zmarłych, o które nikt się nie upomina po kremacji zwłok.
Współczesne społeczeństwa cierpią zatem na wszechstronną samotność, pogłębioną przez powierzchowność i nietrwałość związków czy samotne rodzicielstwo (również z pomocą sztucznego zapłodnienia spermą dawcy przysłaną w paczce wraz z instrukcją obsługi). Wielka Brytania zdecydowała się nawet na krok bez
precedensu – powołała specjalny urząd do spraw… samotności. Istnieją państwa, w których współczynnik rozwodów pierwszych małżeństw sięga 75%, kolejne zaś związki są statystycznie jeszcze mniej
trwałe, niż pierwsze.
Współczesny świat, napełniony lękiem przed zastosowaniem broni masowego rażenia, pogrąża się w hedonizmie, który maskuje do-
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znawanie rozpaczy. Konsumpcja i szukanie przyjemności za wszelką cenę dewastują nie tylko świat społeczny i ludzkie wspólnoty, ale
również ich skutki rozciągają się na przyrodę, którą niedostatecznie
chronimy. Czy te zjawiska mają coś wspólnego z filozofią, zwłaszcza tomistyczną? Można zaproponować taką interpretację, w której
stopniowe wypełnianie kultury fałszem i złem doprowadza do dramatycznej dewastacji ludzkiego życia. Być może najbardziej znamiennym problemem jest zanik chęci do przekazywania życia. Tylko w krajach tzw. Trzeciego Świata notuje się zazwyczaj wysoki
wskaźnik narodzin. Kraje rozwinięte wymierają, a nawet są grupy,
które głoszą samozagładę ludzkości poprzez odmowę płodzenia dzieci, gdyż to „zrobi lepiej planecie, która ma nas dosyć”. Doprawdy zestaw rozmaitych współczesnych głupot jest porażający.
3. W dorobku twórcy tomizmu konsekwentnego znajduje się cenna teoria procesu rozpaczy2. W polskim piśmiennictwie filozoficznym nie jest to temat nowy czy rzadki, ale w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza zaskakuje trafnością i przydatnością. Cechą szczególną
tej teorii jest zwrócenie uwagi na skutki pomyłki poznawczej polegającej na uznaniu, że miłość jest niemożliwa. Najczęściej taki proces zachodzi w przypadku kryzysu więzi między dwojgiem ludzi.
Zawsze jednak opiera się na charakterystycznej pomyłce poznawczej
dotyczącej natury człowieka i ludzkiej miłości. Gdy człowieka ujmuje się redukcjonistycznie jako „kulturalne zwierzę”, to bardzo trudno jest rozwiązać zagadkę śmierci, która wydaje się trwale niweczyć
wszelkie związki. Z tego punktu widzenia każdy redukcjonista, czy
chce to uznać czy też nie chce, nosi w sobie zalążki rozpaczy. Podobnie jest z jeszcze głębiej sięgającym kryzysem więzi z Bogiem. Święty Tomasz słusznie wskazał na tzw. hierarchię miłości, polegającą na
tym, że głównym przedmiotem miłości ludzkiej jest Bóg, istnienie
samoistne. Jeśli tego obiektu nie ma, jeśli nie nawiązujemy z Nim
więzi lub o nią nie dbamy, to rozpacz pojawia się w sposób niemal
nieunikniony. Podobnie jest, gdy redukujemy ludzką miłość tylko do
sfery uczuć, a nie relacji osobowych. Uczucia są z natury zmienne,
wygasają3. Czy możemy oprzeć się tylko na tzw. miłości prolaktynowej (hormon utrwalający więź)?
2
3

TEORIA ROZPACZY

M. Gogacz, Ciemna noc miłości, Warszawa 1985, s. 81-128.
K. Wojcieszek, Co nas chroni? Rola relacji osobowych i uczuć w profilaktyce kreatywnej,
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„WYPĘDZENIE”
BOGA

4. Wypędzenie Boga z kultury, które utrudnia wielu ludziom nawiązywanie z Nim więzi, czyni ich naturalnymi egoistami, ponieważ kolejnym poziomem w hierarchii miłości jestem ja sam, jako
„byt sobie najbliższy”. Podsumowując te wszystkie kulturowe przyczyny, można uznać, że zarzewia rozpaczy jest aż nadto4. Czym się
rozpacz kończy? Wygasaniem motywów samoobrony, co obserwujemy na wielu polach (chociażby wspomniane samobójstwa). Początkowo charakteryzuje ją lęk i gniew z powodu utraty upragnionej miłości (poczucie zagrożenia), później pojawia się faza duchowej acedii,
gdy znikają cele i motywy życia (utrata celów życia). Wreszcie zaś,
w fazie wygasania motywów samoobrony, stajemy się bezbronni wobec czegokolwiek. Cokolwiek na co natrafimy i do czego przylgniemy może nas zniszczyć. Zwłaszcza jeśli daje przyjemne doznania.
Tak można zinterpretować powszechność zagrożeń narkotykowych,
gdy używanie substancji psychoaktywnych ma za zadanie zagłuszyć
rozpacz. Na całym globie szerzy się ta choroba szukania lekarstwa
w postaci manipulowania własnym mózgiem w celu obrony przed
doznawaną rozpaczą i pustką egzystencjalną. Światowa Organizacja Zdrowia przygotowuje co jakiś czas zestawienie tzw. pierwotnych czynników ryzyka przedwczesnej utraty życia i zdrowia. Dawno już na tej liście nie dominują przyczyny sprzed lat stu, jak np.
choroby zakaźne. Dziś są to w kolejności wpływu: ryzykowne zachowania seksualne, nadciśnienie, używanie alkoholu, używanie tytoniu, otyłość5. Wszystko oparte na uporczywym szukaniu przyjemności, aby zagłuszyć rozpacz. Gwałtowne domaganie się legalizacji
marihuany czy plaga tzw. nowych narkotyków, zwanych „dopalaczami”, charakteryzuje współczesne społeczeństwa rozwinięte. Ostatnio pewien tajemniczy chemik, działający na terenie Holandii, opublikował przepis kuchenny na domową produkcję silnych narkotyków,
co tłumaczył chęcią wyzwolenia ludzkości. Do tego zestawu trzeba
dodać uzależnienia behawioralne, np. od stałego bycia on-line czy
gier komputerowych. Uciekając przed śmiercią, wpadamy w jej sidła.
4
5
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w: Profilaktyka społeczna. Kontekst rodzinny i szkolny, red. Karolina KmiecikJusięga, Kraków 2017, s. 17-35.
K. Wojcieszek, Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki,
Kraków 2005, s. 34-35.
Raport o stanie zdrowia na świecie 2002. Analiza zagrożeń, promocja zdrowia.
WHO (2002), tł. Agnieszka Basaj, Warszawa 2003.
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5. Tomizm konsekwentny nie tylko trafnie rozpoznał problem rozpaczy, zresztą analizując przeżycia duchowe o charakterze mistycznym (tzw. ciemną noc miłości), ale wskazał też środki zaradcze, o dziwo, zgodne z intuicjami badaczy społecznych. Ukazując człowieka
jako istotę cielesno-duchową (stały motyw tomizmu), precyzyjnie opisuje jego związki z innymi osobami (Bogiem, ludźmi) i światem. I pokazuje, że w centrum ludzkich potrzeb nie jest płasko rozumiane poczucie bezpieczeństwa, jak w koncepcji psychologa Maslowa, lecz
miłość jako zarazem uczucie i relacja osobowa6. Tak rozumiana miłość jest ujęta prawidłowo i w pełni. Bierze się pod uwagę zarówno jej
składową cielesną, uczuciową, jak i składową niematerialną, duchową.
Co więcej, trafnie ukazuje się istotę miłości jako utrwalanie relacji
chroniących istnienie drugiej osoby i zawiązanie wspólnoty na wieczność. Właśnie rozbudowaną koncepcję relacji osobowych i struktury
wspólnoty należy uznać za największą zaletę tej filozofii, gdyż ma walor obrony przed rozpaczą. Rozpacz zawsze jest pomyłką, gdyż miłość
zawsze jest możliwa i nic jej nie niszczy poza naszą własną decyzją.
Potwierdzają to badania niektórych badaczy społecznych szukających tego, co chroni człowieka przed zachowaniami ryzykownymi
(np. nadużywaniem alkoholu, używaniem narkotyków). Ta lista to
wskazanie na: silną więź z rodzicami (lub dorosłym mentorem, który ich zastępuje), nadzieję związaną z sukcesami szkolnymi, praktyki religijne7. Te trzy czynniki mają największe znaczenie (są oczywiście i inne, np. specyficzne umiejętności chroniące). Jeśli wiąże
nas miłość z pokoleniem, które dało nam życie, to jest to jakby droga do dostrzegania Boga w miłości rodziców. Nadzieja związana
z sukcesami osobistymi, chociażby szkolnymi, to wyraz rozumnej
miłości własnej, praktyki zaś religijne otwierają zarówno na więź
ze wspólnotą religijną, jak i z Bogiem. Podana lista nie jest postulatem tomistów. Jest wynikiem badań empirycznych, wielokrotnie
potwierdzonym w badaniach społecznych8. Tomizm dodaje tutaj
6
7

8
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A. Andrzejuk, Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych, Warszawa
2012, s. 438-493.
D.J. Hawkins, R.F. Catalano, J.Y. Miller, Risk and protective factors for alcohol
and other drug problems in adolescence and early adulthood. Implications for substance
abuse prevention. „Psychological Bulletin” 112 (1992) 1, s. 64-105.
Na przykład: L. Rew, Y.J. Wong, A systematic review of associations among
religiosity/spirituality and adolescent health attitudes and behaviors, „Journal of
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wiele szczegółów, które wskazują, jak budować wspólnoty osobowe,
co jest konieczne do budowania miłości z Bogiem i z ludźmi.
Co ciekawe, ta wiedza umożliwia konkretne posunięcia praktyczne o charakterze profilaktycznym. Dobrze zaprojektowane działania profilaktyczne okazują się cennym narzędziem obrony ludzkiej
miłości. Autor tych słów od 30 lat zajmuje się konstruowaniem scenariuszy programów profilaktycznych w dziedzinie używania substancji psychoaktywnych. Wiele z nich ma oczywiście konstrukcję
przemyślaną psychologicznie, ale ich istotą jest oparcie się na realistycznej antropologii i teorii relacji osobowych. Było to już widoczne, gdy przed 30 laty powstał oryginalny program pod nazwą „Noe”,
który miał nawet część specjalnie poświęconą relacjom osobowym9.
Udało się ująć te treści w bardzo atrakcyjną formę. Program ten jest
stale używany od 30 lat, chociaż nie otrzymuje już wsparcia szkoleniowego, co pokazuje, że jego treść i forma były realistyczne i odpowiadały na aktualne problemy młodzieży. Z inspiracji tym programem (zwłaszcza jego formułą pracy w dużej grupie) powstał inny
atrakcyjny program pod nazwą Archipelag Skarbów (Szymon Grzelak i współpracownicy, np. Barbara i Grzegorz Paziowie). W polskiej profilaktyce pojawiła się seria narzędzi, które nie były czysto
psychologiczne czy socjologiczne, ale ich rdzeń był filozoficzny (ściślej: tomistyczny). Nie zawsze ułatwiało to ich implementację, gdyż
filozofia jako taka, a zwłaszcza chrześcijańska, jest chętnie usuwana
z kultury. Ostatnim przykładem takiej twórczości są programy ARS,
czyli jak dbać o miłość przeznaczone dla starszej młodzieży jako przyszłych rodziców i program Dżungla do pracy z rodzicami.
Ogólnie wśród badaczy profilaktyki pojawia się przekonanie, że
najskuteczniejsze formy ochrony, np. przed używaniem narkotyków,
są związane z budowaniem aktywności rodziców i wzmacnianiem
więzi między dziećmi a rodzicami10. Tomizm konsekwentny dopracował się obszernej i oryginalnej teorii rodzicielstwa11. Istotą tej konAdolescent Health” 38 (2006) 4, s. 433-442.
K. Wojcieszek, Program profilaktyczny „Noe”, cz. I i II, Warszawa 1997.
10
K. Ostaszewski, Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów
resilience, Warszawa 2014.
11
K. Wojcieszek, Stworzony i zrodzony. Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego
konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu – próba aktualizacji,
Warszawa 2000.
9
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cepcji było ukazanie rodziców jako przyczyny celowej istoty dziecka,
a nie przyczyny sprawczej. I wskazanie, że rodzice działają przez obecność (zarazem poprzez komplet relacji osobowych i przez więź emocjonalną). Ta teoria lepiej wyjaśnia wielkie znaczenie więzi rodzicielskiej niż popularna (i swoiście również przydatna) teoria więzi
pierwotnej J. Bowlby’ego, interpretowana czysto ewolucjonistycznie.
Można bowiem wykorzystać tę teorię do pracy z dziećmi i rodzicami… w każdym wieku. Tomizm ukazuje, że to, co rodzice mogą i powinni zrobić, to przede wszystkim towarzyszyć dzieciom i osłaniać
je (etyka chronienia osób). Wydaje się, że ich zasadniczą rolą jako
przyczyn celowych jest określanie człowieczeństwa swych dzieci,
a zwłaszcza ich dyspozycji do budowania relacji osobowych. Zadaniem rodziców jest dojrzale kochać swe dzieci, dawać dar obecności.
Takie ujęcie pozwala rozwiązywać pozornie nierozwiązywalne dylematy, jak chociażby zrozumienie tego, co się dzieje, gdy rodzice są
z jakichś powodów destrukcyjni (np. są uzależnieni od alkoholu)12.
W takiej sytuacji jest bardzo ważne, aby odróżniać precyzyjnie to, co
niszczy od tego, co nadal chroni. Znawcy pracy z dziećmi osób uzależnionych wyraźnie wskazują, aby niepotrzebnie nie niszczyć więzi
dzieci z ich destrukcyjnymi rodzicami, ale nauczyć je odróżniać to,
co jest miłością rodzicielską, od tego, co jest przemocą czy destrukcją. I radzą zachowywać to, co dobre, gdyż dzieci zawsze bardzo silnie wiążą się z rodzicami i nie bardzo wiadomo, kto miałby rodziców
zastąpić. Tomistyczna teoria rodzicielstwa pozwala przeciąć ten węzeł gordyjski i ułatwia coś takiego, jak proces reintegracji rodziny dotkniętej problemami, w której sąd „zabrał dziecko”13. Okazuje się, że
pod pewnymi warunkami jest możliwe poszukiwanie rozwiązań na
nowo integrujących rodzinę dotkniętą kryzysem. Podstawą takiego
działania jest uznanie unikalnej roli rodziców, opisanej we wspomnianej koncepcji rodziców jako niezbędnych przyczyn celowych dziecka, których wpływ opiera się na obecności.
Zadziwiające jest powolne, ale wyraźne zbliżanie się rezultatów
badawczych psychologii i socjologii do ustaleń realistycznej antro-

zbieżności wniosków
psychologii, socjologii
i filozofii tomistycznej

K. Wojcieszek, Rodzice i dzieci w rodzinach alkoholowych – studium antropologiczno
– profilaktyczne, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, 7 (2003) 1, cz. II,
s. 65-75.
13
I. Owczaruk, Odzyskać dziecko, Warszawa 2008.
12
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pologii. Bardzo wiele tematów jest ujmowanych prościej i trafniej
przez filozofów niż przywoływanych nieustannie „do tablicy” psychologów. Proszę zwrócić uwagę na refleksję psychologa społecznego Bogdana Wojciszke w jego Psychologii miłości14, gdzie domaga się
rezygnacji z romantycznej koncepcji miłości opartej jedynie na dynamice uczuć i radzi w to miejsce skorzystać z mądrości jako lepszego gwaranta trwałości związku. Podobne ustalenia znajdujemy w pracach praktyków psychoterapii15. Z tym jest o tyle kłopot, że szkół
psychoterapii jest niezwykle dużo i nadal się mnożą. Jednak badania empiryczne nad jej skutecznością wskazują, że podstawą pozytywnego działania nie są takie czy inne treści formalne danej szkoły terapeutycznej, ale raczej sama więź między terapeutą a klientem.
Jakże to jest bliskie opisom realistycznej antropologii! Można wymienić wielu psychologów zafascynowanych tym podobieństwem,
którzy zwracają się ku św. Tomaszowi, doceniając jego antropologię,
a zwłaszcza teorię uczuć. W momencie, gdy uświadomimy sobie źródło aktualnych problemów współczesnych społeczeństw, bez trudu
dostrzeżemy, jakie wielkie znaczenie może mieć spokojny dialog
między naukami społecznymi, usiłującymi zaradzić tak wielu współczesnym problemom, a realistyczną filozofią tomistyczną. To znaczenie wręcz globalne, co nie dziwi, gdy wspomnimy, jak każdy człowiek jest złakniony prawdy i mądrości.
Z tym ostatnim aspektem jest związany temat Boga. Jak wiadomo temat centralny w każdej myśli tomistycznej. Rozpoznanie Boga jako istnienia samoistnego najlepiej wyjaśnia naturę miłości jako
reakcji na akt istnienia drugiej osoby. I jest fundamentem poczucia
sensu. Psychologowie nazywają poczucie sensowności świata – wyraźnie związane z jego ogólnym rozumieniem – spójnością. Przypisują tej cesze człowieka wiele zalet, z utrwalaniem zdrowia i życia
na czele. Cechę tę można mierzyć empirycznie (są do tego narzędzia). Człowiek, który uznaje, że świat jest sensowny, uporządkowany, że ma cel i kierunek, odznacza się wysoką koherencją. Na jej znaczenie wskazał chociażby Viktor Frankl w swych wspomnieniach
14
15
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z obozu koncentracyjnego. Zauważył tam, że osoby, mające życie
duchowe i obdarzone ową koherencją, znacznie lepiej opierają się
straszliwym wyzwaniom obozu. Gdy zaś tracą nadzieję, natychmiast
poddają się prądowi i giną, stają się tzw. muzułmanami. Nie tylko
z powodu deprywacji czysto biologicznych jak głód, ale z powodu
deprywacji duchowych, z powodu braku nadziei i sensu dalszego
trwania i cierpienia. Można ten dramatyczny obraz potraktować jako metaforę sytuacji współczesnej ludzkości. Ta ludzkość trwa w stanie wielkiego głodu sensu, w poczuciu pustki i coraz trudniej maskowanej rozpaczy16. Bez racjonalnych podpowiedzi kultura staje się
jałowa. W momencie, gdy utracimy motywy samoobrony, cóż przeszkodzi, abyśmy się wzajemnie unicestwili? I tu ujawnia się największy walor praktyczny tomizmu konsekwentnego. Ta filozofia ocala.
Ocala poszczególne osoby i ocala całe narody, całe społeczności. Jeśli jest dostępna i uprawiana. Pod tym względem znamienna jest historia małżeństwa Maritainów17, którzy tak bardzo cierpieli z powodu jałowości egzystencjalnej ówczesnej filozofii, że przyrzekli sobie
popełnić samobójstwo, jeśli nie znajdą czegoś, co będzie ich duchowo karmić. A przecież studiowali na Sorbonie, byli młodzi i zakochani! Na szczęście dla nich i dla kultury światowej odnaleźli najpierw pierwociny sensu życia, słuchając wykładów Bergsona, co
pozwoliło odrodzić się ich wierze religijnej, a później odnaleźli myśl
św. Tomasza z Akwinu jako stale bijące, ożywcze źródło. Ich historia jest również przydatną metaforą. Dobra, realistyczna filozofia staje się źródłem życiowej siły, ocala i odradza. Oby tak się stało!

16

17

J. Salij, Rozpacz pokonana, https://web.archive.org/web/20070630131308/http://
www.nonpossumus.pl/biblioteka/jacek_salij/rozpacz_pokonana/030.php
(I 2022).
R. Maritain, Wielkie przyjaźnie, Warszawa 2008.
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22
Słownik
Artur Andrzejuk
Akt – to, co w bycie faktyczne, rzeczywiste, dominujące. Jest podstawowym tworzywem bytu, pierwszym, czyli zapoczątkowującym
go pryncypium. Ma postać istnienia, gdy jest aktem bytu, ma postać
formy, gdy jest aktem istoty bytu.
Aktualizowanie – przejaw mocy aktu, powodującego wiązanie z sobą tego, co dany akt determinuje (określa). Gdy stanowi przejaw
mocy aktu istnienia, wtedy powoduje wiązanie z sobą w jeden byt
jednostkowy wszystkiego, co ukonstytuowało się w możnościowej
istocie pod wpływem przyczyn celowych. Dotyczy to bytów zapoczątkowanych przez pochodny akt istnienia. Gdy stanowi przejaw
formy, wtedy powoduje związanie z nią istotowej możności (np. materii).
Antropologia filozoficzna – filozoficzna nauka o człowieku, dziś
uprawiana eklektycznie. Tomizm konsekwentny dąży do sformułowania spójnej metafizyki człowieka jako bytu z uwzględnieniem tematu osoby i relacji osobowych.
Bóg – samoistny akt istnienia, byt ukonstytuowany wyłącznie z jednego pryncypium, stanowiącego samo w sobie powód tego, że jest.
Jako wyłącznie akt istnienia, nie zależy od przyczyn, gdyż sprawia,
że wszystkie przyczyny istnieją. Ze względu na to jest sam z siebie
(ens a se), co właśnie nazywamy samoistnością. Należy dodać, że samoistny akt istnienia jest pryncypium wszystkich pryncypiów i wobec tego jest także pryncypium zależnych aktów istnienia i intelektualności. Jako istnienie i intelektualność na sposób przyczyny, a nie
skutku, jest osobą. Jako osoba wiąże się z osobami relacjami miłości,
wiary i nadziei. Odnosi się do osób na sposób ojcowski. Wynika to
z Jego pozycji pierwszego pryncypium. Bóg ponadto ujawnił ojcowskie odnoszenie się do osób w objawieniu chrześcijańskim. To objawienie staje się podstawą religii, która jest zespołem więzi osobowych odnoszących nas do Boga jako ojca. W metafizyce więc
ujmuje się Boga jako byt, który jest samoistnym istnieniem. W reliSłownik został opracowany na podstawie Słownika terminów, zawar tego
w Elementarzu metafizyki Mieczysława Gogacza (wyd. 4, Warszawa 2008).
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gii dominuje ujęcie Boga jako ojca, który wiąże się z ludźmi relacjami osobowymi. Te relacje i ich dzieje wyjaśnia metafizyka bytu i teologia.
Byt – to, co realne jako struktura jednostkowa, dzięki zapoczątkowującemu je aktowi istnienia. Byt w stanowiących go pryncypiach
jest przedmiotem metafizyki.
Dobro – przejaw w bycie jego aktu istnienia. Polega na mocy wywoływania w innych bytach odniesień pozytywnych. Nazywamy to dobrem metafizycznym. W sensie fizycznym dobrem jest posiadanie
przez byt wszystkich elementów jego przypadłościowego wyposażenia. W sensie moralnym jest zgodnością wyboru działań z mądrością osób. Jest podstawą rozpoznania zła jako braku dobra.
Doświadczenie mistyczne – spowodowana przez Boga odmiana poznania, w której Bóg, pomijając mowę wewnętrzną i zewnętrzną,
zmysłowe władze poznawcze i intelekt czynny, daje się doznać w porządku mowy serca wprost intelektowi możnościowemu jako istnienie, a więc (zgodnie z naturą intelektu) jako pryncypium. Jest to doznanie nagłe, wewnętrzne, krótkotrwałe, do którego nie można się
przygotować ani w nim usprawnić. Nie jest doznaniem osób Trójcy
Świętej, gdyż nie stanowią one pryncypiów odbieranych przez intelekt możnościowy. Nie jest koniecznym elementem wyższych poziomów życia religijnego.
Dusza – w obszarze istoty bytu forma stanowiąca pryncypium identyczności bytu.
Etyka – nauka filozoficzna, która wskazuje na pryncypia wyboru
działań chroniących osoby. Te pryncypia to mądrość, kontemplacja,
sumienie. Obok teorii pryncypiów należy do etyki teoria wartości,
gdyż wybór bytu jako dobra dla nas wymaga wskazania na wartości,
a w związku z tym kieruje nas do rozważania metanoi i kultury, w której relacje do osób tworzą humanizm i religię.
Forma – wewnątrz istoty bytu akt wobec materii, urealniony przez
właściwe bytowi zapoczątkowujące byt istnienie i zaktualizowany,
czyli związany, poprzez istotę z istnieniem w postaci wyznaczonej
przez wpływ przyczyn celowych.
Humanizm – w kulturze, rozumianej jako uzyskane przez osobę
sprawności oraz zespół zewnętrznych dzieł wyrażających życie wewnętrzne człowieka, skutek działań chroniących relacje osobowe i oso-
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by (a dzięki temu chroniących samo istnienie osób) przez kierowanie się do przejawiającej istnienie realności, prawdy i dobra.
Idealizm – w teorii poznania stanowisko, że istnieje tylko to, co wytworzone naszym myśleniem, i poznajemy tylko te wytwory. Przypisuje się myśli jako wynikowi myślenia i samemu myśleniu moc
sprawiania tego, co jest, lub moc scalania (jednoczenia, udzielania
jedności) istniejących luźno tworzyw realnych w pomyślane kompozycje. Jest to konsekwencja tezy, że pierwszym pryncypium rzeczywistości nie jest byt jednostkowy, lecz intelekt jako podmiot myślenia, sama myśl jako skutek myślenia, myślenie jako czynność lub
oddziaływanie na realne tworzywa.
Identyfikacja – metoda metafizyki, sposób postępowania badawczego, który polega na: przestrzeganiu odrębności pryncypiów bytu od
samego bytu; na nie pomyleniu skutków z przyczyną; na określaniu
przyczyny za pomocą istotowego układu przyczyn i skutków; na ujmowaniu pryncypiów i bytów w sobie, a nie w odniesieniu do nas;
na nie myleniu przejawów aktu istnienia z przypadłościami istoty,
z pryncypiami i bytami; na stosowaniu realizmu we wszystkich odmianach poznania, głównie w porządku poznania niewyraźnego; na
stosowaniu ponadto pierwszych zasad, wyrażających własności istnieniowe jako sposoby istnienia bytu.
Istota – powód tego, czym byt jest w swej sferze możnościowej, urealnionej przez wewnętrzny w bycie akt istnienia, który aktualizuje
właściwe bytowi ukonstytuowanie się istoty pod wpływem przyczyn
celowych. Akt formy i istotowa możność (np. materia) to główne,
czyli konieczne w istocie, pryncypia, które sprawiają, że byt jest tym,
czym jest.
Jedność – przejaw w bycie jego aktu istnienia. Wskazuje na moc wyznaczenia przez ten akt w bycie porządku podporządkowania wewnętrznych pryncypiów bytu aktowi: aktowi istnienia podporządkowuje się w bycie istota, gdyż nie ma jej bez urealnienia,
powodowanego przez akt istnienia; formie podporządkowuje się
w istocie możność istotowa, duchowa bądź materialna, gdyż bez formy byłaby nieokreślona i nie stanowiłaby tego oto bytu jednostkowego. Jedność uwyraźnia w bycie pierwszeństwo lub dominację aktu i wyznaczoną przez akt wewnętrzną strukturę bytu. Jest treścią
zasady tożsamości (zasady wewnętrznej zawartości bytu).
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Kontemplacja – jest radującym i miłującym świadczeniem intelektu i woli o bezpośrednim poznawaniu i trwaniu relacji istnieniowych
oraz o skutkach tych relacji pośrednio doznanych przez intelekt i wolę. Dzięki kontemplacji intelekt usprawnia się w mądrości, dystansując się wobec sprawności wiedzy. Wola usprawnia się w trafnym
wyborze dobra dla nas i nie myleniu go z dobrem samym w sobie.
Kultura – w sensie podmiotowym: uzyskane sprawności intelektu
i woli oraz wątki w osobowości nazywane życiem wewnętrznym;
w sensie przedmiotowym: zespół wytworów (dzieł), w których zostało utrwalone życie wewnętrzne ludzi. Więź między kulturą wewnętrzną i zewnętrzną wynika z wpływu wytworów na osobowość
człowieka przez kształcenie i wychowanie.
Metanoia – stanowi zdystansowanie się wobec zastanej kultury, dzięki zmianie kierunku myślenia, a mianowicie dzięki skierowaniu go
do bytów, szczególnie do osób, a nie głównie do wytworów. Jest skutkiem przekonania, że chronią nas relacje osobowe i osoby, co wprowadza w humanizm.
Materia – w istocie bytu jako jego sferze możnościowej, urealnionej
przez zależny akt istnienia, zaktualizowany przez to istnienie skutek wpływu formy wywołującej gotowość do podlegania rozciągłości, która przenika możność niestanowiącą formy i czyni ją materią
dla podmiotowania przypadłości fizycznych. Na zaktualizowanie
materii swój wpływ obok formy wywierają także zewnętrzne przyczyny celowe, zawierające w swej istocie możność materialną.
Mądrość – jest sprawnością intelektualną ujmowania bytu w wywołanych przez niego skutkach i rozpoznawania go jako przyczyny. Jest
wnikliwym odbiorem prawdy, czyli wszystkiego, czym byt jest i co
sprawia. Jest zarazem umiejętnością ukazywania woli dobra dla nas.
Polega na ujmowaniu bytu zarazem z pozycji prawdy i dobra, dzięki identyfikowaniu przyczyny z pozycji skutku, co cechuje metafizykę bytu. Arystoteles wprost przez mądrość rozumiał ujmowanie przyczyn i skutków i nazywał metafizykę mądrością. Tomasz z Akwinu
uważał, że mądrość przekracza wszystkie rodzaje wiedzy i je ocenia.
Wiązał więc ją raczej z człowiekiem, a nie z nauką.
Metafizyka (filozofia pierwsza, filozofia bytu) – nauka filozoficzna,
która zgodnie z właściwym przedmiotem intelektu możnościowego
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identyfikuje wewnętrzne i zewnętrzne pryncypia bytu jednostkowego: jego istnienie i jego istotę (to, że byt jest, i to, czym jest).
Miłość (relacja miłości) – wsparta na transcendentalnej własności
realności więź łącząca dwie osoby. Wynika ze współprzebywania
osób i polega na wzajemnej życzliwości.
Mowa intelektu (serca) – zespół realnych skutków i realnych relacji
wywołanych w bycie poznającym przez byt oddziałujący na intelekt
możnościowy. Te skutki to doznanie bierne przez intelekt możnościowy pryncypiów istotowych oddziałującego bytu, doznanie własności transcendentalnych tego bytu, zrodzone słowo intelektu (serca), usprawnienie intelektu możnościowego w rozumieniu pierwszych
zasad bytowania, usprawnienie w mądrości.
Możność – to, co akt istnienia urealnia w bycie jako istotę i co pod
wpływem przyczyn celowych aktualizuje (np. w człowieku) w sferę
intelektualną (duchową) ogarniającą formę oraz w sferę materialną
wyznaczającą istocie szczegółowość. Możność zawsze ogranicza akt
(uniedoskonala go), tzn. czyni go aktem urealniającym tylko tę możność jako istotę bytu. Bezpośrednim aktem możności duchowej i możności materialnej jest w obszarze istoty forma.
Nadzieja (relacja nadziei) – wsparta na transcendentalnej własności
dobra więź łącząca dwie osoby. Wynika z oczekiwania na współprzebywanie i współotwartość oraz polega na potrzebie przebywania wśród
osób życzliwych i wiernych, na potrzebie miłości i wiary. Ujęta od
strony Boga jest nadprzyrodzoną sprawnością umacniania udzielanej
nam przez Boga miłości i wiary, wprowadza w tę miłość i wiarę.
Natura – ujęcie istoty ze względu na przystosowanie przez wpływ
pryncypiów zewnętrznych do właściwych jej działań.
Obecność – skutek powiązania osób relacjami osobowymi. Ma postać relacji osobowych i ich bezpośrednich podmiotów (czyli własności istnieniowych). Jest więc miłością, wiarą i nadzieją, zarazem
współprzebywaniem (realność), współotwarciem się osób na siebie
(prawda), pozostawaniem w zasięgu miłości i wiary (dobro). Z pozycji postępowania stanowi wzajemne służenie sobie przez istnienie
realnością obecności, prawdą i dobrem. Jest skutkiem metanoi osoby
i skutkiem humanizmu, wnoszonego przez osoby do kultury.
Odrębność – przejaw w bycie jego aktu istnienia. Wskazuje na moc
wyznaczenia przez ten akt, powiązany z wywołaną przez niego isto-
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tą, bytowego obszaru jednostkowej struktury. Uwyraźnia różnicę
między dwoma jednostkowymi bytami. Jest treścią zasady niesprzeczności (zasady nietożsamości bytu i niebytu).
Osoba – byt jednostkowy, w którego istocie akt istnienia urealnia
i aktualizuje intelektualność. Elementami konstytuującymi (constitutiva) osobę są więc istnienie i intelektualność. Osobą jest człowiek,
którego istota jest duszą wraz z możnością intelektualną i ciałem urealnionym przez zależny akt istnienia. Podobnie osobą jest anioł. Osobą jest także Bóg, stanowiący samoistny akt istnienia, gdyż ten akt
jest pryncypium wszystkich pryncypiów, a więc także intelektualności.
Pierwsze zasady – sądy na poziomie mowy wewnętrznej i zdania na
poziomie mowy zewnętrznej, których znaczeniem jest intelektualne ujęcie własności istnieniowych (odrębność, jedność, realność, także pochodna od nich osobność) doznanych przez intelekt możnościow y na poziomie poznania niew yraźnego w w yniku
oddziaływania na nas udostępniającego się nam bytu. Intelekt możnościowy usprawnia się w ich stosowaniu. Dzięki temu usprawnieniu nie myli własności transcendentalnych, jako przejawów w bycie
aktu istnienia, z wewnętrznymi pryncypiami bytu i z samym bytem.
W porządku poznania wyraźnego pierwsze zasady są wyjściowymi
zdaniami metafizyki. Są to: zasada niesprzeczności (ujęcie odrębności), zasada tożsamości (jedności), zasada racji dostatecznej (realności), zasada wyłączonego środka (nieprzekazywalności i osobności).
Pluralizm – ujawniony przez byty sposób ich istnienia jako odrębnych, osobnych, o wewnętrznej jedności i realności, wyznaczonych
w bycie przez właściwy mu, zależny akt istnienia. Jest to zarazem
nazwa poglądu, że nie istnieje wspólne tworzywo bytów, lecz każdy
byt jednostkowy jest ukonstytuowany z właściwego mu, niepowtarzalnego tworzywa, stanowiącego wewnętrzne pryncypia tego bytu.
Niepowtarzalne tworzywo bytów wymaga stwarzania właściwego
mu aktu istnienia, który urealnia i aktualizuje cały byt jednostkowy.
Poznanie (relacja poznania) – niesamodzielna (przypadłościowa)
relacja realna między bytami, które poprzez spotkanie udzielają intelektowi możnościowemu informacji o stanowiących je pryncypiach, przejawach, przypadłościach. Odbiorcą relacji jest głównie
intelekt możnościowy jako duchowa władza poznawcza, lecz także
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zmysłowe władze poznawcze zewnętrzne, np. wzrok. Więź bytu
z tymi władzami jest relacją realną w poziomie mowy serca. Poprzez realną relację poznania przenosi się w nas informacja o tym,
czym jest i że jest oddziałujący na nas byt. Uzyskane informacje intelekt czynny i wewnętrzne władze poznawcze zmysłowe przekształcają w wiedzę, tworząc w poziomie mowy wewnętrznej pojęcia, sądy, rozumowania, a w poziomie mowy zewnętrznej nazwy, zdania,
rozumowania. Przez poznanie rozumie się często łącznie realną relację kontaktów bytu ze wszystkimi władzami poznającymi, uzyskiwanie informacji i nawet samą wiedzę. Poznanie w stanowiących
i wyznaczających je pryncypiach jest przedmiotem teorii poznania.
Poznanie niewyraźne – zespół realnych relacji istotowych wywołanych przez byt oddziałujący na intelekt możnościowy i udostępniający innemu bytowi to, czym jest i że jest.
Poznanie wyraźne – uświadamianie sobie skutków spotkania lub doznań z poziomu mowy serca i wrażeń odebranych przez zewnętrzne władze zmysłowe.
Prawda – przejaw w bycie jego aktu istnienia. Polega na udostępnianiu przez byt w spotkaniu i poznaniu stanowiących go pryncypiów.
Jest otwarciem się bytu na inne byty. Nazywamy to prawdą metafizyczną. W sensie teoriopoznawczym jest zgodnością odebranych
przez spotkanie i poznanie informacji o bycie z samym oddziałującym na nas bytem. W sensie logicznym jest cechą zdań. Jest podstawą wyznaczonej przez akt istnienia poznawalności (inteligibilności)
bytu, podstawą zgodności (adekwacji) wiedzy z poznanym bytem i w
związku z tym podstawą rozpoznania fałszu jako niezgodności wiedzy z poznawanym bytem.
Pryncypium – to, co współtworzy, współstanowi byt jednostkowy
i wywołuje proporcjonalny do siebie skutek. Pryncypium może być
wewnętrzne i wtedy właśnie stanowi współtworzywo bytu. Może
być zewnętrzne i wtedy jest bytem samodzielnym lub niesamodzielnym (przypadłość), który powoduje wewnątrzbytowe pryncypia.
Przejawy aktu istnienia (własności transcendentalne, transcendentalia, convertibilia) – odrębność, jedność, realność, prawda, dobro,
piękno.
Przyczyna – byt lub pryncypium ujęte w swej funkcji sprawiania
skutku.
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Przypadłość – byt niesamodzielny w istnieniu w ten sposób, że trwa
i działa zależnie od bytu samodzielnego, w którym jest zapodmiotowany. Jest tym, czym jest, i działa własną mocą, lecz właśnie trwa
tak długo, jak długo podmiotuje go substancja, której jest przypadłością.
Realizm – w teorii poznania stanowisko, że byty istnieją niezależnie od naszego poznania i tworzenia oraz że poznajemy te byty, a nie
tylko własne myśli i wytwory. Jest to konsekwencja tezy, że pierwszym przedmiotem metafizyki jest byt jednostkowy.
Realność – przejaw w bycie jego aktu istnienia. Wskazuje na moc
spowodowania przez ten akt, jako wewnętrzne pryncypium bytu, że
byt jest rzeczywisty. Uwyraźnia różnicę między bytem i niebytem.
Jest treścią zasady racji dostatecznej (zasady realności bytu).
Relacja – byt niesamodzielny (przypadłościowy) wiążący dwa byty.
Jeden z tych bytów (unum) jest podmiotem lub nadawcą relacji. Drugi (aliud) jest przedmiotem, kresem lub odbiorcą relacji. Relację stanowi odniesienie jednego bytu do drugiego (ordo unius ad aliud). Relację wyznacza i określa tylko jej podmiot i kres. Wyróżnia się
relacje realne i myślne. Relacjami myślnymi zajmuje się logika. Metafizyka bada relacje realne. Są one wewnątrzbytowe (transcendentalne), zewnątrzbytowe (kategorialne). Kategorialne są relacje istnieniowe (sprawcze, osobowe, nieosobowe) i relacje istotowe (poznanie,
postępowanie).
Religia – zespół relacji osobowych łączących człowieka z Bogiem.
Ujęte od strony człowieka, relacje te, wsparte na własnościach transcendentalnych i chronione działaniami intelektu i woli, ujawniają
humanistyczny wymiar religii. Ujęte od strony Boga, który wnosi
w te relacje to, kim jest, a więc swoje życie właściwe Bogu, relacje te
ujawniają nadprzyrodzony wymiar religii. Ponieważ w Bogu tym samym jest istnienie i działanie, przeto Bóg przebywa tam, gdzie działa. Przebywa więc w istocie osoby, otoczony w nas relacjami osobowymi. Tę bytową rzeczywistość relacji wyjaśnia metafizyka, a jej
nadprzyrodzoną treść wyjaśnia teologia.
Rozpacz – proces rozpadu życia emocjonalnego człowieka spowodowany załamaniem się relacji osobowych (utratą kochanej osoby).
Charakteryzują ja kolejno następujące po sobie etapy: 1) poczucie zagrożenia (stanowi je lęk, zawstydzenie, ból i smutek), 2) utrata celu
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życia (charakteryzuje ją izolacja, wygasanie potrzeby pracy, dominacja marzeń), 3) wygasanie motywów samoobrony (proces długotrwały prowadzi do abulii – bezwolności, proces nagły prowadzi do śmierci, czasem samobójczej).
Słowo intelektu (słowo serca), (verbum intellectus, verbum cordis) – skutek oddziałujących na intelekt możnościowy pryncypiów istotowych
bytu wywołującego spotkanie z nami, skutek zrodzony, a nie wytworzony, mobilizujący wolę, abyśmy skierowali się do oddziałującego na nas bytu i byśmy posłużyli się do uzyskania realnego kontaktu z tym bytem relacjami istnieniowymi.
Stwarzanie – sposób urealnienia pochodnego aktu istnienia przez
samoistny akt istnienia. Polega na tym, że wewnętrzne tworzywa
bytu jednostkowego nie bytują wcześniej niż stworzony byt, zapoczątkowany przez pochodny akt istnienia, który w tym bycie urealnia i aktualizuje współstanowiące byt tworzywa.
Substancja – samodzielny byt jednostkowy ukonstytuowany z właściwych mu pryncypiów.
Sumienie – w tekstach św. Tomasza jest sądem praktycznym intelektu, dotyczącym postępowania. Opiera się na prasumieniu (synderezie), która jest stałym w człowieku skierowaniem do dobra (przynajmniej dla siebie samego). W tomizmie Mieczysława Gogacza nie
funkcjonuje odróżnienie prasumienia i sumienia, gdyż umieszcza on
to zagadnienie w etyce, gdzie wiąże je silniej z wolą i decydowaniem.
W tym ujęciu sumienie to stała skłonność woli, gdy pobudzi ją zrodzone w intelekcie możnościowym słowo serca, do kierowania człowieka ku bytom jako dobru. W etyce jest wyjściowym pryncypium
postępowania, które musi być wspomagane przez kontemplację i mądrość. Z relacji sumienia z kontemplacją i z mądrością wynikają różne jego odmiany.
Świat – suma jednostkowych bytów przejawiających swoje własności, na których opierają się przypadłościowe relacje łączące dany byt
z innymi bytami.
Teologia – odwołujące się do objawienia wyjaśnianie więzi osobowych między człowiekiem i Bogiem, a zarazem wyjaśnianie Boga
w Jego odniesieniach do stworzeń. Bóg bowiem objawił się jako miłujący Ojciec, zbawiający nas Syn Boży i uświęcający osoby Duch
Święty. Syn Boży, stając się człowiekiem, ukazał nam wartość nie-
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utracalnego trwania miłości i współobecności z Trójcą Osób Boskich,
co nazywa się zbawieniem. Można więc uważać teologię za wyjaśnianie wartości objawionych lub za objawioną aksjologię, a także za
wyjaśnianie dziejów zbawienia. To wyjaśnianie zawsze wymaga prawidłowej identyfikacji Boga jako bytu i Ojca, samych więzi Boga
z człowiekiem, wymaga więc metafizyki bytów istniejących realnie.
W tym aspekcie to wyjaśnianie stanowi teologię dogmatyczną. Różne aspekty lub tematy objawienia stanowią przedmiot dyscyplin teologicznych. Oprócz więc teologii dogmatycznej jest np. chrystologia,
mariologia, eklezjologia, teologia mistyczna, teologia moralna.
Tomizm – pojawiająca się w danej epoce historycznej odmiana rozumienia myśli św. Tomasza z Akwinu. Wyznacza tę odmianę erudycja filozofów w danych czasach, schematy myślowe i rozumienie
aktu istnienia.
Urealnianie – przejaw mocy aktu istnienia powodującego, że inne
pryncypia są realne. Samoistny akt istnienia urealnia na zewnątrz
siebie pochodne akty istnienia, gdyż nie ma w sobie, będąc wyłącznie istnieniem, czegoś innego urealnionego. Pochodne akty istnienia urealniają byt przez zapoczątkowanie go, czyli współkomponowanie się wraz ze zaktualizowanymi przez siebie pryncypiami
w jeden byt jednostkowy.
Wartość – trwanie relacji osobowych. Wartość nie jest bytem samodzielnym ani bytem niesamodzielnym. Nie jest też relacją. Jest właśnie jej trwaniem, gdy cenimy daną relację i chcemy w niej pozostawać.
Wiara (relacja wiary) – wsparta na transcendentalnej własności prawdy więź łącząca dwie osoby. Wynika z wzajemnego otwarcia się na
siebie osób i ich udostępniania się sobie, a polega na wzajemnym zaufaniu do siebie, powierzaniu sobie tego, czym się jest i czym się żyje. Ważna jest tu osobowość osoby, której ufamy. Przejmujemy bowiem jej życie wewnętrzne. Podobna więź łączy nas z Bogiem.
Wytwór – dokonane naszym myśleniem scalenie bytów jednostkowych w nową kompozycję przez mechaniczne wiązanie tych bytów
ich własnościami do pełnienia zadanej im funkcji. Ta kompozycja
nie przejawia bytowej jedności, lecz jedność funkcjonalną. Nie ma
więc w niej właściwego substancji aktu istnienia. Przyczynami wewnętrznymi wytworu są przypadłościowo powiązane byty jednost-
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kowe. Przyczyną zewnętrzną wytworu jest właśnie myślenie, komponujące wytwór w widzialną postać wiedzy człowieka. Można
powiedzieć, że wytwór jest dosłownie bytem dla nas (quo ad nos),
ukonstytuowaną poza nami postacią zmysłową naszej wiedzy.
Zło – w sensie metafizycznym, a więc od strony bytowania, nie istnieje: jest brakiem dobra i bytu. W sensie fizycznym jest brakiem
w bycie jakichś właściwych bytowi przypadłości. W sensie moralnym jest niezgodnością wybranych działań z mądrością jako głównym pryncypium wyboru tych działań. Nazywamy to złem z pozycji oceny, wartościowania. Za zło uważamy więc coś ocenionego
negatywnie. Zło, realnie dokuczliwe, jest tylko wartościującym (aksjologicznym) ujęciem braku.
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Wskazówki bibliograficzne
Michał Zembrzuski
Niniejsze wskazówki mają służyć zapoznaniu się z tomizmem
konsekwentnym i pogłębieniu problematyki zawartej w tej książce.
Dodane zostały także podstawowe wskazówki bibliograficzne
pozwalające na zapoznanie się z myślą samego Tomasza z Akwinu.
Większość polecanych prac jest dostępna na stronach internetowych
(m. in. na stronie: www.tomizm.org , www.katedra.uksw.edu.pl).
Wśród dzieł Tomasza można znaleźć jedno, prawdopodobnie
najmniejsze (opusculum), zatytułowane List o sposobie studiowania
(Epsitola de modo studendi). Znajdują się w nim wskazówki, jakie
skierował on do młodego studenta imieniem Jan, który poszukiwał
źródła mądrości1. Wypowiedzi z tego listu posłużą do uporządkowania
wskazówek bibliograficznych.

1. OD CZEGO ZACZĄĆ?
Najcenniejsza, a w związku z tym najważniejsza, ze wskazówek
Akwinaty jest następująca: „Wybieraj [drogę] przez strumyki, nie
wstępuj od razu do morza, ponieważ należy przechodzić od rzeczy
łatwiejszych do trudniejszych (...) Nie badaj tego, co cię przerasta”.
Studiowanie myśli tomizmu konsekwentnego można rozpocząć od
Elementarza metafizyki Mieczysława Gogacza. Jednak lektura tej
książki może nie przynieść od razu oczekiwanych rezultatów. Może się zdarzyć, że studiowanie tej książki nie doprowadzi od razu do
rozumienia i zagłębienia się w metafizykę realistyczną. Zanim „wypłyniemy na ocean”, należy wcześniej spróbować przepłynąć kilka
potoków i rzek. Warto więc zacząć od kilku publikacji, które umożliwią oswojenie się z myślą tomizmu konsekwentnego. Do takich należą są następujące publikacje Artura Andrzejuka:
1. Andrzejuk A., Człowiek i decyzja, Warszawa 2007.
2. Andrzejuk A., Człowiek i dobro, Warszawa 2002.
3. Andrzejuk A., Elementarz filozofii, Warszawa 2007.
4. Andrzejuk A., Istnienie i istota, Warszawa 2003.
1

Zob. A. Andrzejuk, Małe vademecum tomizmu, Warszawa–Londyn 1999, s. 13.
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5.

Andrzejuk A., Tomasz z Akwinu jako filozof, wyd. 2, Warszawa 2018.
Można także sięgnąć do innych publikacji Mieczysława Gogacza,
które w łatwiejszy sposób prezentują tomizm konsekwentny:
1. Gogacz M., Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. Rozważania filozoficzne i religijne, Niepokalanów 1993.
2. Gogacz M., Okruszyny, Niepokalanów 1993.
3. Gogacz M., Platonizm i arystotelizm (dwie drogi do metafizyki),
Warszawa 1996.
4. Gogacz M., Szkice o kulturze, Kraków–Warszawa/Struga
1985.

2. GDZIE ZNALEŹĆ WYKŁAD TOMIZMU
KONSEKWENTNEGO?
Po zapoznaniu się z podstawowymi terminami filozofii tomizmu
konsekwentnego warto skupić uwagę na systematycznym zaprezentowaniu jego najważniejszych tez. Akwinata radzi w swoim liście:
„Umiłuj częste przebywanie w swej celi, jeśli chcesz wejść do komnaty biesiadnej”. Radzi więc skupienie na zagadnieniach, które tego
wymagają. Sugeruje zagłębianie w studiowany temat, ale zarazem
oddzielenie od innych, narzucających się interpretacji. Wśród publikacji, które wprost prezentują myśl tomizmu konsekwentnego należy wskazać najważniejsze książki Mieczysława Gogacza:
1. Gogacz M., Człowiek i jego relacje (materiały do filozofii człowieka), Warszawa 1985.
2. Gogacz M., Elementarz metafizyki, Warszawa 1987 (wyd. 2,
Suwałki 1996; wyd.3, Warszawa 1998, wyd. 4, Warszawa
2008).
3. Gogacz M., Istnieć i poznawać, Warszawa 1976.
4. Gogacz M., Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki,
Warszawa 1991.
5. Gogacz M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa
1998.
Poza monografiami Mieczysława Gogacza, warto zapoznać się z jego artykułami, w których znajdują się pewne szczegółowe rozwinię-
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cia wielu zagadnień i doprecyzowania licznych wątków, jedynie zarysowanych w książkach. Najważniejsze artykuły Mieczysława
Gogacza zostały zebrane i opublikowane w dwóch tomach serii „Opera philosophorum medii aevi”. W pierwszym z nich znajdziemy najważniejsze teksty z historii filozofii, a w kolejnym zebrane artykuły
na temat tomizmu konsekwentnego:
1. Mieczysław Gogacz, Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu, seria: Opera philosophorum medii aevi, t. 10, Warszawa
2011.
2. Mieczysław Gogacz, W kierunku tomizmu konsekwentnego, seria: Opera philosophorum medii aevi, t. 11, Warszawa 2012.
Systematyczną prezentację tomizmu konsekwentnego w ujęciu Mieczysława Gogacza można znaleźć chociażby w następujących artykułach jego uczniów:
1. Andrzejuk A., Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza. Przyczynek do dziejów formowania się tomizmu konsekwentnego, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 45-72.
2. Andrzejuk A., Zembrzuski M., Mieczysław Gogacz jako twórca tomizmu konsekwentnego, w: Mieczysław Gogacz, W kierunku tomizmu konsekwentnego, seria: Opera philosophorum
medii aevi, t. 11, Warszawa 2012, s. 13-24.
3. Krajski S., Metafizyka w ujęciu Mieczysława Gogacza – perspektywy badań, „Studia Philosophiae Christianae” 42 (2006) 2,
s. 35-43.
4. Milcarek P., Metafizyka tomizmu konsekwentnego (próba charakterystyki), „Studia Philosophiae Christianae 32 (1996) 2,
s. 51-59.
Poznając myśl filozoficzną Mieczysława Gogacza warto sięgnąć także do zbiorów artykułów jemu poświęconych. Przykładem są dwa
tomy „Studia Philosophiae Christianae” – numer 32, zeszyt 2 z 1996
roku oraz numer 42, zeszyt 2 z 2006 roku. Wydanych zostało także
kilka monografii, w których znajdują się artykuły poświęcone myśli
filozoficznej i religijnej Mieczysława Gogacza (także w wersji angielskiej):
1. Klimski T., Andrzejuk I., (red.), Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012.
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2.
3.

Andrzejuk A., Lipski D., Płotka M., Zembrzuski M., Mieczysław Gogacz, seria: Polska filozofia chrześcijańska XX wieku, Kraków 2019.
Andrzejuk A., Lipski D., Płotka M., Zembrzuski M., Mieczysław Gogacz, seria: The Polish Christian Philosophy In The
20-th Century, Krakow 2019.

3. PORÓWNANIE TOMIZMU KONSEKWENTNEGO
I INNYCH ODMIAN TOMIZMU ORAZ ODNIESIENIA
DO INNYCH AUTORÓW I NURTÓW FILOZOFII
Temat relacji między współcześnie uprawianymi odmianami tomizmu a tomizmem konsekwentnym można znaleźć w kilku publikacjach:
1. Bańkowski K., Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu,
„Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 211-219.
2. Ćwiertniak T., Tomizm egzystencjalny Mieczysława A. Krąpca
a tomizm konsekwentny Mieczysława Gogacza. Ku analizie porównawczej, „Rocznik Tomistyczny” 8 (2019), s. 173-196.
3. Listkowska B., Andrzejuk A., Tomizm Polski 1879–1918.
Słownik filozofów, Radzymin 2014.
4. Listkowska B., Andrzejuk A., Tomizm Polski 1919–1945.
Słownik filozofów, Radzymin 2014.
5. Listkowska B., Andrzejuk A., Tomizm Polski 1846–1965.
Słownik filozofów, Warszawa–Radzymin 2015.
6. Mazur P.S., Duchliński P., Skrzydlewski P., Przewodnik po
polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku, Kraków 2020.
Wśród wskazówek bibliograficznych nie może zabraknąć tych, które są poświęcone porównaniu tomizmu konsekwentnego z innymi
nurtami filozoficznymi i autorami. Sam Gogacz w swoich publikacjach odnosił się do różnych nurtów filozoficznych, oceniał je i interpretował z perspektywy tomizmu konsekwentnego. Do najciekawszych publikacji w tym obszarze należą:
1. Gondek A., Pedagogika Mieczysława Gogacza – propozycja realistycznego wychowania i wykształcenia na tle współczesnej pe-
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

dagogiki zorientowanej idealistycznie, „Rocznik Tomistyczny”
5 (2015), s. 91-112.
Listkowska B., Gogacz - Judycki: dwie koncepcje indywidualności osoby ludzkiej, „Logos i Ethos” 2 (2014), s. 45-75.
Listkowska B., Stosunek do samego siebie a poczucie szczęścia
w ujęciu Ericha Fromma i Mieczysława Gogacza. Studium porównawcze, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 131-148.
Listkowska B., Tomizm fenomenologizujący czy fenomenologia
tomizująca? (wywiad), w: A.B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, t. 3, Lublin 2015, s. 123-135.
Pichola E.A., Niekonsekwentne serce fenomenologa wobec serca
konsekwentnego tomisty. Porównanie koncepcji Dietricha von
Hildebranda z mową i słowem serca Mieczysława Gogacza,
„Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 113-130.
Zembrzuski M., „Cienie bez jaskini” – spór M. Gogacza i J. Tischnera o charakter filozofii, w: Klimski T., Andrzejuk I. (red.),
Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012, s. 99-114.
Zembrzuski M., Wychowanie jako uprawa intelektu. Problematyka sprawności intelektu w ujęciu wybranych tomistów polskich
(J. Woroniecki, S. Swieżawski, M. Gogacz), w: M. Krasnodębski (red.), Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, Warszawa 2014, s. 179-202.

4. SZCZEGÓŁOWE ROZSTRZYGNIĘCIA FILOZOFICZNE
W TOMIZMIE KONSEKWENTNYM
Ten aspekt literatury poświęconej myśli tomizmu konsekwentnego
jest najbogatszy. W liście napisanym przez Tomasza z Akwinu można znaleźć ciekawe zdanie, które można w pewien sposób zrozumieć
w tym kontekście: „To, co przeczytasz, staraj się zrozumieć”. Mieczysław Gogacz w swoich tekstach zarysował pewien program badawczy, który kontynuowali jego uczniowie. Ten program wciąż ożywia tych, którzy widzą w nim moc do tego, aby mierzyć się
z wieloma zagadnieniami. Jednocześnie w tej grupie znajdą się publikacje, które stanowią aplikację tomizmu do różnych zagadnień fi-
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lozoficznych, ale też wielu problemów z różnych obszarów wiedzy
(biologii, psychologii, pedagogiki).
1. Andrzejuk A., Osobowa perspektywa dla uczuć w traktacie Mieczysława Gogacza o rozpaczy i nadziei, „Studia Philosophiae
Christianae” 32 (1996) 2, s. 204-211.
2. Andrzejuk I., Filozoficzna interpretacja doświadczenia mistycznego w ujęciu Mieczysława Gogacza, w: Andrzejuk I., Klimski
T. (red.), Filozofia i mistyka, Warszawa 2012, s. 213-225.
3. Bromski P., „Doniosłość osoby i relacji osobowych”. Ujęcie osoby
i relacji osobowych w rozumieniu Mieczysława Gogacza, w:
Klimski T., Andrzejuk I. (red.), Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012, s. 39-51.
4. Fischer S., Stanowisko tomizmu konsekwentnego w sprawie statusu bytowego ludzkiego embrionu na tle innych współczesnych
stanowisk, w: Klimski T., Andrzejuk I. (red.), Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012,
s. 115-123.
5. Idźkowski J., Kontemplacja w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza,
w: Klimski T., Andrzejuk I. (red.), Filozofia i mistyka. Wokół
myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012, s. 159-170.
6. Kazimierczak-Kucharska A., Platonizm i neoplatonizm podstawową warstwą współczesnej kultury filozoficznej w ujęciu prof.
Mieczysława Gogacza, w: Klimski T., Andrzejuk I. (red.), Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa
2012, s. 71-78.
7. Kubiak W., Charakterystyka relacji osobowych w ujęciu Gogacza,
„Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 61-75.
8. Kubiak W., Klasyfikacja relacji w tomizmie konsekwentnym,
„Studia Philosophiae Christianae” 33 (1997) 1, s. 21-40.
9. Lipski D., Profesora Mieczysława Gogacza ujęcie etyki, w:
Klimski T., Andrzejuk I. (red.), Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012, s. 127-135.
10. Listkowska B., Antropologia filozoficzna prof. Mieczysława Gogacza jako metafizyka człowieka i metafizyka osoby, w: Klimski
T., Andrzejuk I. (red.), Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012, s. 21-31.
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11. Łażewski E., Życie religijne a walka duchowa w ujęciu tomizmu
konsekwentnego, w: Klimski T., Andrzejuk I. (red.), Filozofia
i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012,
s. 227-243.
12. Mażewski Ł., Estetyka i jej aspekty pedagogiczne w ujęciu Mieczysława Gogacza, w: Klimski T., Andrzejuk I. (red.), Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa
2012, s. 183-199.
13. Nowik A.M., Filozoficzna koncepcja narodu i państwa w ujęciu
prof. Mieczysława Gogacza, w: Klimski T., Andrzejuk I. (red.),
Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012, s. 63-67.
14. Pełka D., Wychowanie cnót moralnych w perspektywie pedagogiki
Mieczysława Gogacza, w: M. Krasnodębski (red.), Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, Warszawa 2014, s. 203219.
15. Pełka D., Pedagogika jako dyscyplina filozoficzna w ujęciu Mieczysława Gogacza, „Studia Philosophiae Christianae”
42 (2006) 2, s. 87-94.
16. Pełka D., Relacje z prawdą i dobrem jako cel pedagogiki tomizmu
konsekwentnego, w: Klimski T., Andrzejuk I. (red.), Filozofia
i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012,
s. 173-181.
17. Płotka M., Koncepcja wolności w ujęciu Mieczysława Gogacza
i jej historyczne źródła, w: Klimski T., Andrzejuk I. (red.), Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa
2012, s. 149-158.
18. Pyszczek G., Między duchowością a literaturą. Wokół powieści
„Jak traci się miłość” Mieczysława Gogacza, w: Klimski T., Andrzejuk I. (red.), Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława
Gogacza, Warszawa 2012, s. 245-255.
19. Stępień T., Problem przyczynowania sprawczego w ujęciu Mieczysława Gogacza w kontekście „drugiej drogi” św. Tomasza
z Akwinu, „Studia Philosophiae Christianae” 42 (2006) 2,
s. 95-108.
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20. Szczepkowska W., Miejsce przyczyn celowych w metafizyce.
Propozycja tomizmu konsekwentnego, w: Klimski T.,
Andrzejuk I. (red.), Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012, s. 91-97.
21. Szyndler L., „Mowa serca” w ujęciu Mieczysława Gogacza,
„Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 105-112.
22. Szyndler L., Mowa serca jako centralny punkt realistycznej teorii
poznania w ujęciu Mieczysława Gogacza, „Edukacja Filozoficzna” 22 (1996), s. 225-237.
23. Wojcieszek K., Być ojcem, być matką… Odkrywanie natury rodzicielstwa w tomizmie konsekwentnym, „Studia Philosophiae
Christianae” 42 (2006) 2, s. 151-160.
24. Wójcik J., Osoba w ujęciu Mieczysława Gogacza na przykładzie
nowej teorii pracy ludzkiej, w: Klimski T., Andrzejuk I. (red.),
Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012, s. 33-38.
25. Zapisek D., Metafizyczne ujęcie rodziny według prof. Mieczysława Gogacza, w: Klimski T., Andrzejuk I. (red.), Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Warszawa 2012,
s. 53-61.
26. Zatorowski J., Sumienie wyjściowym pryncypium postępowania.
Teoria sumienia tomizmu konsekwentnego, w: Klimski T., Andrzejuk I. (red.), Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława
Gogacza, Warszawa 2012, s. 137-148.
27. Zembrzuski M., Prawda o intelekcie. Mieczysława Gogacza rozumienie intelektu możnościowego i czynnego, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2015), s. 75-89.
Oddzielnie należy wspomnieć o monografiach, w których aplikacja
twierdzeń tomizmu konsekwentnego stała się okazją do budowania
tomistycznych podstaw i aspektów różnych dziedzin. Do najważniejszych publikacji należą:
1. Andrzejuk A., Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw
etyki tomistycznej, Warszawa 2000.
2. Andrzejuk A., Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych, Warszawa 2012.
3. Bromski P., Człowiek i społeczeństwo. Osoba i relacje osobowe
w ujęciu współczesnej filozofii realistycznej, Warszawa 2004.
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4.

Kalka K., Teoria obecności w tradycji neoplatońskiej i tomistycznej, Piła 2017.
5. Krasnodębski M., Integralna antropologia wychowania. Filozofia wychowująca tomizmu konsekwentnego, Białystok 2013.
6. Krasnodębski M., Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa 2008.
7. Sobczak S., Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy teleologii wychowania, Warszawa 2000.
8. Stępień T., Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka,
Warszawa 2003.
9. Wojcieszek K.A., Na początku była rozpacz… Antropologiczne
podstawy profilaktyki, Kraków 2005.
10. Wolska U., Człowiek rzecz czy osoba? Filozoficzne ujęcie człowieka jako osoby terapią dla zagubionych w płynnej rzeczywistości, Radzymin 2017.
11. Wołoszyn-Spirka W., Możliwe implikacje tomizmu konsekwentnego dla formułowania podstaw etyki zawodu nauczycielskiego, Bydgoszcz 2005.
12. Wołoszyn-Spirka W., W poszukiwaniu realistycznych podstaw
moralnego postępowania nauczyciela, Bydgoszcz 2001.

5. ODCZYTANIE MYŚLI TOMASZA Z AKWINU
Z PERSPEKTYWY TOMIZMU KONSEKWENTNEGO
Tomizm konsekwentny wiąże się z pewnym sposobem odczytywania myśli Tomasza z Akwinu. Akcent położony na istnienie (esse)
w metafizyce Akwinaty spowodował nowe spojrzenia na szczegółowe zagadnienia obecne w tekstach Tomasza. W efekcie powstało
wiele prac naukowych, monografii, artykułów, a także tłumaczeń
tekstów Akwinaty, w których można dostrzec ślady egzegezy jego
dzieł właśnie w perspektywie tomizmu konsekwentnego.
Warto wspomnieć o najważniejszych próbach tego rodzaju:
1. Andrzejuk A., Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu,
Warszawa 1999.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Andrzejuk A., Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w „Summa theologiae” św. Tomasza z Akwinu, Warszawa
2006.
Andrzejuk A., Tomasz z Akwinu jako psycholog, Warszawa
2020.
Andrzejuk I., Andrzejuk A., Tomasz z Akwinu jako etyk,
Warszawa 2021.
Andrzejuk I., Filozofia przyjaźni w „Komentarzu” Tomasza
z Akwinu do „Etyki Nikomachejskiej” Arystotelesa, Warszawa
2007.
Andrzejuk I., Od etyki Arystotelesa do filozofii moralnej Tomasza
z Akwinu, Warszawa 2021.
Bartel T., Prawda i byt. Ujęcie prawdy ontycznej w „Quaestio
disputata de veritate” świętego Tomasza z Akwinu, Warszawa
2008.
Cyciura P., Rola historii filozofii w punkcie wyjścia metafizyki na
podstawie tekstów świętego Tomasza z Akwinu oraz Arystotelesa,
Bydgoszcz 2006.
Cyciura P., Święty Tomasz z Akwinu a platonizm. Metafizyka
i teoria poznania, Bydgoszcz 2008.
Ćwik K., Filozofia w chrystologii. Filozoficzne rozumienie „Verbum incarnatum” w tekstach św. Tomasza z Akwinu, Warszawa
2021.
Kalka K., Sprawiedliwość i sprawności społeczne według św. Tomasza z Akwinu, Bydgoszcz 1994.
Krasnodębski M., Dusza i ciało. Zagadnienie zjednoczenia duszy i ciała w wybranych tekstach Tomasza z Akwinu oraz w filozofii tomistycznej, Warszawa 2004.
Lisowski A., Transcendentalia jako przejawy aktu istnienia bytu
w metafizyce św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2015.
Milcarek P., Od istoty do istnienia. Tworzenie się metafizyki egzystencjalnej wewnątrz łacińskiej tradycji filozofii chrześcijańskiej,
Warszawa 2008.
Milcarek P., Teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza
z Akwinu, Warszawa 1994.
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16. Muszyńska R., Przyczyny duszy. Metafizyczne ujęcie duszy
w Komentarzu św. Tomasza do traktatu „O duszy” Arystotelesa,
Warszawa 2003.
17. Nowik A.M., Zagadnienie pierwszych przyczyn rzeczy w komentarzu św. Tomasza z Akwinu do „Metafizyki” Arystotelesa,
Warszawa 2003.
18. Rosłan A., Rozumienie istnienia w „Summa contra gentiles” Tomasza z Akwinu, Warszawa 1999.
19. Stępień T., Doktor anielski o aniołach, Warszawa 2020.
20. Szyndler L., Zagadnienie „verbum cordis” w ujęciu Tomasza
z Akwinu, w: A. Górniak (red.), Wokół średniowiecznej filozofii
języka, seria: Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną,
t. 1, Warszawa 2002, s. 21-115.
21. Wojcieszek K.A., Stworzony i zrodzony… Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach
św. Tomasza z Akwinu – próba aktualizacji, Warszawa 2000.
22. Zatorowski J., Synderesis et conscientia. Koncepcja podmiotowej
normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu – jej źródła i kontynuacje, Warszawa 2013.
23. Zembrzuski M., Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, Warszawa 2019.
24. Zembrzuski M., Od zmysłu wspólnego do pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w teorii poznania św.
Tomasza z Akwinu, Warszawa 2015.
25. Zembrzuski M., Problematyka pamięci i przypominania sobie
w tekstach św. Tomasza z Akwinu, w: Tomasz z Akwinu, Komentarz „O pamięci i przypominaniu”, seria: Opera philosophorum medii aevi, t. 13, Warszawa 2012, s. 15-203.
26. Zembrzuski M., Problematyka istnienia i bytu w komentarzu
Akwinaty do „De hebdomadibus” Boecjusza. Wprowadzenie do
tłumaczenia, w: Tomasz z Akwinu, Komentarz do „De hebdomadibus” Boecjusza, Warszawa 2021.

377

Michał Zembrzuski

6. WPROWADZENIE DO MYŚLI TOMASZA Z AKWINU
Przed rozpoczęciem lektury tekstów Tomasza z Akwinu warto zapoznać się z wprowadzeniami do jego myśli. Jest ich oczywiście nieskończenie wiele i z tego powodu są dość łatwo dostępne. W Polsce
jest także wiele wprowadzeń autorów zagranicznych, tłumaczonych
na nasz język. Można ponownie zacytować list Tomasza: „Nie patrz
na to, kto mówi; lecz ktokolwiek mówiłby coś dobrego – poleć to pamięci”. Tym, co decydowałoby o tym, że niektóre z wprowadzeń nie
są dobre i niegodne zapamiętania, byłaby niewłaściwa prezentacja
roli i miejsca filozofii w dziele Tomasza z Akwinu. Z niektórych
wprowadzeń przebija Tomasz z Akwinu jako teolog, który albo nie
zajmował się filozofią, albo wprzęgał ją w tandem służebnicy-pani.
Warto rozpocząć lekturę od wprowadzeń historycznych, ukazujących biografię Tomasza. Są trzy takie pozycje:
1. Chenu M.-D., Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Kęty
2001 (tytuł polski jest mylący, gdyż książka ukazuje historycznie całą twórczość Akwinaty).
2. Weisheipl J., Tomasz z Akwinu. Życie, myśl i dzieło, Poznań
1985.
3. Torrell J.-P., Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło, Kęty–Warszawa 2008 (wydanie poprawione o zmienionym tytule:
Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu. Osoba i dzieło, Poznań–Warszawa 2021).
Publikacje te nie uwzględniają jednak samej filozofii w powiązaniu
z życiem Akwinaty, traktując go jako „człowieka swojego czasu”. Na
związek życia z filozofią w swojej książce zwraca uwagę Artur Andrzejuk. Książka ta jest ponownie wspominana, gdyż zarówno wprowadza w tomizm konsekwentny, jak i stanowi wprowadzenie do myśli filozoficznej Tomasza z uwzględnieniem chronologii jego życia:
1. Andrzejuk A., Tomasz z Akwinu jako filozof, wyd. 2, Radzymin 2018.
Lista dostępnych w języku polskim, jak się wydaje najważniejszych,
wprowadzeń uwzględniających filozoficzny charakter dzieła Akwinaty przedstawia się następująco:
1. Gilson É., Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza
z Akwinu, Warszawa 1998.
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Wskazówki bibliograficzne

2.
3.
4.

Majkrzak H., Doktor doktorów, Kęty 2012.
Maryniarczyk A., Tomizm. Dla-czego?, Lublin 2001.
Swieżawski S., Święty Tomasz na nowo odczytany, Kraków
1983.
5. Stump E., Akwinata, Poznań–Warszawa 2021.
6. Turner D., Tomasz z Akwinu. Portret, Poznań–Warszawa
2017.
7. Zimmermann A., Czytanie Tomasza, Warszawa 2011.

7. OD CZEGO ZACZĄĆ CZYTANIE TOMASZA
Z AKWINU?
W odniesieniu do tego punktu wskazówek bibliograficznych można
ponownie zacytować List o sposobie studiowania: „Zawsze upewniaj
się w tym, czego nie jesteś pewny”. Tomizm konsekwentny jest współczesną interpretacją myśli Akwinaty i wyrósł z lektury jego tekstów.
Tomasz z Akwinu pozostaje zawsze dla tomistów punktem odniesienia, choć tylko pośrednim, ostatecznym bowiem punktem odniesienia pozostaje rzeczywistość, w zgodzie z którą formułuje się wypowiedzi filozoficzne. Lektura tekstów oryginalnych Tomasza
z pewnością nie jest łatwa, ale jej efekty są niezwykłe. Lektura dostarcza inspiracji i pozwala na upewnienie się w sytuacjach, gdy czegoś „nie jesteśmy pewni”.
Odpowiedź na pytanie, od czego zacząć lekturę Tomasza z Akwinu na pewno nie jest łatwa i należałoby odpowiedzieć: „to zależy”.
Jeśli wskazówki bibliograficzne miałyby zachęcić do lektury dzieł
Tomasza, to z pewnością należałoby wskazać lekturę jego Summy
teologii. Z założenia była ona napisana jako podręcznik wprowadzający do teologii (choć ostatecznie poświęcona jest również i filozofii). Lekturę tego dzieła można rozpocząć od początkowych fragmentów Traktatu o Bogu, albo też od Traktatu o człowieku. Ten
ostatni został wydany w tłumaczeniu Stefana Swieżawskiego i w
wielu wydaniach zawiera dodatkowo tekst łaciński (np. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku. Summa teologii 1, 75-89, Kęty 2000). Od lektury Summy można przejść do Kwestii dyskutowanych o prawdzie (np.
tłumaczenie w Wydawnictwie Antyk – Tomasz z Akwinu, Kwestie
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dyskutowane o prawdzie, t. 1-2, Kęty 1998; ale także tłumaczenie lubelskie – Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe, Lublin 2001-2010
– oddzielnie wydane O prawdzie, O dobru, O uczuciach, O ideach, O sumieniu), które obejmują bardzo wiele szczegółowych zagadnień zarówno filozoficznych, jak i teologicznych. Można także przejść do
lektury Summy contra gentiles, która w inny sposób (za pomocą samej
argumentacji) niż Summa teologii prezentuje zagadnienia filozoficzne i teologiczne. W dalszych krokach uwagę można skierować na
dziełka filozoficzne (opuscula), które dla Tomasza były równie ważne jak dzieła związane z jego działalnością dydaktyczną. Opuscula
zostały wydane w tłumaczeniu wielu autorów w serii Opera philosophorum medii aevi (w tomie 9 fasc. 1-4, Warszawa 2011–2014).
Znalazły się tam tłumaczenia między innymi: De ente et essentia, De
principiis naturae, De mixtione elementorum, De aeternitate mundi, De
motu cordis, De iudiciis astrorum.
Jeśli wskazówki bibliograficzne miałyby stanowić chęć pogłębienia problematyki istnienia (esse) jako głównego i organizującego rozważania filozoficzne tematu tomizmu konsekwentnego, to lista lektur wyglądałaby inaczej. Niewątpliwie dziełko De ente et essentia
stanowi fundament Tomaszowej metafizyki realistycznej. Teksty
w których występuje zagadnienie istnienia jako najważniejszego aktu bytu, pojawiają się także w Komentarzu do „De hebdomadibus (w tłumaczeniu M. Zembrzuskiego, wyd. von boroviecky, Warszawa 2021)
oraz w pierwszej kwestii De spiritualibus creaturis. Podążając tym tropem można odczytać zagadnienie istnienia zarówno w Summie teologii (gdy mowa jest o istnieniu i istocie Boga – S. th. I, q. 3, a. 4), jak
i w Summa contra gentiles (ScG I, c. 22) oraz Compendium theologiae
(c. 11).

***
Niezależnie od proponowanych tu lektur można polecić także nagrania wykładów, referatów i seminariów tomistycznych, dostępnych
na kanale Naukowego Towarzystwa Tomistycznego w serwisie internetowym YouTube. Charakter propedeutyczny zarówno w odniesieniu do filozofii jak i teologii Tomaszowej mają mini-wykłady (ponad sto), przygotowane w ramach programu „Tomizm w czasie
zarazy” (osobna playlista na YouTube).
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Posłowie
Artur Andrzejuk
Książka pt. Tomizm konsekwentny została pomyślana jako zwięzły
podręcznik tego tomizmu, zapoczątkowanego przez prof. Mieczysława Gogacza i uprawianego przez jego uczniów i kontynuatorów
w ramach warszawskiej szkoły tomizmu. Cechą charakteryzującą tę
książkę jest właśnie poszerzenie bazy tomizmu konsekwentnego, która znajduje się w tekstach prof. Gogacza, o komentarze, uzupełnienia, korekty i rozwinięcia jego uczniów.
Pierwotny pomysł tej publikacji pochodzi od mec. Jacka Sińskiego,
który już kilka lat temu przekonywał, że warszawskie środowisko tomistyczne, skupione wokół Katedry Historii Filozofii Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Rocznika Tomistycznego” oraz
Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, stać jest na podręcznikowe opracowanie podstawowych zagadnień tomizmu konsekwentnego. Pomysł ten dojrzewał dość długo, aż przybrał postać niniejszej publikacji, której wydanie w takiej formie możliwe było dzięki
dofinansowaniu, uzyskanemu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu „Interwencje” (74/2021/
NCK/KI).
Dziękuję mec. Jackowi Sińskiemu za pomysł tej książki oraz wieloletni patronat nad naszymi różnymi inicjatywami tomistycznymi.
Słowa podziękowania kieruję do osób, które także od wielu lat służą swoim talentem i umiejętnościami różnym naszym publikacjom
(przede wszystkim „Rocznikowi Tomistycznemu” i Bibliotece „Rocznika Tomistycznego”). Są to: prof. Mieczysław Knut, który niestrudzenie projektuje okładki większości naszych publikacji, red. Elżbieta Pachciarek, która dba o polszczyznę naszych tekstów i ich
stronę formalną, Maciej Głowacki, który odpowiada za stronę graficzną, skład i łamanie testu oraz za strony internetowe. Słowa
wdzięczności kieruję do Autorów wszystkich rozdziałów. Osobne
podziękowania należą się mgr Natalii Herold, sekretarzowi Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, za wyszukanie wspomnianego
programu w Narodowym Centrum Kultury, złożenie odpowiedniego wniosku, monitorowanie jego realizacji i potem rozliczenie go.
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Czytelnikom powierzam owoc naszej wspólnej pracy, życząc, aby
Tomizm konsekwentny był dla nich drogowskazem do samej rzeczywistości, do osób: ludzi i Boga, do realnych relacji wiążących z ludźmi i z Bogiem, do prawdy, dobra i piękna. Zarazem zapraszam do
pogłębiania, poprawiania, uzupełniania proponowanych w książce
ujęć, aby coraz adekwatniej, precyzyjniej, wierniej opisywały rzeczywistość realnych bytów jednostkowych i wiążących je relacji. Tomizm konsekwentny wymaga bowiem wierności raczej realnym bytom niż ujęciom, nawet jeśli są to nasze własne ujęcia, które
sformułowaliśmy, do których jesteśmy przyzwyczajeni i które zwyczajnie lubimy.
Życzę wszystkim Czytelnikom nauczenia się tej wierności z naszej książki.
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Indeks rzeczowy
Pojęcia zapisane wersalikami (wielkimi literami) wskazują na paragraf,
poświęcony danemu zagadnieniu; pojęcia zapisane małymi literami
wskazują na miejsca w tekście, gdzie są omawiane.
A

argument „naturalistyczny” 49
argument z istnienia zła 48
Arystoteles i problem istnienia 16
ASCETYKA I JEJ FILOZOFICZNE
PODŁOŻE 172
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B
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Benedykt XVI i Franciszek 337
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D
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definicja (legalna) prawa 238
dobro 31
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wybór 80
DOBRO WSPÓLNE 219
dojrzałość człowieka 215
DOWODZENIE ISTNIENIA BOGA 52
„droga z celowości” 61
„droga ze stopni doskonałości” 59
„droga z powstawania i ginięcia” 57
„droga z przyczynowości sprawczej” 55
„droga z ruchu” 54
dusza ludzka 122, 142
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istnienia w bycie 29
DWUDZIELNOŚĆ UJĘCIA ŚW. TOMASZA:
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dyskusja Tomasza z Arystotelesem 18
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CHARAKTERYSTYKA WYCHOWANIA
I WYKSZTAŁCENIA CZŁOWIEKA 207
ciało człowieka 122
cierpliwość 211
człowiek a osoba 142
CZŁOWIEK I WSPÓLNOTA 237
człowiek jako osoba 38
CZŁOWIEK JAKO TWÓRCA I ODBIORCA
KULTURY 228
CZYM JEST POLITYKA? 217
CZYM JEST POZNANIE? 85

egzystencjalna metafizyka bytu wobec
esencjalizmu Arystotelesa 28
eksperyment skandynawski 344
ENCYKLIKA AETERNI PATRIS I DZIAŁANIA
LEONA XIII 287
epistemologia i filozofia człowieka 271
etyczne aspekty funkcji przedsiębiorcy: oblicza
odpowiedzialności 258
etyczne aspekty obowiązków przedsiębiorcy:
rozwijanie cnót 260
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filozofia 168
FILOZOFIA A RELIGIA
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METODOLOGICZNE 168
filozofia a teologia
w myśli Tomasza 11
filozofia Boga i inne szczegółowe
filozofie 273
FILOZOFIA BYTU, A INNE DYSCYPLINY
FILOZOFICZNE 42
FILOZOFIA BYTU I INNE DYSCYPLINY
FILOZOFICZNE 271
FILOZOFIA CZŁOWIEKA JAKO METAFIZYKA
BYTU LUDZKIEGO 118
filozofia człowieka jako subdyscyplina
metafizyki 118
filozofia w teologii 169
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H
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FILOZOFII 284
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ISTOTA FILOZOFII ŚW. TOMASZA 8
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Jan Paweł II 337
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K
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kluczowa rola rozumienia istnienia 11
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