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Tematyka mojej pracy dotyczy teorii bytu stworzonych w obr bie tomizmu
wspó czesnego. G ównym punktem, wokó  którego koncentruj  si  zawarte w niej
rozwa ania, jest zagadnienie esencjalizmu w metafizyce. Temat ten czy si ci le z
badaniami, które w naszym kraju zapocz tkowywa  i rozwija  profesor Gogacz.  Jest to
niezwykle istotne zagadnienie ze wzgl du na wszechobecno  w tków esencjalistycznych we
wspó czesnej filozofii i ca ej zachodniej kulturze. Najogólniej mówi c esencjalizm jest
stanowiskiem, w którym przyznaje si  rzeczom, lub innym elementom samodzielne
bytowanie bez uwzgl dnienia istnienia. W metafizyce byt zostaje zatem sprowadzony do
istoty, w etyce podstawowym przedmiotem zainteresowania s  warto ci, a nie realne osoby, w
polityce na pierwsze miejsce wysuwaj  si  takie „byty” jak pa stwo, czy spo ecze stwo, a nie
realne jednostki.

Najbardziej spektakularny sukces esencjalizm odniós  jednak w nurtach zwi zanych z
naukami przyrodniczymi czyli neopozytywizmie i potocznym wiatopogl dzie nabudowanym
na interpretacjach wspó czesnej fizyki. W my l tych stanowisk fakt istnienia danego bytu

umaczony jest przez zespó  przyczyn, który uwarunkowa  jego obecn  posta . Wyja nienie
istnienia Jana znajdujemy w jego rodzicach, istnienie ludzi t umaczy proces ewolucji. Ziemia
istnieje, gdy  dosz o do skupienia si  odpowiedniej ilo ci py u mi dzygwiezdnego pod
wp ywem grawitacji. Istnienie kosmosu, w obecnym jego kszta cie, wyja niaj  nam prawa
fizyki opisuj ce procesy przekszta cania si  materii. Samo zaistnienie wszech wiata wyja nia
natomiast mglisty termin Wielki Wybuch. Istotnie jest to jedynie termin, gdy  po stronie
teorii naukowej odpowiada on matematycznej osobliwo ci, czyli sytuacji, w której teorie te
nie s  ju  w stanie opisywa  zachodz cych procesów. Nad tym stanem wi kszo  ludzi
przechodzi jednak do porz dku dziennego, a gdy potrzebne jest jakie  teoretyczne
wyja nienie tego faktu to wskazuje si  na niekompletno  teorii fizycznej, która jednak ju
wkrótce zostanie przezwyci ona. Czy teorie tego typu, cho by przezwyci y wszystkie
trudno ci s  nam w stanie wyja ni  istnienie czegokolwiek? Otó  nie! Ich rezultaty t umacz
nam bardzo wiele o wiecie i s  niezwykle u yteczne, nie mówi  jednak nic o istnieniu, a
jedynie o tre ciowym aspekcie bytów i prawach rz dz cych jego zachowaniami. Tylko przy
przyj ciu za  esencjalistycznych wyja nienia dostarczane przez fizyk  mog  by
traktowane jako wyja nienia faktu istnienia pewnych rzeczy.

Wszechobecno  esencjalizmu  jest  stanem  o  tyle  niebezpieczny,  e  poci ga  za  sob
bezkrytyczno  wobec zawartych w nim tez. Bezkrytyczno  ta skutkuje z kolei
podporz dkowaniem metodologii innych dziedzin wiedzy, szczególnie w sferze kszta tu
akceptowanych wyja nie , za eniom wyznaczonym przez esencjalistyczn  metafizyk .

Najistotniejszych róde  esencjalizmu mo na szuka  ju  w staro ytno ci w filozofii
Arystotelesa. Ze wzgl du na przyj cie parmenidejsko – plato skiego modelu nauki uto sami
on poznanie z poj ciowaniem i sprowadzi  tym samym byt do istoty, czyli tego co mo emy
uj  w definicji. Zamkn o to drog  do uwzgl dnienia w metafizyce istnienia, gdy  nie mo e
by  ono przedmiotem definicji. Skutki tego faktu wida  w koncepcji wiecznego wiata, który
nie wymaga  stworzenia oraz w zaw eniu zagadnienia powstawania bytów do wiecznego
procesu przekazywania form pod wp ywem ruchu. Jak trafnie zauwa  Gilson wiatu
Arystotelesa brakuje jednego – mo liwo ci by nie by .

Metafizyk  Arystotelesa przej  i rozwin  Awicenna. Autor ten, poprzez wp yw na
redniowieczn  scholastyk , na trwale zaszczepi  esencjalistyczn  metafizyk  w kulturze

intelektualnej zachodu. Najbardziej rozpoznawalnymi koncepcjami filozoficznymi



pochodz cymi od Awicenny s  teoria natury trzeciej i bytów mo liwych. Natura trzecia jest
tym co wyra a definicja, czyli tym czym rzecz jest sama w sobie. Wyra enie „sama w sobie”
jest jednak rozumiane bardzo rygorystycznie, natura trzecia jest bowiem neutralna wobec
jednostkowo ci, ogólno ci i istnienia. Na bazie teorii natur trzecich Awicenna tworzy
koncepcj  bytów mo liwych, czyli takich bytów, które posiadaj  odpowiedni  natur  trzeci ,
a co za tym idzie mog  zosta  zrealizowane w wiecie. Byty takie maj  pierwsze stwo przed
bytami realnymi, gdy  najpierw co  musi by  mo liwe, aby sta o si  realne. W filozofii w.
Tomasza jest dok adnie na odwrót: najpierw co  musi by  realne, eby w ogóle mówi  o
mo liwo ci. Mo liwo  jest wiatem fikcji tworzonym przez nas i zale y ci le od posiadanej
przez nas wiedzy.

Zrozumienie stanowisk esencjalistycznych jest niezwykle przydatne w wiadomym
odbiorze i interpretacji wspó czesnej filozofii i innych sfer kultury. Jest ono równie  pomocne
w lepszym zrozumieniu odr bno ci metafizyki jak  stworzy w. Tomasz, szczególnie w
odniesieniu do innych filozofii z nurtu realistycznego. Ca y czas mo na przecie  dzisiaj
spotka  interpretacje, w których w. Tomasz to ochrzczony Arystoteles. Twierdzenia takie
obrazuj  w jak du ym stopniu esencjalizm wp ywa na odczytanie filozofii. Identyfikacja uj
esencjalistycznych jest równie, a mo e nawet bardziej, istotna w zagadnieniach, w których
wp yw ten jest pocz tkowo znacznie mniej widoczny. Ró nice wynikaj ce z przyj cia
odmiennych za  metafizycznych w jaskrawy sposób uwidaczniaj  si  zazwyczaj dopiero
w ga ziach wiedzy, czy innych sferach kultury dalekich od metafizyki. Wystarczy
przytoczy  przyk ad Hegla. Stworzy  on okre lony system metafizyczny, który nast pnie
zosta  postawiony z g owy na nogi, a pó niej fal  b dów, która przek ada a si  na losy
realnych ludzi, trudno ju  by o zatrzyma . Jeszcze dzi  du a cz  polityki i historiozofii
pozostaje pod wp ywem zasad Hegla, na szcz cie b dy s  ju  mniej drastyczne.

Wyzbycie si  metafizyki, czy abstrahowanie od jej wyników jest zawsze jedynie
pozorne. To tak jakby kto  chcia  projektowa  samolot abstrahuj c od grawitacji. Mo na
podejmowa  takie próby jednak z pewno ci  nie b  one prowadzi  w dobrym kierunku.  W
dziedzinie techniki b dy takie weryfikuje si  szybko, w dziedzinie my li filozoficznej
niestety nie. Tezy metafizyczne, cz sto nie wiadomie czerpane z kultury, maj  istotny wp yw
na rozwój nauki i ca ej kultury, gdy  wyznaczaj  do pewnego stopnia pola zainteresowa
innych ga zi wiedzy i kszta t wyja nie  jakie uznajemy za ostateczne, lub chocia by
wystarczaj ce.

Filozof, jako ten, który poszukuje prawdy o rzeczywisto ci, stoi wi c dzi  przed
podwójnie trudnym zadaniem. Oprócz zmierzenia si  z poznaniem wiata musi on zmierzy
si  z weryfikacj  sposobu my lenie o rzeczywisto ci i o badaniu rzeczywisto ci, tak g boko
zakorzenionego w kulturze, e dla wielu ludzi w ogóle niezauwa alnego. Analiza
wspó czesnego tomizmu daje nam niepowtarzaln  okazj  do prze ledzenia jak z tym
zadaniem radzi o sobie wielu wybitnych filozofów.

W filozofii Waisa obecnych jest jeszcze wiele elementów esencjalistycznych. Sam
przedmiot metafizyki okre lany jest przez niego przy pomocy sformu owa  Wolffa – „bytem
jest to co istnieje lub istnie  mo e”. W metafizyce na równie postawione zatem zostaj  realne
konkrety i wytwory my li. Nawet tak istotne dla filozofii w. Tomasza zagadnienie jak
ró nica pomi dzy istot  i istnieniem rozpatrywana jest w wietle opozycji ró nica logiczna –
ró nica rzeczowa wynikaj cej z uproszczonych podr cznikowych uj  obowi zuj cych ju  od
czasów uczniów Akwinaty.

Uproszczone, podr cznikowe interpretacje i elementy ewidentnie obce my li w.
Tomasza s  ju  usuni te w filozofii Eldersa. K adzie on du y nacisk na prymat istnienia w
metafizyce i w ciw  interpretacj  rozró nienia na istot  i istnienie. Jego uj cia s  jednak w
niektórych sferach ma o precyzyjne. Przedmiot metafizyki raz opisywany jest tak jakby by a
to charakterystyka klasy bytów, do których odnosi si  wiedza metafizyczna. Innym razem jest



on opisywany jako aspekt rzeczywisto ci, który badany jest w metafizyce. Elders powraca
równie  w pewien sposób do koncepcji bytów mo liwych, jednak brak precyzyjnych
deklaracji nie pozwala rozs dzi  jaki charakter mia yby mie  tego rodzaju byty.

Problem bytów mo liwych zostaje precyzyjnie rozstrzygni ty przez Kr pca. Eliminuje
on jak kolwiek posta  teorii bytów mo liwych i precyzuje ró nic  pomi dzy przedmiotem
metafizyki a klas  bytów do jakiej odnosi si  wiedza o charakterze metafizycznym. Mo liwe
jest wtedy odró nienie porz dku poznania i porz dku bytowania oraz w ciwe okre lenie
tego czym jest mo liwo  i jaki status ontyczny ma to co ogólne. Problematycznym
fragmentem filozofii Kr pca jest natomiast próba ufundowania metafizyki poprzez tak zwan
teori  s dów egzystencjalnych. Wi e si  ona ci le z epistemologicznym wyja nieniem
procesów poznawczych, w których dochodzi do poznania istnienia. Kluczowym elementem
tego wyja nienia jest natomiast bezpo rednie do wiadczenie aktu istnienia, czyli pewnego
rodzaju intuicyjne poznanie, w którym intelekt natychmiast i bez adnych po redników
poznaje istnienie bytu. róde  tej teorii znów mo emy doszukiwa  si  w filozofii Awicenny.

Teoria intuicyjnego poznania istnienia, jak s usznie podkre la  to prof. Gogacz,
rodzi jednak wiele trudno ci. Konsekwencj  takiego stanowiska epistemologicznego jest
bezpo rednie poznawanie bytu jako bytu, a nie realnego konkretu. Ponadto punkt wyj cia
metafizyki jest zarazem jej punktem doj cia, a tworzenie metafizyki ogranicza si  do
intuicyjnego odbioru struktury bytu. Zagubiona zostaje równie  ró nica pomi dzy realno ci ,
której do wiadczamy i która mo e by  afirmowana w s dach egzystencjalnych, a istnieniem
jako realnym czynnikiem strukturalnym bytu. Na miejsce teorii intuicji prof. Gogacz
zaproponowa  inn  teori  epistemologiczn  opart  na rozró nieniu poziomów poznania:
poznanie niewyra ne, czyli realn  relacj cz  poznawany byt z intelektem oraz  poznanie
wyra ne, czyli zespó  poj , s dów i rozumowa  tworzonych przez cz owieka. Podej cie
takie pozwala na spójne rozstrzygni cie podstawowych kwestii filozoficznych i zespolenie
wyników metafizyki i epistemologii.

Droga jak  przeszed  wspó czesny tomizm obrazuje w pewien sposób trud coraz
precyzyjniejszego odczytywania my li w. Tomasza, oczyszczania jej z elementów innych
filozofii, a przede wszystkim wyzwalania si  z esencjalistycznych interpretacji
najwa niejszych zagadnie  metafizyki. Tomizm jest nurtem, w którym nadal toczy si
dyskusja o najistotniejszych kwestiach metafizyki. Dalsze precyzowanie stanowiska
egzystencjalnego i weryfikacja innych ga zi filozofii w wietle egzystencjalnej metafizyki
jest z pewno ci  czym  co mo na wnie  do dorobku filozoficznego.


