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W S T Ę P

Bardzo starym, a jednak wciąż powracającym w filozofii problemem, 
jest pytanie, czy rzeczywistość stanowi ostatecznie jeden byt, który mody-i 
fikując uwielokratnia się, czy przeciwnie, istnieje wiele bytów niejedno
rodnych lub wiele bytów o różnych sposobach egzystencji. Pytanie, czy 
świat w  swojej ostatecznej strukturze ontycznej jest m o n i s t y c z n y  
czy p l u r a l i s t y c z n y ,  stanowi w filozofii bytu zagadnienie podstawo
we, a równocześnie, jak wiele problemów ogólnych, trudne do trafnego 
i zadowalającego rozwiązania. Spór między monizmem i pluralizmem 
wciąż trwa.

Przeglądającemu historię stanowisk w tej dziedzinie narzuca się prze
konanie o przewadze teorii moniśtycznych czy monizujących, które posia
dają bardzo zresztą różne rozwiązania szczegółowe: od postaci skrajnych, 
uznających pozorność, nierzeczywistość wielości bytów do bardziej um iar
kowanych, według których wielość bytów jest przejawem czy emanatem 
jakiejś bytowej je d n i1. Jest faktem, że monistyczne koncepcje świata były 
pierwszymi, jakie pojawiły się w dziejach myśli ludzkiej. Wszystkie teorie 
przedplatońskie, począwszy od monizmu materialistycznego fizyków joń- 
skich do wielkich teorii Heraklita i Parmenidesa, są przecież tego nieza
przeczalnym świadectwem. Monizm wydaje się być czymś niemal natural
nym, koncepcją tak spontanicznie narzucającą się umysłowi ludzkiemu

' Istnieje wiele różnorodnych form monizmu. Wszystkie można sprowadzić do 
dwóch typowych: 1° stanowiska uznające jednorodność rzeczywistości, która ewoluu
jąc przybiera coraz doskonalsze postacie. Tutaj można zaliczyć zarówno monizm ma- 
terialistyczny, który za pierwotny byt ewoluujący uznaje materię, jak i monizm idea
listyczny, upatrujący go w idei (myśli). W zależności od sposobu wyjaśnienia ewolucji 
materii, powstają różne postacie monizmu materialistycznego (mechanistyczny, dyna
miczny, energetyczny, hilozoistyczny, dialektyczny), a w  zależności od sposobu wyjaś
niania modyfikowania się myśli — różne postacie monizmu idealistycznego, np. idea- 
listyczno-ewolucyjny monizm heglowski; 2° stanowiska uznające pierwotność bytu 
absolutnego, który będąc czymś najdoskonalszym ujawnia się i przedłuża w swoich 
przejawach czy emanatach albo stanowi tę samą całość wszystkich składających się 
na rzeczywistość elementów. Tego rodzaju ujęcia rzeczywistości określa się jako 
monizmy panteistyczne czy panenteistyczne, które również mogą przybierać różnorod
ne postacie szczegółowe.
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w zetknięciu ze światem, że trudno dziwić się, iż z taką łatwością był 
przyjmowany i akceptowany również w filozoficznym wyjaśnianiu 
świata 2.

Dopiero po kilku wiekach refleksji filozoficznej pojawiają się usiłowa
nia przezwyciężenia monizmu. Są one dziełem przede wszystkim Platona 
i Arystotelesa s. Platońska teoria partycypacji powstała właśnie jako próba 
wyjścia z nurtu monistycznego i stanowiła propozycję uniwersalnego roz
wiązania, gnębiącego przedplatońskich filozofów, problemu wielości i jed
ności bytów oraz ich wzajemnych relacji. Próba historycznie i meryto
rycznie ogromnie doniosła, która jednak, mimo wysiłków Platona, nie zdo
łała całkowicie przezwyciężyć tendencji monistycznych w koncepcji 
b y tu 4. Dopiero Arystoteles — który stwierdzenie istnienia wielu odręb
nych konkretów potraktował jako fakt pierwotny, wyjściowy, a sam byt 
jako wewnętrznie złożony — zaproponował naprawdę pluralistyczną wi
zję świata®.

Powrót do teorii monistycznych następuje jednak bardzo wyraźnie już 
u stoików i mimo pozorów pluralizmu u Plotyna, w  neoplatońskim gra- 
dualizmie. Monizm występuje nawet u wielu myślicieli starożytności 
chrześcijańskiej, choć w postaci bardziej zakamuflowanej, powiązanej 
z pluralizmem dyktowanym przez objawienie, które wyraźnie stwierdza

! Spontaniczność ująć monistycznych wiąże się z tym, iż w  filozofii dąży się 
zawsze do wyjaśnienia makrostruktury przez mikrostrukturę, a w  mikrostrukturze 
szuka się zazwyczaj jakiegoś jednego, podstawowego elementu, którego uwielokrotnie- 
nie stanowi całą rzeczywistość. Trzeba także zaznaczyć, że monizm bytowy wiąże się 
ze skrajnym poglądem na poznanie, np., że jest ono intuicyjno-empiryczne (fizycy 
jońscy, Heraklit) albo aprioryczno-racjonalne (pitagorejczycy, Parmenides).

3 Wprawdzie wcześniej, np. u Empedoklesa czy Anaksagorasa z Klazomeny, 
istniały pewne próby zbudowania teorii pluralizmu bytowego, były to jednak usiłowa
nia dość naiwne, nieudolne i zasadniczo monistyczne, bo choć np. Anaksagoras uznał 
istnienie kosmicznego „ducha” (voOę) oddzielonego od mieszaniny elementów pratwo- 
rzywa kosmosu, to przecież ten „duch” był jednorodny dla całej mieszaniny.

4 Dla Platona bytem rzeczywistym są tylko idee i one wszystkie spełniają tę samą 
tożsamościową definicję bytu (być bytem — to być sobą, być czymś absolutnie jednym, 
niezłożonym). Byty materialne nie spełniają tej henologicznej definicji bytu i dlatego 
nie są prawdziwymi bytami, stanowią jedynie pozór rzeczywistości. Można więc 
i u Platona mówić o monizmie bytowym, który posiada charakter idealistyczny, w 
przeciwstawieniu do materialistycznego monizmu filozofów jońskich.

5 Pluralizm jest stanowiskiem filozoficznym utrzymującym, że rzeczywistość sta
nowi wiele odrębnych bytów niesamoistnych oraz jeden byt samoistny. Ujętą przez 
najprostsze doświadczenie wielość bytów wyjaśnia Arystoteles w  swojej filozofii fak
tem wewnętrznej złożoności bytu z niesprowadzalnych do siebie elementów: aktu 
i możności. Arystotelesowski pluralizm ma jednak w  pewnej mierze charakter izola- 
cjonizmu: Czysty Akt, Najwyższa Jedność, Absolut w jego filozofii nie ma ewidentnie 
realnych związków ze światem bytów złożonych z elementów możnościowych i aktua
lizujących.
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odrębność bytową Boga od świata bytów zmiennych, ale równocześnie 
afirmuje realność świata stworzonego. W średniowieczu monizm był także 
ukrytym  nurtem  filozoficznym, jak  o tym  świadczą choćby poglądy Amal- 
ryka z Bene czy Dawida z D inan t6. W czasach nowożytnych potężne 
impulsy monistyczne wnieśli do myśli filozoficznej Spinoza, Fichte 
i Hegel i.

Tendencje monistyczne w tłumaczeniu rzeczywistości ujawnił bardzo 
wyraźnie, choć nie zamierzając tego, Kant. Jego zdaniem podstaw ich trze
ba szukać przede wszystkim w jedności ludzkiej jaźni, która czy tp w uję
ciach spontanicznych świata, czy w jego filozoficznym wyjaśnianiu prze
jawia się jako jedność świata pozapodmiotowego.

Nie wydaje się jednak, aby rzutowanie jedności ludzkiej jaźni było 
jedyną przyczyną tendencji mónistyćznych w tłumaczeniu rzeczywistości 
pozapodmiotowej. Jedność bytowa jest faktycznie podstawowym, pierwot
nym sposobem istnienia. Dlatego w wyjaśnianiu filozoficznym, dociekają
cym pierwotnych warunków bytowania, ujm uje się jedność jako coś za
sadniczego, podstawowego. Problemem staje się wówczas nie jedność, ale 
wielość bytów, co oczywiście wiąże się z intuicyjno-aprioryczną postawą 
poznawczą. W takim przypadku monizm jest spontaniczną, jeszcze nie wy
jaśnioną, percepcją Absolutu 8.'<Istnieje wówczas możliwość dwu sposobów 
wytłumaczenia wielości bytów: 1° wielość bytów jest konieczną emanacją, 
różnymi przejawami i modyfikacjami Absolutu (różnego typu panteizmy, 
panenteizm); rozwiązanie takie implikuje jednak wewnętrzną sprzeczność. 
Pozostaje bowiem nie wyjaśniony fakt, w  jaki sposób z absolutnej jedności 
mogą pochodzić byty wielorakie, niedoskonałe, zmienne, co może być 
czynnikiem różnicującym, a więc uwielokratniającym byt absolutny, któ
ry  na mocy swojej natury wyklucza wszelkie zróżnicowanie. 2° Absolut 
wyodrębnia się jako byt swoisty, o odmiennej strukturze ontycznej, stano
wiący sprawcze źródło wszystkiego, co istnieje poza Nim; pozostaje wów
czas do wyjaśnienia charakter związków zachodzących między jednością 
Absolutu a wielością bytów zmiennych, ewoluuj ących.J

Zarysowane tu  problemy, choć tylekroć rozwiązywane przez różnych 
myślicieli, pojawiają się obecnie znów na warsztatach filozofów. Wiele 
jest tego przyczyn, wśród których na pierwszy plan wysuwa się z jednej 
strony renesans myśli monistycznej, zwłaszcza zataczający szerokie kręgi

• Zob. Davidis de Dinanto Quaternulorum fragmenta, wyd. M. Kurdziałek, „Stu
dia Mediewistyezne” 3 (1963).

7 Współczesne teorie monistyczne w  różnej postaci, a zwłaszcza materializm 
dialektyczny (marksizm) i neoheglizm, stanowią także teorie wpływowe.

8 Terminu Absolut używa się na oznaczenie bytu najdoskonalszego w  filozofii, co 
w  niektórych kierunkach filozofii pokrywa się z nazwą Bóg. Trudno jednak Absolut 
bytowy w filozofii Platona czy Arystotelesa utożsamiać z Bogiem chrześcijańskim.
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materializm, a z drugiej — podjęcie prac, zmierzających do odkrycia au
tentycznego tomizmu, znanego z pluralistycznej koncepcji bytu. Stąd 
teorie ustalające relacje między wielością i jednością bytów wchodzą po
nownie w centrum zainteresowania.

W ostatnich dziesiątkach lat pojawiły się w tomistycznej filozofii bytu 
próby zbudowania teorii partycypacji, jako teorii wyjaśniającej pluralizm 
bytowy oraz ujmującej związki między bytami niekoniecznymi i Absolu
tem. Fakt konstruowania teorii partycypacji w tego rodzaju filozofii jest 
pewną rtówością. Większość dotychczasowych wykładów metafizyki tomi
stycznej nie zawierała przedstawienia tej doktryny, mimo iż w tekstach 
Tomasza term in partycypacja występuje bardzo często i posługuje się on 
nim przy formułowaniu prawie wszystkich zasadniczych tez filozofii i teo
logii. Próby zbudowania tomistycznej teorii partycypacji wiążą się przede 
wszystkim z tym nurtem  uprawiania tomizmu, który w wyniku badań 
historycznych akcentuje zależność Tomasza nie tylko od Arystotelesa, jak 
to się zwykle tradycyjnie czyniło, lecz także od Platona, a zwłaszcza od 
chrześcijańskiego nurtu  platońskiego: św. Augustyna, Pseudo-Dionizego, 
Proklosa 9. Okazuje się, że cały system filozoficzny i teologiczny jest prze
niknięty myślą, której swoiste elementy znajdowały się w koncepcji par
tycypacji Platona, także neoplatoników, a zwłaszcza Pseudo-Dionizego.

Sprawa nie jest jednak prosta. Teoria partycypacji, będąc pochodzenia 
rdzennie platońskiego i przez wieki kontynuowana W nurcie myśli platoń
skiej, obciążona jest wszystkimi założeniami i konsekwencjami platońskiej 
koncepcji bytu i suponowanej tam  postawy poznawczej. Przeciwstawiano 
ją przede wszystkim arystotelesowskiej teorii przyczynowości. Daleka jest 
nadto zarówno od realizmu perypatetyków, jak też ich empiryzmu i inte
lektualnego intuicjonizmu. Ostatnie badania historyczne i systematyczne 
nad tomizmem i partycypacją pozwalają jednak przypuszczać, że doktryna 
partycypacji zawiera cenną myśl, przydatną nie tylko do wyjaśniania 
działalności kulturotwórczej, lecz także do ostatecznego wyjaśnienia struk
tury rzeczywistości, a zwłaszcza do określenia relacji zachodzących między 
światem i Bogiem.

Oczywiście, w  swoim systemie filozoficznym Tomasz z Akwinu pier
wotne ujęcie Platona wzbogacił o doświadczenie wieków, a przede wszyst

• Na ten temat istnieje obszerna literatura. Z nowszych prac zob. P. H o r v a t h ,  
La sintesi scientifica di S. Tommaso d’Aąuino, Torino 1932; A. L i 111 e, The Platonie 
Heritage of Thomism, Dublin 1949; W. N. C i a r k ę ,  The Limitation of Act by Po- 
tency: Aristotelism or Neoplatonism?, „The New Scholasticism” 26 (1952) 167—194; 
R. J. H e n i e ,  Saint Thomas and Platonism. A Study of the Plato and Platonie Texts 
in the Writings of Saint Thomas, The Hague 1956; C. F a b r o ,  Breve introduzione al 
tomismo, Roma—New York 1960, s. 15—29; tenże, Platonism, Neoplatonism and Tho
mism: Convergencies and Divergencies, „The New Scholasticism” 44 (1970) 69—100
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kim zasadniczo przekształcił dzięki stworzeniu własnej, oryginalnej kon
cepcji bytu. W oparciu o Tomaszowe rozumienie bytu jako istniejącego 
konkretu teoria partycypacji może stać się bardziej wielostronnie uzasad
nioną i aktualnie interesującą próbą najogólniejszego tłumaczenia rzeczy
wistości: faktu wielości bytów, ich analogicznej jedności, jedyności i struk
turalnej odrębności Absolutu oraz wzajemnych relacji zachodzących mię
dzy Nim a bytami pochodnymi. Akceptując pluralizm bytów, przekonująco 
ukazuje równocześnie podstawy ich ontycznej wspólnoty. Ale dotychczas 
było to bardziej programem niż pełnym wykładem.

O partycypacji w  filozofii Tomasza z Akwinu pisano już wiele. Są to 
zazwyczaj artykuły lub fragmenty dzieł poświęcone innym zagadnie
niom 10. Całościowe próby zbudowania tomistycznej teorii partycypacji są 
dopiero dziełem przede wszystkim dwóch współczesnych tomistów: L.B. 
G e i g e r a ,  La participation dans la philosophie de S. Thomas d’Aquin, 
Paris (1942) 19533 oraz C. F a b r  a, który zagadnieniu partycypacji po
święcił dwie monografie: La nozione metafisica di partecipazione secondo 
S. Tommaso d’Aquino, Torino (1939) 19633; Partecipazione e causalita se
condo S. Tommaso d’Aquino, Torino 1960 n .

Podjęcie w niniejszej pracy problemu partycypacji w filozofii bytu, po 
ukazaniu się wyżej wymienionych monografii, usprawiedliwione jest ist
nieniem dość poważnych rozbieżności między tymi autorami na temat

10 Wymieniam przykładowo ważniejsze pozycje: A. H a y e n ,  Uintentionnel 
selon Saint Thomas, Paris—Bruxelles 19542; H. van R o o i j e n  [i inni], De thomisti- 
sche Participatienleeren, Nijmegen 1944; J. de F i n a n c e, Stre et agir dans la philo
sophie de Saint Thomas, Paris 1945; G. S o h n g e n, Wesen und A kt in der schola- 
stischen Lehre von der Participatio und Analogia Entis, „Studium Generale” 8 (1955) 
649—662; A. H a y e n ,  La communication de l’etre d’apres Saint Thomas d’Aquin,
I—II, Paris—Louvain 1957—1959; G. S i e w e r t h ,  Der Thomismus ais Identitatssy- 
stem, Frankfurt a. M. 1961*; K. K r e n n ,  Vermittlung und Differenz? Vom Sinn des 
Seins in der Befindlichkeit der Partizipation beim hl. Thomas von Aquin, Roma 1962; 
B. M o n t a g n e s, La doctrine de l’analogie de l’etre d’apres Saint Thomas d’Aquin, 
Louvain—Paris 1963; W. W e i e r ,  Seinsteilhabe und Sinnteilhabe im Denken des 
hl. Thomas von Aąuin, „Salzburger Jahrbuch fur Philosophie” 8 (1965) 93—114; t e n -  
ż e, Zwischen Immanenz und Transzendenz. Zu Bedeutung und Wandel des antikm it- 
telalterlichen Teilhabegedankens im Denken der Neuzeit, „Jahrbuch fur Philosophie 
und spekulative Theologie” 12 (1965) 10—51; A. C i a p p o ,  Partecipazione e desiderio 
di vedere Dio in S. Tommaso d’Aquino, Verona 1965; J. H. N i c o l a s ,  Dieu connu 
comme inconnu, Paris 1966; J. L a n g l o i s ,  La symboliąue de la participation, 
. Sciences Ecclesiastiques” 19 (1967) 283—295; N. H i n s k e, Teilhabe und Distanz ais 
Crundvoraussetzung der Gottesbeweise des Thomas von Aąuin, „Philosophisches 
Jahrbuch” 75 (1968).

11 Wersja francuska tego dzieła: Participation et causalite selon S. Thomas 
d’Aąuin, Louyain—Paris 1961; z niej korzystano w niniejszej pracy. Ostatnio na temat 
partycypacji Fabro napisał artykuł: Elementi per una dottrina tomistica della parte
cipazione, „Divinitas” 11 (1967) 559—586.
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charakteru partycypacji tomistycznej, związanych z odrębnością ujęć naj
bardziej podstawowych problemów natury poznawczej i ontycznej. Chodzi 
przede’ wszystkim o koncepcję bytu i sposób jego poznania. Ponieważ dok
tryna o partycypacji jest teorią fundamentalną i zarazem zwieńczającą 
jakby cały system filozofii bytu, toteż jej charakter jest współzależny 
z rozwiązaniem tych podstawowych spraw. Wyżej wymienieni interpreta
torzy tomistycznej koncepcji partycypacji nie tylko różnią się między sobą 
poglądami co do natury bytu i sposobu jego poznania, ale — wydaje się — 
ich interpretacje nie dość adekwatnie oddają dojrzałą myśl Tomasza 
z Akwinu. Przede wszystkim zagrożona jest realność pojęcia bytu, a więc 
i w konsekwencji realność partycypacji.

Celem niniejszej pracy jest próba zbudowania teorii partycypacji w 
oparciu o teoriopoznawcze i ontologiczne ustalenia dokonane w nurcie 
egzystencjalnej wersji tomizmu. Przeprowadzi się to w dyskusji z poglą
dami dotychczasowych interpretatorów myśli Tomasza w tej dziedzinie, 
zwłaszcza z poglądami Geigera i Fabra. W pozytywnym wykładzie egzy
stencjalnie ujętej partycypacji transcendentalnej uwzględni się także dy
skusje istniejące wewnątrz egzystencjalizmu tomistycznego, dotyczące 
zwłaszcza zagadnień teoriopoznawczych, przede wszystkim sposobu pozna
nia istnienia.

Dla tak zarysowanego celu nie trzeba przedstawiać dziejów problemu 
partycypacji. Rys historyczny zagadnienia zawierają zresztą monografie 
zarówno Geigera, jak i Fabra. Wydaje się jednak, że dla właściwego ujęcia 
partycypacji tomistycznej dobrze będzie ukazać pewną ewolucję pojęcia 
partycypacji, zwracając uwagę na korelatywność teorii ontycznych i po
znawczych. Okazuje się bowiem, że perspektywa poznawcza wyznacza za
zwyczaj charakter partycypacji realnej, a ze zmianą perspektywy prze
obrażeniom ulega samo rozumienie natury i zasięgu partycypacji. Istnieje 
Więc ścisła współzależność poszczególnych ontologii i teorii poznania. Pla
tońska teoria partycypacji wyrosła na gruncie racjonalistycznego intuicjo- 
nizmu, radykalnego aprioryzmu, oraz suponowała tożsamościową koncep
cję bytu. Genetyczny empiryzm i intelektualistyczny abstrakcjonizm Ary
stotelesa nie dopuszczał natomiast partycypacji jako sposobu wyjaśniania 
pluralizmu bytowego. Kontynuatorzy ujęć klasycznych, zwłaszcza myśli
ciele chrześcijańscy, cały swój wysiłek skierowywali ku temu, by ideę par
tycypacji platońskiej połączyć z chrześcijańską objawioną prawdą o stwo
rzeniu świata. Aż do Tomasza z Akwinu pojęcie partycypacji związane 
było jedynie z egzemplaryzmem i rozumiane jako naśladowanie idei Bo
żych. Dokonująca się bardzo powoli ewolucja w pojmowaniu bytu dopro
wadziła do ewolucji w rozumieniu partycypacji. Augustyn, Pseudo-Dionizy,
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Boecjusz, Proklos, filozofowie arabscy w ydają się ważnymi ogniwami w  tej 
ewolucji, dlatego zostali tu  uwzględnieni.

Zagadnienie partycypacji w  filozofii Tomasza z Akwinu i ustalenie jej 
charakteru stanowiło dla historyków i systematyków myśli Tomaszowej 
problem szczególnie zawiły i dlatego przez długi czas w ogóle go nie podej
mowano. Można wskazać kilka zasadniczych czynników, które tę sytuację 
wyjaśniają: 1° Wyraźnie platońskie pochodzenie teorii partycypacji oraz 
jej rozwój przede wszystkim w  nurcie neoplatońskim suponowały postawę 
poznawczą obcą realizmowi Arystotelesa, którego wpływ na doktrynę To
masza nie był kwestionowany. W jaki sposób można uważać filozofię bytu 
Tomasza za teorię partycypacji, skoro teoria ta  była przedmiotem ostrej 
krytyki ze strony Arystotelesa? Dopiero w ostatnim stuleciu zaczęły coraz 
częściej pojawiać się hipotezy, iż stanowisko Tomasza nie jest wyborem 
metafizyki Arystotelesa przeciw metafizyce Platona, ale przyjęciem zupeł
nie nowego punktu widzenia teoriopoznawczego, w pewnej mierze arysto- 
telesowskiego, choć i w  tym  Tomasz wyszedł poza poglądy Arystotelesa, 
aby dokonać wielkiej syntezy, która nie jest ani platońska, ani arystotele- 
sowska, mimo że zawiera elementy jednej i drugiej wizji świata. 2° U To
masza występuje wiele zapożyczeń tekstowych, słownych z bardzo różno
rodnych, często przeciwstawnych sobie kierunków myśli, w tym  z filozofii 
Platona, Arystotelesa, Pseudo-Dionizego, Proklosa, Awicenny czy Awer- 
roesa. Zasadniczy duch jego filozofii jest jednak zupełnie inny, nie dający 
się sprowadzić do istoty filozofii żadnego z poprzedzających go myślicieli. 
Dosłowna egzegeza tekstów Tomaszowych, bez właściwego odczytania całej 
jego wizji, może niekiedy prowadzić i często rzeczywiście prowadziła do 
interpretacji niewłaściwych, nie harmonizujących z całością jego systemu. 
Trzeba więc, chcąc właściwie odczytać myśl Tomasza, dotrzeć do zasadni
czych koncepcji, zwłaszcza koncepcji bytu, i w jej świetle odczytać czy 
rekonstruować jego filozofię, także, a może przede wszystkim, teorię party
cypacji. 3° Tomasz nie pozostawił opracowania własnej doktryny party
cypacji, chociaż terminy: partycypacja, partycypować występują bardzo 
często w jego dziełach, pochodzących z wszystkich okresów twórczości. 
Istnieje więc problem rekonstrukcji teorii, którego rozwiązanie napotyka 
trudności ze względu na rozmaitość języków mówiących o partycypacji, 
zapożyczonych z różnych systemów filozoficznych.

Współcześni tomiści, zwłaszcza Geiger i Fabro, podjęli się więc pracy 
bardzo mozolnej i pionierskiej. Z rozproszonych w dziełach Tomasza ele
mentów próbowali zbudować teorię partycypacji. Dokonali wielkiego i bar
dzo pożytecznego dzieła. Ich monografie wydane w tym samym prawie 
czasie w sposób zdecydowanie różny prezentują tomistyczną teorię party
cypacji. Fabro po prawie dwudziestu latach wrócił do tego samego zagad
nienia i sam dostrzegł potrzebę zmiany wielu ustaleń. Toteż w jego po
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glądach zauważa się ewolucję. Nie idzie ona jednak tak  daleko, by pro
wadziła do rozwiązań ogólnie przyjętych. Zagadnienie partycypacji stało 
się przedmiotem dociekań i innych tomistów. Zabierali głos w tej sprawie: 
A. Hayen, J. de Finance, J.H. Nicolas, B. Montagnes. Każdy wnosi jakiś 
nowy aspekt czy propozycję nowego sposobu rozwiązania tego trudnego 
zagadnienia. Można więc współcześnie mówić o sporze o tomistyczną kon
cepcję partycypacji, choć poszczególni myśliciele nie dyskutują z sobą 
wprost. Krytyczne przedstawienie ich poglądów będzie przedmiotem dru
giego rozdziału i będzie punktem wyjścia dla próby jeszcze jednego ujęcia 
teorii partycypacji. Odmienność rekonstrukcji będzie polegała nie tyle na 
nowości rozstrzygnięć ogólnych czy uściśleniu jednych a ustaleniu innych 
problemów bardziej szczegółowo, co na zharmonizowaniu koncepcji party
cypacji z Tomaszową teorią bytu. Dało się to osiągnąć dzięki pracy wyżej 
wymienionych ontologów partycypacji, a także po dokonaniu całościowej 
interpretacji systemu Tomasza przez głównych przedstawicieli egzysten
cjalnej wersji tomizmu. Nie można też pominąć faktu, że szczególnie cen
ne są tu  ustalenia epistemologiczno-metodologiczne dokonane na gruncie 
polskim.

Teoriopoznawcze aspekty partycypacji transcendentalnej zostaną omó
wione w rozdziale trzecim. Chodzi w nim o wykazanie, jak należy ująć 
świat, aby ujawniły się w sposób wyraźny konieczne jego związki z Abso
lutem oraz hierarchiczna wspólnota ontyczna wszystkich bytów. Aspektem 
tym, który z jednej strony chroniłby przed aprioryzmem i idealizmem, 
właściwym dla partycypacji platońskiej, a z drugiej — umożliwił znale
zienie dostatecznie uniwersalnej płaszczyzny dla partycypacji, okazuje się 
bytowość.

Chodzi o znalezienie czynników konstytuujących to, co bytuje, wspól
nych dla wszystkiego, co istnieje, i wskazanie, w jakich aktach poznaw
czych i w jaki sposób ujmujemy istniejące konkrety. Skoro tomistyczną 
teoria partycypacji ma wyjaśniać świat realnie istniejący, to ujęcie jego 
realności i sposób przekroczenia granic tego, co dane empirycznie, wyma
gają przedstawienia w pierwszej kolejności. Problem koncentruje się 
wokół sposobu poznania istnienia, zapewnienia transcendentalności poję
cia bytu oraz analogii jako poznawczego wyrazu partycypacji transcenden
talnej. Przy tej okazji uzasadnia się pośredniość poznania, które prowadzi 
do stwierdzenia, że wszystko, co istnieje, nie egzystuje samodzielnie, ale 
istnieje na zasadzie partycypacji w Absolucie. Buduje się też teorię par
tycypacji transcendentalnej taką, która pozwala wyjaśnić, że wszystko, co 
istnieje, uczestniczy w bycie Absolutu, jest z Nim złączone wieloma ko
niecznymi relacjami, stanowi hierarchiczną wzajemną wspólnotę oraz 
wspólnotę z Absolutem przez sam fakt istnienia dopiero wówczas, gdy
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stwierdzi się konieczność istnienia Absolutu. Teoria partycypacji w tomi- 
stycznej filozofii bytu jest teorią najogólniejszą, ostateczną, implikującą 
dokładne poznanie bytu, jego wewnętrznej struktury, jego praw  i właści
wości. Zakłada więc prawie wszystkie teorie szczegółowe wyjaśniające 
rzeczywistość i naturę jej poznania. Wobec poznawczej i ontycznej trans
cendencji Absolutu poznanie faktu partycypacji może dokonać się jedynie 
na drodze pośredniej.

Ontyczne podstawy i charakter tomistycznej partycypacji transcenden
talnej omówię w rozdziale czwartym. Uzasadnię, że podstawę do ustalenia 
transcendentalnych relacji istniejących między bytami złożonymi i Abso
lutem stanowi wewnętrzna budowa bytu, wielostronne jego złożenia, 
zwłaszcza złożenie z istoty i istnienia, mających się do siebie jak możność 
do aktu. Relacje te obejmują przyczynowanie sprawcze, wzorcze i celowe. 
Całościowo ujęta partycypacja transcendentalna zawiera to potrójne 
działanie, a więc wyjaśnia zarówno zależność w istnieniu, jak i relację po
dobieństwa między bytami pochodnymi i Absolutem. Podobieństwo jest 
ontycznie czymś wtórnym w stosunku do zależności w płaszczyźnie istnie
nia. Toteż teorie partycypacji, zbudowane na egzemplaryzmie, nie oddają 
adekwatnie myśli Tomasza. Dopiero zależność przyczynowa jednocześnie 
sprawcza, wzorcza i celowa stanowią podstawę ontycznej wspólnoty całego 
kosmosu.

Przy okazji rozgraniczono także różne, występujące w systemie Toma
sza, typy partycypacji, wyraźnie odróżniając od partycypacji transcenden
talnej, która dotyczy relacji zachodzących między światem a Bogiem.

Kończąc omawianie zagadnień obiektywnych pragnę jeszcze dać wyraz 
sprawom czysto osobistym, dla mnie bardzo ważnym. Chciałabym wyrazić 
moją wdzięczność i złożyć serdeczne podziękowanie mojemu Mistrzowi 
w filozofii O. Prof. Drowi Albertowi M. Krąpcowi za wprowadzenie mnie 
na drogę filozoficznych poszukiwań prawdy, zwłaszcza prawdy o Bogu 
i człowieku, za szereg cennych i inspirujących dyskusji, które pozwoliły 
mi dojrzeć i zrozumieć wiele trudnych problemów. Dziękuję również bar
dzo serdecznie Ks. Prof. Drowi Stanisławowi Kamińskiemu, który z praw
dziwie bezinteresowną życzliwością udzielał mi na tej drodze wskazówek 
rzeczowych i metodycznych. Jestem  również wdzięczna mojej Wspólnocie 
Zakonnej, a zwłaszcza Matce Andrzei Górskiej, za zrozumienie i docenie
nie wartości filozoficznych dociekań, co zadecydowało o mojej pracy filo
zoficznej .
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I

EWOLUCJA POJĘCIA PARTYCYPACJI

Termin partycypacja —• najogólniej wzięty — oznacza relację zacho- 
dzącą między ̂ .dwiema rzęczywiateściami," przy czym—jeden człon relacji, 
zawierający zwykle szereg elementów, ma się do drugiego jak c z g_ś ć d o  
c a ł o ś c i ,  w i e l o ś ć  d o  j e d n o  ści ,  jak to, co niedoskonałe do do
skonałego, nieidentyczne do identycznego z sobą, ograniczone do nieogra
niczonego, podobne do tożsamego, posiadające do będącego, złożone do 
prostego, pochodne do pierwotnego, uprzyczynowane do nieuprzyczyno- 
wanego. Partycypacja oznacza więc udział w  pewnej całości, co suponuje 
istnienie jakiejś całości (jedności, wspólnoty) oraz pokrewieństwo, wspól
notę między częściami a całością (wielością i jednością) oraz między po
szczególnymi częściami }. j

Należy wyraźnie rozróżnić term in partycypacja (uczestnictwo) używa
ny w języku potocznym od term inu technicznego: filozoficznego czy teo
logicznego 2. W j ę z y k u  p o t o c z n y m  term in uczestnictwo znaczy 
udział, współudział, bycie członkiem. Może odnosić się do różnorodnych 
dziedzin: materialnej, psychiczno-moralnej, społecznej, kulturowej. Supo- 
nują one istnienie jakiejś całości, jedności, pełni (bezwzględnej lub względ-

1 Termin participatio, participare, pochodzi od słów: pars — część oraz capere — 
otrzymywać, chwytać i oznacza partem capere czy partem habere, czyli posiadanie, 
otrzymywanie jakiejś części z całości, częściowe posiadanie, częściowe przyjmowanie. 
Sens etymologiczny łacińskiego terminu partycypacja jest chyba najbardziej rozpow
szechniony i do niego nawiązuje się w filozofii. Tak czyni także Tomasz z Akwinu 
określając znaczenie terminu partycypacja: „Est autem participare ąuasi partem  
capere” (In *De Hebd.» cap. oraz „nam participare nihil aliud est quam ab alio 
partiali*er accipere” (In «De caelo et mundo», L. II, lec. 18).

2 Etymologia polskich odpowiedników terminów: participatio, participare — 
uczestnictwo, uczestniczyć, jest zupełnie wyraźna i analogiczna do źródłosłowu łaciń
skiego. Polski termin uczestniczyć pochodzi bowiem od słowa uczęścić i złożony jest 
z rzeczownika część i przedrostka u (od, z, przy). Dosłownie oznacza przeto: udzielić 
części (uczęścić). Termin uczestnictwo w języku polskim oznacza więc: branie udziału 
w  czymś, działanie wspólnie z innymi, posiadanie wkładu, udziału, bycie wspólnikiem, 
członkiem itp.
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nej): materialnej — dany majątek; moralnej — pełnia cierpienia czy ra
dości; kulturowej —• jakiś rodzaj twórczości czy odbiorczości kulturowej. 
Stanowi to rzeczywistość partycypowaną (całość, pełnię, jedność, dosko
nałość względną). Rzeczywistością partycypującą jest wielość osób czy in
nych bytów uprawnionych lub uzdolnionych do otrzymania czegoś z da
nej całości. Uczestnictwo wyraża więc stan udzielania albo przyjmowania 
(stan czynny lub bierny) z tym, że występuje zwykle wiele osób czy ja
kichś innych bytów o podobnych uprawnieniach czy uzdolnieniach (wiele 
bytów partycypujących daną pełnię, całość). Zachodzi więc nie tylko re
lacja części do całości, wielości do jedności, lecz także stosunek pewnej 
wspólnoty między częściami partycypującymi z racji wspólnego udziału 
w  danej całości czy jedności. Skutkiem uczestnictwa w jakiejś z wyżej 
wymienionych rzeczywistości jest upodobnienie osoby lub innego bytu 
uczestniczącego do niej: uczestnictwo w m ajątku — wzbogaca; w smut
ku — czyni smutnym itp. oraz podobieństwo, jakieś pokrewieństwo czy 
wspólnota między poszczególnymi bytami partycypującymi, np. uczestni
czący w nagrodzie literackiej są literatami, łączy ich podobna racja uczest
nictwa, podstawa do otrzymania nagrody itp. Ma więc miejsce podwójna 
relacja podobieństwa: części do całości oraz poszczególnych części do sie
bie wzajemnie 3.

F i l o z o f i c z n y  (techniczny) t e r m i n  „ p a r t y c y p a c j a ” po
siada długą, bo przeszło dwudziestopięciowiekową historię, w ciągu której 
jego znaczenie podlegało różnorodnym przekształceniom, związanym z roz
wojem innych, współwystępujących z nim terminów i koncepcji ontycz
nych i poznawczych 4. Ewolucja pojęcia partycypacji w klasycznej filozofii 
bytu wiąże się przede wszystkim z ewolucją pojęcia bytu i zmianą poglą
du na sposób' jego poznania. Bardzo trudne więc byłoby podanie jakiegoś 
ogólnego filozoficznego znaczenia term inu partycypacja. Można jedynie 
powiedzieć, że oznacza on zawsze relację między dwoma członami jakiejś 
rzeczywistości, z których jeden (partycypowany) posiada charakter ogólny, 
jest jakąś pełnią doskonałości (relatywną lub bezwzględną), a drugi (par
tycypujących) przyjmuje czy posiada coś z tej doskonałości, całości czy peł
ni. Rzeczywistość partycypowana jest więc w stosunku do rzeczywistości 
partycypującej bardziej doskonała, posiada jakieś atrybuty czy funkcje, 
które należą do jej natury, podczas gdy rzeczywistość partycypująca ma

8 Dokładne wyjaśnienie słownikowe, semantyczne w powiązaniu z tekstami 
klasycznymi potocznego i technicznego, terminu partycypacja zawiera mój artykuł, 
Analiza pojęcia partycypacji występującego w  filozofii klasycznej, „Roczniki Filozo
ficzne” 18 (1970), z. 1, s. 5—78.

4 Chociaż polski termin uczestnictwo dobrze oddaje sens terminu łacińskiego, 
to jednak w znaczeniu technicznym, a więc w  znaczeniu filozoficznym, zatrzymuje 
się termin partycypacja ze względu na tradycję oraz wyraźne skojarzenia historyczne.
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je jedynie „z przydziału” i dlatego posiada je zawsze w mniejszym stop
niu, bardziej ograniczonym niż pierwsza. Wyżej wymienione przeciwsta
wienia mogą dotyczyć różnych dziedzin: ontycznej, logicznej, materialnej, 
duchowej itp. W zależności od natury rzeczywistości partycypowanej i par
tycypującej inaczej kształtuje się charakter partycypacji. Zawsze obowią
zuje zasada, że partycypuje się coś, czego nie posiada się na mocy natury.

Podobnie, jak znaczenie każdego filozoficznego pojęcia, znaczenie poję
cia partycypacji musi być odczytane w kontekście całego systemu, w któ
rym występuje. Dotyczy to szczególnie term inu partycypacja, używanego 
na oznaczenie najogólniejszych relacji zachodzących między stanami rze
czy. Teoria partycypacji stanowi zazwyczaj jakiś rodzaj zwornika całego 
systemu i implikuje wiele bardziej podstawowych koncepcji.

W niniejszym rozdziale nie chodzi o gruntowne przedstawienie wszyst
kich historycznie istniejących systemów partycypacji. Zajęłoby to zbyt 
wiele miejsca i nie doprowadziło do postawionego celu: wyodrębnienia 
znaczeń zasadniczych i ustalenia głównych etapów ewolucji interesującego 
nas pojęcia w filozofii klasycznej. Uwzględni się więc przede wszystkim 
tych myślicieli, którzy odegrali szczególną rolę w ewolucji pojęcia party
cypacji równoległej do ewolucji pojęcia bytu i poglądów na jego pozna
nie. Korelacja występująca między ujęciami ontycznymi i poznawczymi 
(między ontologiami i teoriami poznania) będzie przedmiotem szczególnej 
uwagi.

§ 1. INTUICJONIZM PLATONA A JEGO TEORIA PARTYCYPACJI

'Techniczny sens terminowi partycypacja (iiśSsi t̂ę), partycypować 
(HŚT8%eiv) nadał Platon y  Arystoteles wprawdzie wysuwał co do tego za
strzeżenia uważając, że filozoficzny sens term inu partycypacja występo
wał już u  pitagorejeżyków, którzy twierdzili, że rzeczy są naśladowaniem 
liczb (fHHT|CTię) ®, a Platon zmienił jedynie nazwę. Nie negując faktu zależ
ności Platona od pitagore jeżyków w tej dziedzinie, nie ulega jednak wąt
pliwości, że właśnie Platon był tym, który wprowadził do filozofii term in

5 Termin nźSeijię (Parm. 132 D, 151 E, Uczta 510 A, 511 A) oznacza stan, fakt 
uczestniczenia, oraz czasownik nźxexeiv wyrażający czynność uczestniczenia. Termin 
ten pochodzi od słów greckich: £xco — mam, posiadam, otrzymuję, i nexd — wraz, 
razem, współ. Etymologicznie terminy te oznaczają stan lub czynność „posiadania 
razem”, „współposiadania” czy „otrzymywania czegoś z kim”, a więc współotrzymy- 
wania czy współudziału (Por. Lexicon Platonicum sive vocum platonicarum index 
ed. D.F. Astius, t. I—III, Lipsiae 1835—1838).

• Por. Met. A, 6, 987 b, 10.
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partycypacja, nadał mu znaczenie techniczne i przeszedł do historii jako 
twórca filozoficznej teorii partycypacji Tj

Nie jest łatwo określić jednoznacznie istoty platońskiej teorii partycy
pacji, zresztą jak w ogóle trudna jest interpretacja jakichkolwiek jego po
glądów. Charakter jego pism, pełnych poetyckiego polotu, jego geniusz 
dostrzegający niedoskonałość projektowanych rozwiązań, wysuwanie za
rzutów przeciw własnym rozstrzygnięciom, ewolucja poglądów, różnorod
ne warstwy jego filozofii, nie zawsze z sobą logicznie powiązane, to 
wszystko sprawia, że nie można znaleźć interpretacji, która w pełni wy
rażałaby oryginalny i zamknięty pogląd Platona. Prezentacji jego myśli 
musi więc towarzyszyć nieustanna świadomość uproszczeń czy petryfiko
wania myśli, której istotną cechą był dynamizm, wyrażający się w dialek
tycznym charakterze poznania. W przedstawieniu poglądów Platona nie 
chodzi o ponowne prześledzenie jakiegoś odcinka historii filozofii (na te
m at wszelkich koncepcji Platona napisano już przecież bardzo wiele), ale 
jedynie o zaakcentowanie pewnych rysów jego wyjaśnienia wielości i jed
ności świata. Myśl Platona nie przestaje być ciągle żywa, zapładniająca, 
toteż usprawiedliwione wydaje się docieranie do jego pism, by na nowo 
odczytać myśli, które na wiele stuleci ukierunkowały filozofię europejską 
i które obecnie znajdują także wielu zwolenników 8.

1. Określenie charakteru partycypacji platońskiej

Termin partycypacja jest platońską nazwą używaną na oznaczenie re
lacji zachodzących między idealnymi, niezmiennymi formami i konkretny
mi, zmiennymi faktami. Relacja ta może być określona przez strukturę 
matematyczną, posiada charakter asymetryczny, tzn. jednostki materialne 
uczestniczą w ideach, idee natomiast nie uczestniczą w rzeczach m aterial-

7 Na temat partycypacji u Platona — poza Geigerem i Fabro — zob. A. de M u- 
r a u l t ,  De la participation dans le «Sophiste» de Platon, „Stud. Philos.” 17 (1957). 
Wszystkie prawie pozycje, dotyczące teorii idei czy w ogóle metafizyki Platona, zawie
rają teorię partycypacji jako jej część istotną. Literatura na ten temat jest bardzo ob
szerna. Ograniczam się do podania kilku pozycji z ostatnich lat: W.J. V e r d e n i u s ,  
Mimesis. Plato’s Doctrinc oj Artistic Imiiation, Leiden 1949; W.D. R o s s ,  Plato’s 
Theory of Ideas, Oxford (1953) 19612; R.S. B r u m b a u g h ,  Plato on the One: The 
Hypotheses in the «Parmenides», New Haven 1S61; E.W. H a l l ,  Plato and the Indi- 
vidual, The Hague 1963; C.E. H u b  er, Anamnesis bet Plato, Munchcn 1964; Studies 
in Plato’s Metaphysics, ed. by R.E. Allen, London 1965.

8 Stworzony przez Platona system filozofii, który można by nazwać filozofią 
przedmiotowego sensu, .wciąż odradza się pod różnorodnymi postaciami. Jedną z jej 
odmian wydaje się być współczesna fenomenologia. Warto tu także przypomnieć 
pogląd A.N. Whiteheada, który twierdził, że Platon był jedynym prawdziwie oryginal
nym i twórczym filozofem. Cala późniejsza filozofia jest tylko rozwijaniem fczy mody
fikowaniem jego poglądów.
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nych. Partycypacja, według Platona, obejmuje w pierwszym rzędzie rela- 
cje zachodzące między światem materialnych, zmiennych konkretów (rze
czywistością poznawalną zmysłowo) a światein niezmiennych__ogólnych 
i koniecznych idei (rzeczywistością poznawalną intelektualnie). Wprawdzie 
w późniejszym okresie Platon używał term inu partycypacja również na 
określenie relacji zachodzących między ideami, to jednak charakterystycz
ne dla doktryny platońskiej jest znaczenie pierwsze.

Partycypacja jest s t o s u n k i e m  p o d o b i  e ń  s t  w a, zależności 
i współwystępowania (koęgzystenęji) _wyrażanym przy pomocy różnorod- 

'Hyisli--te£miS^w) przede wszystkim term inu neSe|ię oraz kowóoo, Koiva>v(a 
'tFedon 103 D; Parm. 152 A), oznaczających-Wspólność, wspólnotę, zwią- 
z e ^  połączenie. Natomiast źródłosłów term inu |iETaXapP<ivtt> (Parm. 131 D; 
Gorg. 448 C), używanego również na oznaczenie faktu partycypowania, 
sugeruje nieco Odmienny odcień znaczeniowy: przyjmowanie swojej części 
od kogoś, przyjmowanie czegoś za coś. W bliskim związku z tym  terminem 
pozostają jeszcze następujące jsłowa greckie, rozsiane w pismachrFlStona 
.i przybliżające zrozumienie jego teorii partycypacji: i .  netag^emę; (Fedon 
■400 C, 101 C) >— uczestniczenie w naturze czegoś; 2. jj£TaXrnj/ię (Fedon 
(102 S j ) P a r J b r j n j e T u a z i a ł t i  w izy ir^źg ad zan ie  się z czyWST 

3. (Twetni(Fedon 83 A|>—• łączyćsię, kojarzyć; 4. 7ipaeTvajtęffiedon 100 D) — } 
być przy czymś, być obecnym: 5 .7rapayiyvouctt(Gorg. 506 D; F&don 60) — 
znajdować się koło (obok czegoś), uczestniczyć w czymś; 6. E{kacrriKÓę 
(Fajdros 250 D; Sof. 266) — upodobniony, sportretowany, podobny do cze
goś; 7. jiiUTicrię (Fedon 74 D; Fajdros 248 E) — naśladownictwo, podobizna, 
obraz, odtworzenie; 8. H 8t s i v c u  (Rep. 402 C) —  należeć do kogoś, iść w te 
same ślady; znajdować się wśród czegoś.

Poszczególne materialne rzeczy jednostkowe, jak np. Sokrates, Ka-~ 
lias itp. nie są — zdaniem Platona —• realnymi, prawdziwymi bytami, 
nie spełniają bowiem przyjętych przez Platona warunków bycia praw
dziwą rzeczywistością. One jedynie stają się, istnieją, niesamodzielnie, ale 
dzięki właśnie partycypacji 7 bytach rzeczywistych, niematerialnych, 
niezmiennych, ogólnych, czyli ideach. Byty jednostkowe, m aterialne są 

'~więc słabym^ odtworzeniem, naśladownictwem tego, co istnieje, rzeczy
wiście Jbytu). Sji_one_.owocem partycypacji w ideach, która odbywa się 
poprzez wpływ idei,, mający na celu wydohycie^form^_zTciaterir~azięki 
pewnego rodzaju, zapłodnieniu. Nie jest łatwo dokładnie zdetermino- „J 
wać fen wpływ i określić charakter ontyczny partycypacji platońskiej K  
Na różnych miejscach, w sposób obrazowy, Platon usiłuje określić bliżej

9 Platońskie pojęcie partycypacji związane jest z rozwiązaniem aporii Zenona, 
dotycząfcej relacji między podobnym i niepodobnym, jednym i mnogim, będącym 
w  spoczynku i będącym w  ruchu (Por. Parm. 127 E).
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pojęcie partycypacji: „Istnieją postacie pewne, w których uczestniczą te 
tutaj inne rzeczy i stąd m ają ich nazwy [...] Te postacie [idee] stoją w na
turze jakby pierwowzory, a inne przedmioty są ich odwzorowaniem i są 
do nich najbardziej podobne. I to uczestniczenie innych przedmiotów w 
postaciach nie polega na niczym innym, jak tylko na ich odwzorowywa
niu” (Parm. 132 D). „Jest czymś Jtażda z idei, a w  nich inne^rzeczy udział 
biorą i od nich rzecz każda swoje nosi nazwanie&figgdpn 102-Bfr: „Bo prze
cież zacząłem ci tłumaczyć istotę przyczyny, jak ją sobie w myśli wypra
cowałem, a wracam do tego, o czym się tyle razy mówiło i znowu od tego 
założenia zaczynam, że istnieje jakieś piękno samo w sobie i dobro, i wiel
kość,i inne takie rzeczy [...]. Bo mnie się wydaje, że jeśli istnieje coś pięk
nego, oprócz piękna samego, to ono przez nic innego nie jest pięknem, jak 
tylko przez to, że ma w sobie coś z owego piękna (...) Wobec tego (...) już 
nie rozumiem i nie umiem pojąć innych przyczyn, tych mądrych bardzo. 
Tylko, jeśliby mi ktoś mówił, przez co to coś jest piękne, więc na przy
kład przez to, że barwę ma jak ładny kwiat, albo kształt, albo coś innego 
w tym rodzaju, ja zgoła nie dbam o takie rzeczy, bo ja  się gubię w tym 
wszystkim, a tylko tego jednego po prostu i nieuczenie, i może naiwnie się 
u siebie trzymam, że nie co innego czyni to coś pięknem, jak tylko owego 
piękna obecność czy uczestnictwo, czy jakkolwiek się ono tam  w nim za
znacza. Bo jeszcze o to się nie będę spierał, tylko tak myślę, że to przez 
piękno wszystkie rzeczy piękne stają się pięknymi” (Fedon 100 C—D. 
Porytgkże Uczta 211 A—B).

Partycypacja oznacza więc u Platona rodzaj pochodności rzeczy zmy
słowych, a więc wieloraMfihj-od—idei, „które stanowią niexnaterialne,^ko- 
meczne, wieczne, samozrozumiałe wzory (itapaSGiyya) dlajaytgw  m aterial
nych J Ideę układają się hierarchicznie na czele z ideą jedności i dobra; są 

-więc zasadami świata materialnego. W jaki sposób dokonuje się powsta
wanie rzeczy? Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć, po
nieważ w systemie platońskim istnieją różne nie zawsze przylegające 
„warstwy”: ępistemologiczna, metafizyczna i doksalna, mityczna 10. O ile 
dwie pierwsze wzajemnie sobie odpowiadają i stanowią zasadniczy zrąb 
systemu Platona, o tyle warstwa doksalna i mityczna mają znaczenie prak
tyczne, służą do pouczania ludzi. Mit demiurga, przy pomocy którego Pla
ton wyjaśniał powstawanie świata rzeczy materialnych, należy właśnie do

10 Niewyróżnienie wyżej wymienionych warstw systemu Platona może wywołać
duże trudności interpretacyjne. Ważne jest to zwłaszcza w odniesieniu do warstwy
mityczno-doksalnej, w  której Platon wprowadza nowe pojęcia i twierdzenia, nie zaw
sze powiązane ze ściśle filozoficznymi. Ale z drugiej strony nie można ich zupełnie
oddzielać od siebie, gdyż występują one w  jednym systemie (Zob. na ten temat
M.A. K r ą p i e c ,  Z filozoficznej problematyki badań nad koncepcją materti jako
składnika realnego bytu, „Studia Philosophiae Christianae” 3 (1967), nr 2, s. 17—48).
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dziedziny doksalnej i obrazuje pracę tworzenia świata rzeczy mnogich 
z idei i m ate rii11. Nie ulega wątpliwości, że następuje jakieś połączenie 
m aterii i odbicia idei. Dzieje się to być może za pośrednictwem liczb, któ
re uwielokrotniają światło idei i dają różnorodne ich przejawy w świecie 
materii. „A jeżeli jest liczba, to mu§L_być wielość i nieograniczonęjnne— 
stwo przedmiotów” (Parm . 144 A).(Połączenie z m aterią pociąga zajsobą 
ograniczenie doskonałości. Totgż byty  materialne-nie-sg bytami rzeczywi- 
sWmTTstanowia byty pozorne, cienie idei, koegzystują z ideami jako ich \ ’i 
odbitki. Świat partycypujący do świata partycypowanego ma. się-do siebie j 
ja k  niezbyt do bytu (w^Tisie^platohskim). Trudniej jeszcze wyjaśnić, w  jaki 
sposób wszystkie idee uczestniczą w idei jedności i dobra oraz co jest pod
stawą ich wielości, skoro są one absolutnie tożsame z sobą i niezmienne.

Zrozumienie charakteru relacji partycypacji platońskiej przybliży przy
toczenie innych terminów używanych przez Platona na oznaczenie relacji 
zachodzącej między światem rzeczy materialnych a światem idei—Ta_dwa 
światy m ają się do siebie, jak- kopia, odbitka, cień do wzoru, modelu, pro- 

Jo ty p u; ta, cer niepoznawalne, co jest tylko„przedmiotem .opinii, d o te g o , 
co całkowicie poznawalne, co jest przedmiotem naukowego poznania; to, 
co niedoskonałe, do tego ,ęo  doskonałe; to, co istnieje-w-sposób pełny, do 
tego, co istnieje w śposób.ograniczony ; jedność do .wielości; to, czego nigdy 
nie ma, co- się,tylko staje, do tego, co zawsze- jest.

Trudności w jednoznacznej interpretacji charakteru partycypacji płyną 
stąd, że Platon zmieniał poglądy na naturę idei. Nadto próba rozwiązania 
problemu wielości i jedności, przy zachowaniu parmenidesowskiej koncep
cji bytu oraz jego tożsamości z poznaniem, napotykała przeszkody nie do 
pokonania. Platon sam wysuwa wszystkie możliwe przeciw niej zarzuty.
Nie ma więc potrzeby powtarzać ich tu ta j1J.

Nie ma wątpliwości co do tego, że relacja partycypacji w  systemie pla
tońskim nie posiada charakteru przyczynowania sprawczego. Przyczyno- 
wość idei ogranicza się, mówiąc przenośnie, do roli ogniska, z którego ema
nują odbitki. Idee są przyczynami tylko w  tym  sensie, w  jakim  słońce jest 
przyczyną cieni. Partycypacja platońska eliminuje realne związki egzy
stencjalne, i to zarówno w  perspektywie transcendentalnej: między ideami 
i światem bytów mnogich, jak i w perspektywie horyzontalnej: między 
bytam i materialnymi. Jednostki materialne, nie będąc bytami w sensie 
ścisłym, pozbawione są możliwości własnego działaniaJ"Między rzeczami 
m aterialnymi i między ideami oraz w obrębie tych dwu światów nie za
chodzą relacje przyczynowania sprawczego ani nawet formalnego, a jedy-

11 Por. Timaios, passim.
18 Świadczy to o wielkości Platona. Wysunąwszy propozycją rozwiązania zagad

nienia jedności i wielości, pierwszy również wysunął przeciw niej zarzuty i wskazał, 
że wiążą się z nią liczne trudności.
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nie formalno-wzorczego. 'Partycypacja platońska uwzględnia tylko relacje 
wertykalne, czyli wytwarzanie form przez idee i ograniczenie narzucone 
im przez materię, w  której są przyjęte. Partycypacja nie jest więc wytwa
rzaniem substancji zmysłowo-poznawalnych przez substancje niematerial
ne. Jest pewnego rodzaju połączeniem elementu intelektualnego, przynaj
mniej jego skutku lub obrazu, z bezkształtną m aterią13.

W systemie platońskim trudno mówić o prawdziwej przyczynowości. 
Idea właściwie nie działa realnie na materię. Forma, która emanuje z idei 
jak promień padający od ogniska, łączy się z materią jako z elementem 
wrogim i obcym. Połączenie i rozdział, niedziałanie i przekształcanie ■— 
stanowią istotę partycypacji w ideach. Toteż pojęcie partycypacji platoń
skiej jest bliskie pojęciu naśladownictwa (|ii[i.T|cnę). Termin ten występuje 
często, zwłaszcza„jv ostatnich dialogach Platona: Timajosie, Teajtecie, Po
lityce, Filebie. O ile pojęcie partycypacji akcentuje moment unii, zjedno
czenia albo obecności idei (bytu inteligibilnego) w rzeczy (Jtapoooia), jej 
udział w wiecznej istocie, o tyle term in ju|rncnę(naśladQwarue, imitacja) 
akcentuje transcendencję ontyczną idei, której jako wzoru, modelu, normy 
rzecz jest jedynie odbitką (Fedon 100 Oj, Rep. 76 ę)A

Można by też w partycypacji platońskiej dopatrzeć się, oprócz przyczy- 
nowania wzorczego, śladów przyczynowania celowego, skoro weźmie się 
pod uwagę fakt, że najwyższą ideą, stojącą na czele wszystkich innych, 
jest idea dobra. Proces partycypacji jest zdeterminowany tak, jak wszel
kie działanie natury. Dobro dąży koniecznie do „rozlania się”, dlatego dla 
Platona partycypacja jest czymś zupełnie oczywistym i naturalnym, czego 
nie trzeba uzasadniać.

Z pojęciem platońskiej partycypacji łączy się zawsze pojęcie hierar
chii 14. Idee między sobą pozostają w stosunku podporządkowania i tworzą 
również wspólnotę (Koiv<ovia) między sobą oraz wspólnotę z rzeczami zmy
słowo poznawalnymi, które w nich, jako w swoich kopiach, są obecne 
(7tapoucria — (Fedon ltJ3 Etyl

Fakt, że relacji partycypacji nie należy utożsamiać z przyczynowaniem 
sprawczym, a więc, że teoria partycypacji nie wyjaśnia faktu zaistnienia 
rzeczy, został wytłumaczony przez samego Platona, który chcąc wyjaśnić

13 Por. L.B. G e i g e r ,  La participation dans la philosophie de S. Thomas 
d’Aąuin, Paris 1942, s. 92 oraz C. F a b r o, Participation et causalite selon S. Thomas 
d’Aąuin, Paris—Louvain 1961, s. 426. Interpretacja partycypacji dokonana przez Gei
gera budzi pewne wątpliwości. Nie wydaje się, aby było słuszne twierdzenie, iż głów
ną postacią partycypacji u Platona jest partycypacja przez złożenie. W partycypacji 
platońskiej zaakcentowane jest raczej ograniczenie formalne; odbitki są niedoskona
łym stanem tej pełni, jaką jest idea. Złożenie jest czymś wtórnym.

14 Ten moment partycypacji platońskiej oddziałał przede wszystkim na neopla- 
tonizm, a przez Pseudo-Dionizego na scholastykę (Zob. na ten temat C.E. H u b e r, 
Anamnesis bei Plato, Munchen 1964, s. 186).
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powstawanie rzeczy ucieka się do m itu Demiurga. On jest budowniczym 
(przyczyną sprawczą) rzeczy, które wytwarza z istniejącej m aterii przy 
współudziale idei stanowiących rodzaj przyczyny formalnej zewnętrznej 
(wzorczej).

Partycypacja w rozumieniu platońskim zakłada, jak wynika nawet z tu  
przeprowadzonych rozważań, swoistą koncepcję bytu i koncepcję pozna
nia, z tym jednak, że poglądy epistemologiczne Platona są niezmiernie 
ważne ze względu na jego aprioryzm i przyjęcie całkowitej odpowiednio- 
ści między poznaniem i bytowaniem. Wydaje się więc rzeczą konieczną 
dla zrozumienia natury partycypacji przedstawić zasadnicze założenia po
znawcze i ontyczne Platona.

2. Dialektyka jako sposób poznania partycypacji

Platon wyraźnie oddziela dwie dziedziny wiedzy ludzkiej: poznanie 
naukowe (£jticm)irr|) i poznanie doksalne, mniemanie (5ói;a)15. Różnią się one 
między sobą nie tylko wartością wyników: w pierwszym przypadku otrzy
muje się poznanie o charakterze koniecznym, w drugim — jedynie praw 
dopodobnym, lecz przede wszystkim rodzajem przedmiotu, do którego się 
odnoszą. Byty materialne, stające się, zmienne, wielorakie nie mogą być 
odpowiednim przedmiotem poznania intelektualnego, naukowego, właśnie 
z powodu swej zmienności i błędów, które są nieodłączne od poznania 
zmysłowego. „To, co rodzi się i ginie, ustawicznie znajduje się w ruchu, 
podpada pod zmysły i nie może być przedmiotem nauki lecz jedynie — 
ujmowane przez wyobrażenia (eiKÓysę) i mniemania (nicmę) jest przedmio
tem opinii (8ó^a)” 18. Przedmiotem naukowego poznania.-(yÓr|ai4,-- i3iiaiTi|iT]) 
może być jedynie to, co „boskie i nieśmiertelne i.d la  myśli tylko dostępne 
i jedną tylko postać mające i rozkładalne i zawsze samo w sobie jedna- 
kie”H!,/a więc byty poznawalne w swej istocie jako przedmiot matematyki 
(Siayoia) i idee z najwyższą ideą dobra na czele.

■t Najdoskonalszą metodą poznania naukowego, które w przypadku Pla
tona utożsamia się z poznaniem filozoficznym, metodą, która prowadzi do 
poznania bytu (yv fiknę) i prawdziwej wiedzy (Ś7nffTf|nri), jest dialektyka 1S. 
Dzięki niej człowiek osiąga szczyty wiedzy, dochodząc do poznania praw

15 Por. Państwo, 533 C—F oraz J. S p r u t e ,  Der Begriff der DOXA in der 
platonischen Philosophie, Góttingen 1962.

18 Timaios, 52 A. Por. także Państwo, 534 B.
Fedon, 8Q._B.t-

18 Oczywiście u Platona chodzi jedynie o dialektykę w rozumieniu antycznym. 
Jest to dialektyka subiektywna jako metoda poznania. Współcześnie, poza dialektyką 
poznawczą, występuje dialektyka obiektywna jako ruch, rozwój rzeczywistości (Por. 
N. A b b a g n a n o ,  Quattro concetti di dialettica, „Rivista di Filosofia” 49 (1958)).
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dziwego i doskonałego. Jest to właściwie jedynie pełnowartościowa meto
da filozofowania19.
■^„Opierając się na wypowiedziach rozsianych w różnych dialogach, nie 

jest łatwo jednoznacznie określić i wyczerpująco opisać proces dialektyki. 
Platon ukazuje, bowiem coraz to nowe jej aspekty oraz akcentuje coraz 
inne szczegóły.'Podobnie, jak w  rozważaniu poglądów metafizycznych, i tu  
także trzeba Wziąć pod uwagę ewolucję myśli Platona; znajduje ona rów
nież wyraz w ewolucji koncepcji dialektyki. Stąd różnorodność określeń 
dialektyki u samego Platona, które stanowią punkt wyjścia dla rozmaitych 
in terpretacji20.' Poza tym, skoro dialektyka w  ujęciu Platona jest również 
jakąś wiedzą totalną, nauką obejmującą cały świat, zrozumiałe jest, że me
toda takiej uniwersalnej wiedzy nie może być zdeterminowana z góry
i charakter jej precyzuje się w miarę pogłębiania i poszerzania poszuki
wań i ustaleń 21.

Proces ten, choć nacechowany swoistą bezpośredniością poznania, sta
nowi jednak aktywpość ludzką o charakterze złożonym i wielostronnie 
uwarunkowanym 22. Platon określając dialektykę nie podaje jej definicji, 
raczej pokazuje, jak  ona funkcjonuje w praktyce, ukazuje ją jako proce
durę filozoficzną dokonującą się „na gorąco”, przedstawia po prostu „dro
gę myśli”; Określenia Platona są bardzo różnorodne i bardzo „nieprecy
zyjne”. O dialektyce mówi, że jest to „sztuka mądrych rozmów”, „sztuka 
pytania i odpowiadania” czy „sztuka definiowania i dzielenia” *s.

19 Państwo, 533 C—D.
20 Por. różne opisy dialektyki w  Fedonie, Sofiście, Filebie, Menonie, Państwie, 

Polityce, Timaiosie, Parmenidesie.
21 Por. Państwo, 532 D. Zob. J. S t e n z e 1, Studien zur Entwicklung der plato- 

nischen «Dialektik» von Sokrates zu Aristoteles, Leipzig 19312.
22 Natura dialektyki Platona była przedmiotem licznych studiów i stanowi prob

lem sam w sobie. Istnieje bogata literatura na ten temat. Dla ilustracji podaję kilka 
nowszych pozycji: A. de M a r i g n a c ,  Imagination et dialectiąue. Essai sur l’expres- 
sion du spirituel par Vimage dans les dialogues de Platon, Paris 1950; G. H u b  er, 
Platons dialektische Ideenlehre nach dem Zweiten Teil des «Parmenides», Basilea 1951; 
R. R o b i n s o n ,  Plato’ś Earlier Dialectic, Oxford 19532; Recherches de phtlosophie, 
t. II Aspects de la dialectiąue, Paris 1956; M. V a n h o u t t e ,  La methode ontologi- 
que de Platon, Louvain 1956; G. R o d  i er, Les mathematiąues et la dialectiąue dans 
le systeme de Platon, [w:] Etudes de phtlosophie grecąue, Paris 19572; E. P a g i, La 
dialettica in Platone, [w:] Studi sulla dialettica, Torino 1958; J.A. N u ń o  M o n t e s ,  
La dialectica Platonica. Su desarrollo en relacion eon la teoria de las formas, Caracas 
1962; R.J. T e s k e ,  Plato’s Later Dialectic, „The Modern Schoolman” 38 (1961) 171— 
201; W.A. P a t e r ,  Les «Topiques» d’Aristote et la dialectiąue platonicienne. La me- 
thodologie de la definition, Fribourg 1965; O.E. L a s k ę ,  Uber die Dialektik Platos 
und des friihen Hegel, Munchen 1966; La dialectiąue, Actes du XIVe Congres des 
Societes de Philosophie de Langue Franęaise, Paris 1969.

23 Państwo, 534 E.
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„Sztuka rozumnej rozmowy [dialektyka] leży u  nas na samej górze, 
jak gzyms wieńczący nad naukami i że już żadnego innego przedmiotu 
nauczania nie godzi się kłaść wyżej od niej. Ona już leży u szczytu 
nauk” 24.

„Ale znacznie piękniejsza poważna praca na tym  polu, kiedy ktoś sztu
ki dialektyki (Siâ EKTiicPi tć%vt] ) zażywa, a weźmie duszę zdolną i umiejęt
nie w  niej zasadzi i posieje mowy, które i sobie samym, i swojemu siewcy 
pomóc potrafią, a nie zmarnieją bez plonu, bo jest w  nich nasienie, z któ
rego nowe mowy w rozmaitych typach ludzkich rosną, i ono nie umie
ra nigdy, a takie szczęście daje człowiekowi, jakiego tylko tu  dostąpić 
można” 25.
2  Dialektyka jest więc, zdaniem Platona, metodą dialogu. W rozmowie 
bowiem ujawnia się różne punkty widzenia, co pozwala na dojście do ujęć
o zasięgu uniwersalnym. Nieprzypadkowo więc całą swoją filozofię Platon 
przedstawia w  formie dialoguj Nie jest to jednak najważniejsza cecha tej 
metody. Pomijając szczegółowe określenia metodologiczne, można najogól
niej powiedzieć, że jproces poznawczy zwany dialektyką, jest uchwyceniem ) 
bytu naprawdę rzeczywistego, czyli idei, oraz dostrzeżeniem, że rzeczy 
tego świata, a więc rzeczy materialne, poznawalne zmysłowo, byty wielo
rakie, zmienne są kopiami, odbitkami, a więc partycypacjami idei. (Dialek-J 
tyka jest poznaniem idei i rzeczy tego świata, gdyż ogląd idei jest równo
czesnym dostrzeżeniem, że świat bytów materialnych jest ich odbiciem, 
cieniem. Odwracając określenie — dialektyka stanowi poznanie rzeczy 
wielorakich zmiennych, które umysłowi człowieka ukazują się jako „ze
branie rozsypanego w idee” 26. Dialektyka przeto jest sposobem ujęcia 
faktu partycypacji.

Nie pretendując do przeprowadzenia wyczerpującej charakterystyki 
procesu dialektyki platońskiej, postaram się wyróżnić kilka, wydaje się, 
zasadniczych dla niej momentów, które ją  bliżej determinują:

.3  /T° W procesie dialektyki można wyróżnić dwie fazy o dwóch przeciw
stawnych kierunkach: „W górę” (cruyaycoyfi; comprehensio =  zebranie) oraz 
„w dół” (Siaipecrię; divisio =  podział). Dialektyka wstępująca i zstępująca 
stanowią dwa etapy czy aspekty pełnego procesu dialektyki. Faza wstępu
jąca jest poszukiwaniem prawdy: od momentu percepcji do odkrycia naj
wyższej zasady. Jest to wznoszenie się ku jakimś absolutom czy bez
względnemu absolutowi. Dialektyka wstępująca, czyli faza poszukująca, 
nie tworzy jeszcze wiedzy.^iBez ujęcia zasady najwyższej żadna zasada 
względna nie byłaby znana. Dialektyka wstępująca jest więc poszukiwa

24 Tamże. 25 Fajdros, 276 E, 277 A.
28 Por. Polityka, 532—533; Uczta, 120 A — 211 B; Fedon, 98 B; Parmenid.es, 129 

D — 130 B; Teajtet, 181 D.
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niem racji ostatecznej jakiejś rzeczy, istoty rzeczy. Jest czymś wtórnym 
w stosunku do kierunku zstępującego, w którym ta  racja została znalezio
na: „przez ten odcinek rozumiem to, czego myśl sama dotyka mocą dia
lektyki, kiedy też pewne założenia przyjmuje, ale nie jako szczyty i po
czątki, tylko naprawdę jako szczeble pod stopami, jako punkty oparcia 
i odskoku, aby się wznieść do szczytu i do początku wszystkiego, dotknąć 
go i w końcu zejść znowu w dół, trzymając się tego, co się samo szczytów 
trzyma, a nie posługując się przy tym  w ogóle żadnym materiałem spo
strzeżeniowym, tylko postaciami samymi i poprzez nie same i do nich sa
mych dochodząc i na nich kończąc” 27.

^  ^Chociaż dialektyka wstępująca wychodzi z poznania bytów zmysło
wych, to jednak spostrzeżenia zmysłowe są jedynie okazją do przypomnie
nia sobie doświadczenia myśli ludzkiej zdobytego uprzednio, a które zo
stało utracone. ‘Poznanie należące do dziedziny opinii, a więc poznanie 
„bez prawdy-t^bez ogólności”, pobudza myśl do aspiracji filozoficznych, 
możliwych jednak dzięki poprzedniemu doświadczeniu.

Platon wyraźnie wyróżnia w procesie dialektyki operację uogólnia-, 
jącą i operację dzielenia albo inaczej — proces definiowania i dzielenia.]'; 
W rezultacie poznania dialektycznego dochodzi się do określenia istoty 
rzeczy, co pozwala nie tylko ująć rzecz samą w sobie, lecz także ustalić 
jej relacje do innych przejawów rzeczywistości*,

„Spojrzeć z góry i sprowadzić jednym rzutem oka szczegóły tu  i tam 
rozsypane do jednej istoty rzeczy; potem, by człowiek każdy szczegół 
określił i dopiero byłoby jasne, o czym za każdym razem mówi [...] Na
przód określenie, czym jest [...] dopiero potem mowa mogła być jasna 
i mogło się w niej jedno z drugim zgadzać” 2S.
- 3° Komplementarność ruchów: wstępującego i zstępującego. Proces 

dialektyki przebiega stopień po stopniu, by dojść do pierwszej zasady, 
a potem wychodzi od niej ku rzeczom niższym, ujmując wzajemne relacje:

„Mówiliśmy, jak to wzrok niekiedy próbuje się kierować już na same 
zwierzęta i na gwiazdy same, a w końcu i na słońce samo. Tak samo i w te
dy, kiedy ktoś z drugim mądrze rozmawiać zacznie, a nie posługuje się 
przy tym żadnymi spostrzeżeniami zmysłowymi, tylko się myślą zwraca 
do tego, co Dobrem samym — wtedy staje się u szczytu świata myśli, po
dobnie jak tam ten u szczytu świata widzialnego” 29.

27 Państwo, 511 B—C. 28 Fajdros, 265 D; por. Rep., VII, 537 C.
89 Metoda dialektyki przewyższa nawet sposób postępowania stosowany w  mate

matyce, bo nie posługuje się myśleniem obrazowym. Posługuje się definicjami i anali
tycznym lub syntetycznym porównaniem idei. Takie rozumowanie umożliwia dojście 
aż do idei naczelnych (Por. S. K a m i ń s k i ,  Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lu
blin 1970, s. 56—58).
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„I nie ukaże mu się piękno niby twarz albo ręce jakie, lub jakakolwiek 
cząstka cielesna, ani jako słowo, ni wiedza jakakolwiek, ani jako cecha 
jakiegoś, powiedzmy stworzenia, ni ziemia, ni niebo, ani czegokolwiek in
nego, a wszystkie inne przedmioty piękne uczestniczą w nim jakoś w ten 
sposób, że podczas gdy same powstają i giną, ono ani się pełniejszym nie 
staje, ani uboższym, ani go żadna w ogóle zmiana nie dotyka” (Uczta 
211 A—B).

Zadanie dialektyka polega więc na ustaleniu związków, jakie istnieją 
między różnymi istotami, i nie kończy się prędzej aż dojdzie się do zbudo
wania systemu, w którym miejsce każdej istoty jest określone przez sto -I  
sunek do najwyższej postaci bytu — idei Dobra.

Rozdział ruchu wstępującego i zstępującego w procesie dialektyki 
wzbudza wiele dyskusji wśród interpretatorów myśli Platona. Rozważa się 
problem, czy dla obu przeciwstawnych kierunków istnieje- ta  sama meto=

I dar'c^lH aTekty  ka wstępująca stanowi operację uogełmającąy-a. dialektyka 
Zstępująca — Operację dzielenia. Nie jest też łatwo, na podstawie opisów 
Platona, jednoznacznie "wskazać ani w jaki sposób umysł wznosi się do 
idei Dobra, ani jak doszedłszy do niej ustala relację Dobra do pozostałych 
idei. Metafora słońca nie może wszystkiego wyjaśnić 30.j Niewątpliwie dia
lektyka jest poznaniem intuicyjno-kontemplacyjnym, zawierającym ele
ment wizji eidejtycznej, przypomnienia, analizy i syntezy, wyrażającej się 
przede wszystkim w całkowitej jedności wizji. .Ten moment intuicyjno- 
-kontemplacyjny, zawarty w dialektyce, nazywa Platon poznaniefrt-przez
partycypację. Dosięga się przedmiotu drogą samego zetknięcia się, poprzez..
proste spojrzenie', pewnego rodzaju objawienie, uobecniające realny lecz 
u k ry ty  .przedmiot poznania. Partycypacja poznawcza jest więc bezpośred
nim oglądern^ poznaniem ścisłe intuicyjnym. Podobrife^jak^^parEycypacja 
realna przeciwstawia się przyczynowości, tak partycypacja w dziedzinie 
poznawczej przeciwstawia się abstrakcji, a więćPtym typom poznania, w 
którychrintelekt rozwija realną działalność, zmierzającą do podniesienia 
przedmiotu na stopień pożądanej poznawalności-.Partycypacja poznawcza 
oznacza więc sam kontakt między bytem inteligibilnym a intelektem. Za
kłada obecność przedmiotu, pojawienie się poznania bez żadnego działania. 
Rola zmysłów i przedmiotów materialnych jest minimalna./Znajomość idei 
je s t czymś danym absolutnie, budzi się w duszy na widok~bytóW wielo
rakich, złożonych. /Wielość podobnych jednostek przypomina umysłowi 
wzór, którego wielość jest odbiciem, pdkrycie wzoru, wytłumaczenie kopii 
jako odtworzenia tego samego wzoru; wszystko to dzieje się równocześnie. 
j  4° (Jedną z niewątpliwych cech dialektyki Platona jest ascetyzm, ty 

30 Por. S. M a n s i o n, L’objet des mathematiąues et l’objet de la dialectiąue 
selon Platon, „Revue Philosophiąue de Louvain” 67 (1969) 383.
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powy dla całej filozofii platońskiej, dla uprawiania której trzeba nie tylko 
dyscypliny intelektualnej, lecz także moralnej, duchowej. Trzeba więc w 
procesie dialekty ki odwrócić się od świata zmiennego, materialnego, by 
móc zwrócić swój umysł ku światu inteligibilnemu, permanentnemu, nie
materialnemu, ukonstytuowanemu przez ideeJV\ f, tś s ,  
ł i f e o U )  ;  > h  y j n  ■ : : n ' :  o l a p o  c n b s t  ł

3. Podstawy dialektyki — anamneza i metempsychoza

. Przyjęty przez Platona innatyzm poznawczy wyjaśnia dialektykę od 
strony teoriopoznawczej. fProces dialektyki nie polega na zdobywaniu cał
kowicie nowej wiedzy, której by umysł nie posiadał, ale jest to raczej 
metoda przypominania, uświadamiania czy uwyraźniania tego, co znane^j 
Rola zmysłów w procesie dialektyki jest więc ograniczona, akcydentalna. 
Świat bytów materialnych, z którymi człowiek kontaktuje się właśnie przez 
zmysły, stanowi nie punkt wyjścia w sensie genetycznym w poznaniu, ale 
jedynie okazję; jest początkiem umożliwiającym wzniesienie się umysłu 
do rzeczywistości prawdziwej, wolnej od wszelkiego ograniczenia i zmien
ności, która jest adekwatnym przedmiotem dialektyki.

„Jeżeli ktoś najpierw coś zobaczy albo. usłyszy lub inne jakieś od tego 
wrażenia zmysłowe odbierze, i nie tylko to pozna, ale i coś innego mu na 
myśl przyjdzie, co nie jest przedmiotem tej samej wiedzy tylko innej, to 
czyż niesłusznie mówimy wtedy, że sobie przypomniał to, co mu na myśl 
przyszło” 31.

l~Proces dialektyki nie jest więc ani dowodzeniem^ani dyskursem czy 
wnioskowaniem w oparciu o relacje przyczynowości.fcJeśli przeprowadza 
się rozumowania, to nie po to, by dogodzić czegokolwiek, ale, by napro
wadzić umysł na prawdy m u wrodzonej Umysł wprawdzie opiera się na 
bytach tego świata, ale one nie stanowią ostatecznego źródła wiedzy .iZmy- 
sły jak gdyby pobudzają duszę do przypomnienia sobie tego, co ona już 
zna i o czym posiada wiedzę w rodzoną.|pw a wrodzona wiedza jest właś- 
nie poznaniem idei, które dusza w pełni i nieskrępowanie znała przed 
swym połączeniem z ciałem. Pogląd ten łączy się u  Platona z koncepcją 
duszy ludzkiej. Dusza, według niego, jest rodzajem bóstwa i jako bóstwo 
niematerialne miała bezpośredni kontakt z ideami. Ponieważ jednak dusza 
zawiera w sobie element tożsamościowy i nietożsamościowy, dzięki temu 
poprzez kontakt z bytami materialnymi zdolna jest przypomnieć sobie idee.

Ujęcie idei w procesie dialektyki, dla którego byty zmienne stanowią 
jedynie punkt wyjścia, Platon wyjaśnia swoją hipotezą anamnezy i me- 
tempsychózy. Anamneza (dvć|ivr|aię) stanowi w  epistemologii Platona osta
teczne, aprioryczne uzasadnienie poznania. Poznanie idei musiało dokonać

«  Fedon, 73 C.
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się przed połączeniem duszy z ciałem. Był to wówczas całkowicie intuicyj
ny ogląd:

„Skoro więc dusza jest nieśmiertelna i nie raz jeden się rodzi i już wi
działa to, co tu, i to, co w Hadesie wszystko, to nie ma takich rzeczy, któ
rych by nie m ała. Tak więc nic dziwnego, że i o działalności, i o innych 
rzeczach przypomnieć sobie potrafi to, co przedtem widziała. A że jest ca
łej przyrodzie pokrewna i wyuczyła się wszystkiego, więc nic nie prze
szkadza, żeby przypomniawszy sobie jeden jakiś szczegół — a to ludzie 
nazywają uczeniem się —■ wszystko inne człowiek sam odnajdywał, jeżeli 
się trafi mężny, a nie męczy się i nie upadnie szukając. Przecież szukanie 
i uczenie się to w ogóle jest przypominanie sobie” 3*.

„[...] umysł każdej duszy, która chce przyjmować to, co jej odpowiada, 
przeto każda się radością napełnia, kiedy byt od czasu do czasu zobaczy, 
widokiem prawdy się karmi i rozradowuje się, aż ją obręcz do drogi zno
wu na to samo miejsce przyniesie. A podczas tego obiegu ogląda spra
wiedliwość samą, ogląda władzę nad sobą, ogląda wiedzę nie tę, która się 
z wolna tworzyć musi, a jest różna o różnych rzeczach, które my dziś by
tami nazywamy, ale wiedzę rzeczywiście istniejącą, o tym, co jest istot
nym bytem. Inne tak samo istotne byty ogląda, a tym się nakarmiwszy, 
z powrotem się w głąb wszechświata zanurza i do domu wraca” 33.

Fakt bezpośredniego, intuicyjnego kontaktu poznawczego duszy ze 
światem idei stanowi ogromnie ważny punkt teorii poznania Platona 
i wyjaśnienie jego skrajnie racjonalistycznego poglądu co do genezy po
znania. Gdyby to zetknięcie poznawcze nie nastąpiło, gdyby prawda o isto
cie rzeczy, zdobyta właśnie przez bezpośredni ogląd idei, nie tkwiła w du
szy odwiecznie, to człowiek w ziemskich warunkach nie mógłby dojść do 
poznania prawdy, nie byłoby mowy o poznaniu naukowym. Istnieje bo
wiem, według Platona, zasadnicza nieodpowiedniość między poznaniem 
zmysłowym a intelektualnym, analogiczna do nieprzyległości między świa
tem bytów zmysłowych a światem idei. Nie może więc być genetycznej 
zależności między tymi warstwami poznania i bytu. Stąd rola anamnezy 
i metempsychozy:

„Nasze uczenie się niczym innym nie jest, jak tylko przypominaniem 
sobie; wedle tego koniecznie chyba, musieliśmy się w jakimś poprzednim 
czasie wyuczyć tego, co sobie teraz przypominamy. A to byłoby niemożli
we, gdyby nie była istniała gdzieś nasza dusza, zanim w tej ludzkiej posta
ci na świat przyszła. Tak, że i z tego punktu widzenia dusza wydaje się 
czymś nieśmiertelnym” 34.

Anamneza, uwarunkowana poprzednimi formami życia, jest istotnym

88 Me non, 81 C—D.
88 Fajdros, 247 C—E. 54 Fedon, 72 E.
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czynnikiem procesu dialektyki. Stanowi ona podstawę do poznania, które 
człowiek posiada o niezmiennych, absolutnych, oczywistych istotach, nie 
zaś do poznania zmysłowego, przypadkowości i zmienności rzeczy skoń
czonych tego świata. W procesie dialektyki, jak w całym poznaniu inte- 
tektualnym, naukowym chodzi o poznanie absolutu bytowego (idei), w  któ
rym  rzeczy skończone tego świata partycypują i dzięki tej partycypacji 
posiadają byt i poznawalność. Anamneza jest więc fundamentem ludzkie
go poznania, o ile ono posiada absolutny i absolutnie pewny rdzeń. Anam
neza nieco umniejsza priorytet poznawczy idei i uwzględnia, choć w stop
niu ograniczonym, rolę świata zmysłowo poznawalnego i rolę doksy, jako 
warunków anamnezy ss.

Chociaż uwarunkowany ontycznie i dostępny zasadniczo dla wszyst
kich ludzi, proces dialektyki jest jednak trudny dla człowieka i nie u każ
dego przebiega jednakowo, stąd nie wszyscy są filozofami:

„W naturze każdej duszy człowieka leży oglądanie bytów; inaczej by 
nie weszła była w nasze ciało. Ale przypomnieć sobie z tego, co tu, rzeczy 
z tamtego świata, nie każda dusza równie łatwo potrafi, bo niejedna za 
krótko widziała to, co tam, a inna spadłszy tu, nie miała szczęścia i jakimś 
podobieństwem zwiedziona tknęła się grzechu i zapomina o tym świętym, 
co kiedyś oglądała. Mało która pamięta należycie [...] Sprawiedliwość 
i władza nad sobą i inne wartości duchowe nie m ają swych odblasków 
w podobiznach ziemskich; przeto z trudem  tylko i to nieliczni ludzie pa**' 
trząc, jak przez zapocone szkła, na ich wizerunki tutaj umieją dojrzeć ro
dzaj przedmiotów odbitych” *«.

Kontakt poznawczy z ideami utrudnia duszy związanie z ciałem, uwi
kłanie w rzeczy materialne, dlatego częściowa, a najlepiej całkowita wol
ność od ciała znowu ten kontakt umożliwi:

„Jeśli kto z nas pragnie kiedyś poznać coś w sposób czysty, musi się 
od ciała wyzwolić i samą tylko duszą oglądać rzeczywistość samą. Wtedy 
dopiero spełni się nam zapewne to, czego pragniemy, osiągniemy to, cze
go się zowiemy miłośnikami: mądrość. Dopiero jak pomrzemy, wedle 
tego toku myśli, a nie za życia. Bo, jeżeli niepodobna będąc w ciele, ni
czego poznać na czysto, to jedno z dwojga: albo nigdy w ogóle wiedzy po
siąść nie można, albo dopiero po śmierci. Wtedy dusza będzie sama w so
bie oddzielona od ciała, a przedtem nie” 37.

Znajomość idei dana jest więc absolutnie, choć budzi się w duszy po 
zetknięciu się jej ze światem mnogim, złożonym. Wielość podobnych jed
nostek sugeruje wzór, którego ta wielość jest odbiciem. Odkrycie wzoru 
dokonuje się równocześnie ze stwierdzeniem wielości. fDialektyka jest więc

15 Na temat anamnezy i jej roli w  filozofii Platona zob. C.E. H u b e r ,  dz. cyt.
38 Fajdros, 249 D—E. 17 Fedon, 66. Por. także Fedon, 65 C.
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przejściem od wielości bytów materialnych do jedności racji ontologicznej 
tej wielości. Dialektyka uwzględnia jednak jedynie racje wertykalne, czyli 
stosunki w  płaszczyźnie przyczynowości wzorczej. Dialektyka łączy się 
więc w filozofii Platona bardzo ściśle z jego ontologią.

4. Dialektyka a ontologią

Przedmiotem dialektyki są, według Platona, byty inteligibilne wyżsźe- 
go rzędu niż byty matematyczne. Te ostatnie wprawdzie są oddzielone od 
bytów poznawalnych zmysłowo, można jednak nimi manipulować według 
określonych reguł. Chociaż są niezmienne, są bytami o naturze przestrzen
nej, ilościowej, co stanowi przeszkodę w ich całkowitej poznawalności38. 
Dialektyka wznosi się ponad wszelką przestrzenność do „rzeczy bezpostą- 
cipwych’I t .do przedmiotów, które są znpełnie oddzielone od materii, acza- 
■sowaJ^ajjrzestrzenne. Dialektyka bowiem rozważa formy czyste, nie uży
wając obrazów: „tycK niezmiennych nie sposób ucłiwyć2_£ZXin innym, 
jak tylko pracą umysłu, bo Jto są rzeczy bezpost£iCK)węJ_jjZQbaczyć ich nie 
m o ż n a ^ 0. Są one podporządkowane innym prawom niż te, które rządzą 
światem bytów zmiennych. Prawa te dokładnie odpowiadają relacjom mię
dzy pojęciami w operacjach myślowychj

Paralelność porządku ..epiatemologicznego..i metafizycznego u Platona
jest sprawą zbyt znaną, żeby trzeba ją tu  było uzasadniać czy szerzej opi
sywać. Teoria poznania i teoria bytu łączą-się koniecznie, prezentując to 
„jak” i to „co” ujm uje się w poznaniu wartościowym, a więc koniecznym, 
stałym i ogólnym 40.

Warto może zwrócić uwągę, iż'mimo utożsamienia poznania wartościo
wego z wartościowym sposobem bytowania i przyjęcia adekwatności mię
dzy sposobem poznania i sposobem istnienia, mimo przyjęcia prym atu jed
ności i tożsamościowej koncepcji bytu, partycypacja oraz odpowiadająca 
jej dialektyka były u Platona próbą przezwyciężenia pozycji parmenide- 
sowskiej zarówno w ontologii, jak i teorii poznania.

Według Parmenidesa być bytem, znaczy być czymś absolutnie jednym, 
niepodzielnym, niezłożonym, czymś niezmiennym, wiecznym. Brak bez
względnej jedności powoduje negację bytowości. Między wielością i jed
nością zachodzi opozycja sprzeczności zgodnie z wyrażeniem Parmenide
sa „byt jest, a nie-bytu rjie ma” 41. Wielość jest sprzeczna z jednością,

,s Por. na ten temat S. M a n s i o n ,  dz. cyt. s. 383. (}? Fedon. 79
40 Na temat relacji między poznawczymi i ontycznymi rozwiązaniami Platona 

zob. m. in. D. D u b a r 1 e, Dialectiąue et antologie chez Platon, [w:] Recherch.es de 
philosophie, t. II, Paris 1956, s. 139—165.

41 H. D i e 1 s, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 1951—19522, t. I, 232,
28 B 6.
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a więc także przeciwstawia się bytowi. Stąd ontyczna i poznawcza depre
cjacja sfery stawania się i wielości, która może stanowić jedynie przedmiot 
opinii, a nie wiedzy prawdziwej. Prawda utożsamia się z bytem, gdyż, we
dług Parmenidesa, „tym samym jest myśleć i być” **. Henologiczna kon
cepcja bytu wyklucza więc wielość bytów i możność ich poznania. Między 
wielością konkretów zmiennych i jednością bytu nie mogą zachodzić związ
ki realne 43.

Platon odziedziczył po Parmenidesie henologiczną koncepcję bytu. Być, 
według Platona, to być czymś bezwzględnie doskonałym, niezmiennym, 
być absolutną jednością. Próbuje on jednak pogodzić byt i pewną różno
rodność,. Definicję bytu spełniają idee i tylko one są  rżeczywistymi bytami 
i przedmiotami wiedzy koniecznej, ale idei jest wiele. Idee sa i są  Jiczne.
Platon posuwa się jeszcze dalej w pogodzeniu bytu i wielości, w3;aśnie po
przez' koncepcję partycypacji. Istnieje wiele konkretnych, materialnych 
jednostek na mocy partycypacji w świecie idei.._Nie pósiadają_ one jednak 
własnej bytowoścL egzystują tylko dzięki partycypacji w niezmiennych 
ideaSfr^rJizeczy wielorakie, zmienne nie spełniają platońskiej definicji 
bytu, nie są więc bytami, nie stanowią prawdziwej rzeczywistości, ale je
dynie są partycypacją (naśladownictwem) bytów rzeczywistych. Nie ma 
więc realnej wspólnoty m iędzyjiwiatem  idei (by tów )ą światem-odbitek 
(nie-bytu). Dychotomia ontyczna idei i odbitek jest równocześnie dychoto- Ąr 
mią poznawczą. Odpowiedniość bytu i myśli, teorii bytu i logiki zachowała v 
się bowiem i u Platona.

Tak jak przyjęcie wielu idei (może w wyniku zhipostazowania istoty 
rzeczy i wartości) było przezwyciężeniem absolutnego priorytetu jedno
ści przed bytem, tak  w dziedzinie poznawczej dialektyka wstępująca 
i wszystko, co jest w niej przygotowaniem fazy zstępującej, stanowi pew
ne przezwyciężenie pozycji parmenidesowskiej, łączącej bezwzględne po
znanie racjonalne z jednym, niezmiennym bytem.

Mimo tych odrębności partycypacja platońska zakłada u swych pod
staw tożsamość porządku poznawczego i realnego-*?. W wyniku skrajnego

42 Tamże, 28 B 3.
48 Zob. na ten temat szerzej F a b r o, Participation et causalite..., s. 87—113.
44 Pejoratywne znaczenie, jakie niekiedy przypisywano partycypacji, wiąże się 

właśnie z tym stanowiskiem Platona, gdy odmawiał rzeczom istniejącym na mocy 
partycypacji własnej bytowości, co znowu jest konsekwencją przyjęcia przez niego 
tożsamościowej koncepcji bytu.

45 Wydaje się, że idee są po prostu urzeczowionymi sensami wyrażeń językowych. 
W wypowiedziach naszego języka zawarte są sensy ogólne, konieczne, niezmienne. 
Nie mogą one pochodzić — zdaniem Platona — od bytów zmiennych, nietrwałych. 
Muszą niezależnie od materii istnieć istoty niezmienne, będące adekwatnym przed
miotem intelektualnego poznania.
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intuicjonizmu i obiektywnego aprioryzmu, Platon utożsamił sposób byto- 
£_wania (idee niezmienne, n̂iepowstające, nieprzenii4aj4£S)_/i sposób pozna

nia („niepostrzegalny”, ujmowany tylko myślą). Nie wyróżnił bowiem su
biektywnych uwarunkowań naszej abstrakcyjnej myśli i właściwego by
tom realnym sposobu istnienia, a więc nie wyróżnił tego, co się poznaje 
(quod) od intelektualnych środków, jakie się przy tym  stosuje (quo, in 
quo) 46. W wyniku tego przyjął dwa rodzaje rzeczywistości: liczby i idee, 
przy czym pierwsze miały być czymś pośrednim między ideami a rzecza
mi zmysłowo poznawalnymi.

Umysł wstępuje od bytów istniejących przez partycypację ku temu, co 
istnieje w sposób konieczny, nieograniczony, dlatego że jest już w punkcie 
wyjścia przekonany, iż tylko to, co egzystuje per se, może istnieć napraw
dę i być źródłem bytu. Zawsze relacje ontologiczne przebiegają tu  piono
wo. Stanowią jakby odwzorowanie relacji logicznych. Nie ma natomiast 
w  platońskiej teorii partycypacji realnego powiązania między bytami 
zmiennymi, a więc zależności ontycznej w  płaszczyźnie horyzontalnej.

Uwarunkowana od strony poznawczej intuicjonizmem i aprioryzmem, 
a od strony metafizycznej tożsamościową i jednoznaczną koncepcją bytu7 
partycypacja w systemie platońskim stanowi teorię ontologiczną, mającą 
wyjaśniać wielość i jedność bytów oraz konkretnie istniejące rzeczy zmien
ne. Wskazuje ona rzeczywiście na relacje wzorcze zachodzące między 
światem idei i światem kopii, w wyniku czego rzeczywistość stanowi pew
ne uhierarchizowanie bytów. Tak rozumiana partycypacja stanowi jedynie 
pozorne przezwyciężenie monizmu i uzasadnienie pluralizmu bytowego. 
Między światem rzeczywistym (idei) a światem odbitek nie zachodzą 
związki w porządku bytowania. Idee sąj a byty materialne stają się i w 
tym_.sensłe--aia^są. Stąd pojęcie bytu rzeczywistego odnosi się jedynie ao 
idei, a nie do bytów istniejących przez partycypację. Teoria partycypacji, 
chociaż wskazuje na pewną pochodność w zakresie formalno-wzorczym 
świata zmiennego od idei, deprecjonuje go jednak odmawiając rzeczom 
materialnym miana bytu, czyli rzeczywistej realności 47.'lstn ieją  dwie róż
ne rzeczywistości: świat bytów niezmiennych i samozrozumiałych oraz

46 Por. G e i g e r ,  La participation..., s. 82—84, 103, 154 i 189. Geiger po prostu 
twierdzi, iż platońska struktura świata ze swym przeciwstawieniem bytów zmysłowo 
poznawalnych i idei stanowi to, co w  późniejszej logice będzie nazwane logiką nazw, 
a partycypacja posiada charakter formalny i opiera się na stosunku logiczno-mate- 
matycznym: ogólnego i szczegółowego. Ma więc podstawę „logiczną” i suponuje, że 
„wielość” sprowadza się do jedności formalnej, która jest racją logiczno-ontyczną 
wielości.

47 Według Platona rzeczy materialne, wielorakie i zmienne mają się do niezmien
nych idei jak nie-byt do bytu. Ta ontyczna deprecjacja świata bytów partycypowa- 
nych była powodem późniejszej nieufności w  stosunku do teorii partycypacji.
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świat bytów partycypujących. W systemie Platona nie ma również wy
jaśnienia faktu wielości idei. Skoro są one bytami absolutnie tożsamymi 
z sobą i samozrozumiałymi, powstaje problem, jaka może być zasada ich 
zróżnicowania. Wreszcie brakuje także określenia relacji zachodzących 
między ideami a najwyższą ideą — ideą Dobra! Metafora światła i działa
nia słońca, choć bardzo sugestywna i historycznie płodna, nie stanowi do
statecznego wyjaśnienia. Zdawał sobie sprawę z tego wszystkiego sam Pla
ton, toteż ogłosił jak gdyby kryzys teorii idei i sam przyznał, że jego dia- 
lektyka prowadzi do sceptycyzmu: „My przynajmniej nie poznajemy żad
nej formy, gdyż nie mamy wcale udziału w wiedzy samej w sobie [...] 
Niepoznawalne jest dla nas w swej istocie samo Piękno i samo Dobro, 
i wszystko to, co przyjmowaliśmy, że jest ideą samą” 48.

0

§ 2. ABSTRAKCJONIZM ARYSTOTELESA I NEGACJA PARTYCYPACJI

Platońska teoria partycypacji zarówno deprecjonuje pozycję ontyczną 
świata materialnego, jak i przypisuje minimalną rolę poznaniu zmysłowe
mu na korzyść poznania czystych inteligibiliów w łączności z najwyższą 
ideą Dobra. Arystoteles dowartościowuje zarówno ontycznie, jak i poznaw
czo świat bytów zmiennych. O ile dla Platona ostatecznym źródłem, wie
dzy była czysto intelektualna intuicja, ożywiona.przez anamnezę wywo
łaną kontemplacją rzeczy-odbitek, o tyle dla Arystotelesa wszelka wie
dza wyWodzi się ze zmysłowego poznania świata materialnego.

Koncepcja poznania, teorie mitologiczne Arystotelesa oraz jego stosu
nek do filozoficznych rozwiązań Platona są w naszej literaturze filozoficz
nej zbyt znane, by je szczegółowo przedstawiać 49. Dlatego ograniczymy 
się jedynie do wskazania głównych linii poznawczej postawy i metafi
zycznych koncepcji Stagiryty, co określa jego stosunek do interesującego 
nas zagadnienia.

Trzy sprawy wydają się tu  ważne: koncepcja poznania w ogóle, zwłasz
cza genezy i przedmiotu poznania intelektualnego, koncepcja poznania

48 Parmenides, 133 D — 134 C. Por. także E. G i 1 s o n, Byt i istota, tłum. P. Lu
bicz i J. Nowak, Warszawa 1963, s. 30—35.

48 Z olbrzymiej literatury dawniejszej i współczesnej odnotowuje się kilka po
zycji, z których przede wszystkim korzystano w pracy: W.D. R o s s ,  Aristotle, London 
19454; J. O w e n s ,  The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics, Toronto
1951; M. J a w o r s k i ,  Arystotelesowska i tomistyczna teoria przyczyny sprawczej 
na tle pojęcia bytu, Lublin 1958; M.A. K r ą  p i e c ,  Struktura bytu. Charakterystyczne 
elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, Lublin 1963; P .  A u b e n ą u e ,  
Le probleme de l’etre chez Aristote, Paris 1962; G i l s o n ,  dz. cyt.; M.A. K r ą p i e c ,  
T.A. Ż e l e ź n i k ,  Arystotelesa koncepcja substancji, Lublin 1966; T. K w i a t k o w 
s k i ,  Poznanie naukowe u Arystotelesa, Warszawa 1969.
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naukowego, a przede wszystkim metafizyki. Implikacje ontologiczne tej 
ostatniej wyjaśnią pogląd Arystotelesa na zagadnienie jedności i wielości 
bytów, a więc określą jego zapatrywanie na teorię partycypacji.

1. Przedmiot poznania intelektualnego

Realizm teoriopoznawczy Arystotelesa przejawia się w dwojaki sposób. 
Uwzględnia on przede wszystkim warunki poznawcze człowieka, przeciw
stawiając się poglądom, zwłaszcza Platona, według których istnieje źródło 
wiedzy pewnej, niezależne od doświadczenia zmysłowego. Poza tym  Ary
stoteles utrzymuje, iż jedynym przedmiotowym punktem wyjścia wszel
kiej wiedzy, w tym  także poznania naukowego, jest realnie istniejący 
świat, czyli jednostkowe, zmienne, materialne konkrety, a jedynym narzę
dziem bezpośredniego, poznawczego zetknięcia się z nim  są zmysły.

Poznanie, zdaniem Arystotelesa, jest zorientowane przedmiotowo i po
siada genezę empiryczną. Przedmioty poznania są jednostkowe, zmienne, 
pojęcie natomiast posiada cechy stałości, konieczności i ogólności. Jest ono 
tworem -umysłu ludzkiego, genetycznie wywodzącym się z konkretów. 
Umysł ludzki w materiale empirycznym, a więc w przedmiotach indywi
dualnych, za pośrednictwem zmysłów dostrzega relacje konieczne, nie
zmienne, przysługujące wszystkim jednostkom danej klasy. W ten sposób 
otrzymane pojęcie ogólne (powszechnik) jest symbolem jakiejś natury 
ogólnej, oderwanej od konkretów, które potencjalnie denotuje wszystkie 
desygnaty należące do danej klasy i może być o nich orzekane. Stąd pa
trząc np. na Kaliasa czy Sokratesa dostrzegamy nie tylko indywiduum: 
Kaliasa czy Sokratesa, ale i to, że jest człowiekiem 50.

Doświadczenie jest więc syntezą wyników otrzymanych z dwóch źró
deł poznania: zmysłów i intelektu, przy czym Arystoteles wyróżnia pozna
nie zmysłowe, leżące u  genezy wszelkiej wiedzy. Umysł nie posiada pojęć 

^  węgjjlzonych ani nie tworzy ich sam z siebie, lecz odkrywa je w materiale 
J^cŻBOstarczonym przez zmysły 51.

Proces przejścia od wrażeń zmysłowych do utworzenia powszechnika, 
który nieustannie, spontanicznie dokonuje się w naszym zetknięciu z rze
czywistością, nazywa Arystoteles naturalną abstrakcją. Naturalna abstrak
cja oraz arystotelesowska indukcja stoją u podstaw wszelkiej wiedzy ludz
kiej, także poznania naukowego 62.

5» Por. An. Post. II, 99 b 30 — 100 b 10.
51 Por. An. Post. I, 18, 81 a 37—4Q.
52 Arystoteles zbliżył, a w  pewnym sensie nawet utożsamił, pojęcie abstrakcji 

i indukcji. W jednym i drugim procesie poznawczym chodzi o przejście od intuicji 
zmysłowej do utworzenia powszechnika. Często występują pod wspólnym mianem: 
Ś7tayojyr|. Na temat abstrakcji spontanicznej zob. Top. 2 12 105 a 13—14; An. Post. II, 19,
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„Z doświadczenia wreszcie, to jest z powszechnika, który znajduje się 
w duszy w całkowitym spoczynku jako jedność wyabstrahowana z wie
lości i który wszystkim poszczególnym przedmiotom przysługuje w  taki 
sam sposób, wywodzi się zasada sztuki i wiedzy; sztuki w odniesieniu do 
tego, co dotyczy stawania się; wiedzy w odniesieniu do tego, co dotyczy 
bytu” S3.

Powszechniki tworzą hierarchię, są gatunkami, rodzajami itd. Powstają 
jakby sukcesywnie, przy czym proces poznawczy przebiega zawsze od jed
nostek do ogółu, od mniej do bardziej ogólnych Si.

Arystoteles, dokonując związania wszelkiego poznania, także poznania 
naukowego, z realnie istniejącym światem bytów zmiennych, konkretnych, 
w których umysł odkrywa stany konieczne i ważne dla całej naturalnej 
klasy przedmiotów, podważa nie tylko platońską koncepcję poznania dia
lektycznego, ale i jego teorię idei i kwestionuje trafność postawienia pro
blemu jedności i wielości bytów oraz jego rozwiązanie. Na pierwszy rzut 
oka wydaje się, iż realizm Arystotelesa uznaje jedynie realność konkre
tów, a ogólność, zawartą w pojęciu, wyjaśnia strukturą umysłu ludzkiego. 
Byłoby to już podważeniem platońskiej teorii partycypacji w jej zasadni
czych podstawach. Sprawa nawet w realistycznie nastawionej filozofii 
Arystotelesa, ze względu na jego koncepcję formy, nie jest tak prosta. 
Wyjaśni się to bliżej przy rozpatrywaniu arystotelesowskiej koncepcji 
nauki, zwłaszcza metafizyki 5S.

Zmieniając pogląd na genezę poznania, Arystoteles nie zmienił w  sto
sunku do Platona ideału poznania naukowego, które powinno posiadać 
cechy: konieczności, niezmienności i ogólności 5S. Główny problem — przy 
wspólnej koncepcji nauki, a odrębnych poglądach co do genezy poznania
— dotyczy ontycznej natury przedmiotu poznania naukowego. Dla Platona 
istniały byty konieczne, niezmienne i ogólne, które nie tylko były „goto
wymi” przedmiotami naukowego poznania, lecz także wyłącznie one, 
istoty w pełni umysłowo poznawalne, wyczerpywały prawdziwą rzeczy
wistość. Według Arystotelesa istnieją jedynie byty jednostkowe, konkrety

99 b 20 — 100 b oraz In An. Post. II lect. 20. Zob. także A. M a n s i o n ,  Introduction 
a la «Physique» aristotelicienne, Louvain—Paris 1946, s. 122—205. Różnica między 
abstrakcją i indukcją w sensie arystotelesowskim dotyczyłaby głównie sposobu dojś
cia do ujęć ogólnych. Indukcja polega na intuicyjnym odczytaniu jakiegoś prawa czy 
ogółu w danych empirycznych, zwykle zgromadzonych w  większej ilości (Zob. na ten 
temat, M.A. K r ą p i e c ,  Realizm ludzkiego poznania, Poznań 1959, s. 268).

»  An. Post. II, 19, 100 a 1—10.
“  An. Post. II, 19, 100 a 15.
55 Istnieją trudności interpretacyjne co do ustalenia charakteru formy i jej roli

w bycie. Teksty Arystotelesa nie są jednoznaczne, a nawet sprzeczne (Por. przypis 59
oraz s. 42).

58 An. Post. I, 4, 74 a 1—2.
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zmienne, stanowiące jedyną, dostępną w bezpośrednim poznaniu rzeczy
wistość. Nie mogą one jednak być wprost przedmiotem poznania nauko
wego, co Arystoteles dokładnie uzasadnia:

„Nawet racja, dlaczego poszczególne substancje zmysłowe ani nie śą 
definiowalne, ani nie może być o nich dowodzenia [utworzenie definicji 
i dowodzenie stanowiły istotne zabiegi naukotwórcze] jest ta, że posiadają 
one materię, w naturze której jest, iż może być lub nie być. Stąd wszyst
kie takie fzeczy jednostkowe są zniszczalne. Jeśli zatem przedmiot dowo
dzenia stanowią rzeczy konieczne i definicja ma charakter wiedzotwórczy, 
a przy tym  jak nie może być raz wiedzy a raz niewiedzy, bo to jjest cha
rakterystyczne dla opinii, tak nie ma też dowodzenia ani definicji, a tylko 
opinia na tem at tego, co może się mieć inaczej; wobec tego oczywiście, 
iż owe rzeczy nie są definiowalne ani też nie ma o nich dowodzenia” 57.

Przedmiot naukowego poznania, według Arystotelesa, nie jest więc 
„gotowy”, oddzielony, lecz trzeba go „wydobyć” z jedynie bezpośrednio 
dostępnej w poznaniu człowiekowi „rzeczywistej rzeczywistości”, jaką sta
nowią konkretne substancje materialne. Przedmiot naukowego poznania 
musi być „wyodrębniony” w drodze specjalnych zabiegów poznawczych. 
Teoria trzech stopni abstrakcji była właśnie u Arystotelesa wskazaniem 
sposobu konstruowania przedmiotu poszczególnych grup nauk, a jego teo
ria naturalnej abstrakcji i indukcji stanowi wyjaśnienie źródeł wszelkiego 
ludzkiego poznania.

Arystoteles jest więc twórcą nowego, w stosunku do całej zastanej 
przez niego wiedzy, sposobu określenia przedmiotu poznania naukowego, 
który nie jest dany wprost i nie istnieje w takim stanie, w jakim go „two
rzy” poznanie potoczne, spontaniczne czy kierowane poznanie naukowe. 
Przedmiot poznania intelektualnego oraz przedmiot poznania naukowego
o cechach konieczności, niezmienności i powszechności jest „konstrukcją” 
umysłową, choć genetycznie wywodzi się z rzeczywistości przedmioto
wej 58. Poznanie ludzkie, według Arystotelesa, nie jest partycypacją w by
tach inteligibilnych, lecz stanowi aktywność ludzkiego intelektu, możliwą 
dzięki przyjęciu intelektu czynnego, który potrafi odczytać w  danych 
empirycznych treść konieczną, stałą i ogólną. Arystoteles dokonuje więc 
powiązania genetycznego empiryzmu z racjonalnym abstrakcjonizmem, 
wyróżniając sposób istnienia rzeczy i sposób ich poznania. W związku 
z tym  inaczej przedstawia się problem wielości i jedności bytów dzięki

W Met. Z, 14, 1039 b 27—1040 a 2.
“  Nie chodzi w  tym przypadku o konstrukcję w  sensie kantowskim, ale o uka

zanie rzeczywiście istniejących, ukrytych jednak dla zmysłowego poznania, cech przed
miotu.
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właśnie odróżnieniu płaszczyzny ontycznej (wielość) od epistemologicznej 
(ogólność—jedność) 59.

Związana z arystotelesowską koncepcją nauki teoria trzech stopni 
abstrakcji, ujmowana od strony przedmiotowej czy podmiotowej, jest 
zbyt znana, by istniała potrzeba jej przedstawiania. Dla celów niniejszej 
pracy należy jednak zwrócić uwagę na trzeci stopień abstrakcji, właściwy 
metafizyce. Implikacje ontologiczne abstrakcji metafizycznej ukażą roz
wiązanie problemu jedności i wielości bytów, tym  samym określą stosunek 
Arystotelesa do teorii partycypacji.

Abstrakcja metafizyczna jest zarazem sposobem determinowania przed
miotu filozofii pierwszej, a więc wiedzy „zgłębiającej byt jako byt łącznie 
z przymiotami, które mu jako takiemu przysługują” 60. Chodzi zatem o po
znawcze ujęcie całej rzeczywistości i określenie właściwości przysługują
cych wszystkim bytom, czyli o analizę bytu z uwagi na jego elementy 
konstytutywne, a mówiąc językiem Arystotelesa — analizę bytu w jego 
„przyczynach”. W abstrakcji metafizycznej pomija się wszelkie zróżnico
wania jednostkowe (materię jednostkową), a nawet ogólne (materię ogól
ną), a ujmuje byt jako byt. Ponieważ najbardziej zrozumiałym z elemen
tów, czyli przyczyn bytu, jest substancja ukonstytuowana przez formę, 
analiza bytu u Arystotelesa na niej właściwie się kończy.

Główną postacią bytu, zdaniem Arystotelesa, „bytem w pierwszym rzę
dzie i nie pod jakimś względem, lecz w sensie absolutnym, jest substan
cja” 61. Wszystko inne w jakiś sposób jest powiązane z substancją i bytuje 
ze względu na nią. Substancja, a więc to, co bytuje w sobie i ma charakter 
jednostkowy, jest jedynie samodzielnym bytem, który może stać się przed
miotem nauki, przede wszystkim metafizyki.

Teoria substancji była zarówno fundamentem realności, jak i nauko
wości poznania®2. Realności dlatego, że konkretny, materialny przedmiot 
samoistny stanowi rzeczywistość, z której umysł wydobywa stany koniecz- 
fie, niezmienne i ogólne; naukowości natomiast dlatego, że według Ary
stotelesa, głównymi czynnościami naukotwórczymi są definiowanie i do
wodzenie. Przedmiotem definicji może być jedynie substancja: „Desyg- 
naty definiensów i istoty w sensie naczelnym i ścisłym należą do 
substancji”63. Istnieje, zdaniem Arystotelesa, przedmiotowe uzasadnienie

59 Ogólność pojęcia jest związana ze sposobem poznania, z faktem abstrakcji. 
Co do tego Arystoteles nie jest jednak całkowicie konsekwentny i jego teoria jest 
wewnętrznie niezharmonizowana. Postulował bowiem taki obiektywizm, że ogólność 
przypisał również formie.

•° Met. T, 7, 1003 a 21—22. 81 Met. E, 3, 1027 a 30.
68 Sprawę tę szeroko omawia i uzasadnia M.A. K r ą p i e c ,  T.A. Ż e l e ź n i k ,  

Arystotelesa koncepcja substancji, Lublin 1966, s. 33.
“  Met. Z, 4, 1030 b 4—5 oraz 1031 a 12—14.
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takiej sytuacji. Czynnikiem' konstytuującym substancję jest „niematerial
na” forma, będąca determinacją bytu w zakresie doskonałości'treściowej, 
a więc akt określający istotę bytu. Tak rozumiana niematerialna forma 
bytu jest najwyższym aktem bytu, konstytuującym substancję, i stanowi 
podstawę wszelkiej poznawalności, wyrażającej się w pierwszym rzędzie 
w definiensie.

W filozofii Arystotelesa następuje, w  analizie najwyższego przejawu 
bytowości, utożsamienie go z formą, która konstytuuje byt i ostatecznie 
wszystko w bycie wyjaśnia. Wprawdzie Stagiryta przyjmuje złożoność 
bytu zmiennego z materii i formy, które pozostają w stosunku do siebie 
jak możność i akt, to jednak przyjmuje jakiś priorytet poznawczy, czaso
wy, a nawet ontyczny formy: „Forma więc jest od m aterii wcześniejsza 
i w większym stopniu realna, to z tej samej racji będzie też pierwsza co 
złożone z obu” 64.

Konsekwencją abstrakcjonizmu Arystotelesa jest ujęcie samej istoty, 
treści rzeczy, ukonstytuowanej przez formę: „Jednym i tym samym, i to 
nie w sensie przygodnym, jest każda rzecz oraz jej istota” 6S. Abstrakcjo- 
nizm Stagiryty „gubi” jednostkę z racji jej materialności, a więc zmien
ności, zaś w oparciu o formę tworzy pojęcia, definiensy według twierdze
nia: „należy zawsze charakteryzować rzecz jako formę, a nigdy przez 
element materialny, jako taki” 66.

Chociaż więc Arystoteles wyróżnił cztery przyczyny tłumaczące byt 
i związki między bytami, forma jednak stanowi przyczynę naczelną, do 
której ostatecznie można sprowadzić działanie wszystkich innych przy
czyn 67. Wszystkie elementy tłumaczące byt schodzą się właśnie w istocie 
ukonstytuowanej przez formę. „Jest coś takiego, co nie jest elementem, 
ale przyczyną, że to coś jest ciałem, a tamto sylabą. To samo w każdym 
takim przypadku. Otóż to jest substancja każdej poszczególnej rzeczy, bo 
to jest pierwsza przyczyna jej bytowości. Skoro zaś pewne rzeczy nie są 
substancjami, a wszystkie substancje ukonstytuowane są przez naturę, to 
okazuje się, że substancją jest sama natura nie jako element, lecz w cha
rakterze czynnika formalnego” 6S.

2. K rytyka teorii idei

Wypracowana przez Arystotelesa teoria abstrakcji jest nowym rozwią
zaniem problemu jedności i wielości bytów przez wyraźne rozgraniczenie 
dwóch płaszczyzn: epistemologicznej i metafizycznej. Czym innym jest 
jedność utworzonego w procesie abstrakcji pojęcia, a czym innym jedność

•* Met. Z, 3, 1029 a 5.
«s Met. Z, 6, 1031 b 20—21. 68 Met. Z, 10, 1035 a 10—11.

Met. A, 3, 983 a 25. «  Met. Z, 17, 1041 b 26—30.
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złożonego bytu czy jedność realna kosmosu. Abstrakt (ogólny, stały, ko
nieczny) nie istnieje formalnie poza umysłem poznającym, choć ma pod
stawę w rzeczy. Tym bardziej nie może być przyczyną powstawania rze
czy. Jest w  stosunku do rzeczy czymś wtórnym. Arystotelesowska teoria 
abstrakcji w samych podstawach podcina platońską teorię partycypacji 69. 
Arystoteles opierając się na swojej teorii substancji i abstrakcji, długo 
i szeroko dyskutuje z platońską teorią idei oraz proponuje własną próbę 
wyjaśnienia pluralizmu bytowego. Okaże się, że rozwiązanie Arystotelesa 
nie jest całkowicie wolne od pewnych wpływów platońskich.

„Sądzą niektórzy, pisze Arystoteles, że powszechnik jest przyczyną 
w najpełniejszym tego słowa znaczeniu i że powszechnik jest zasadą [...] 
Otóż wydaje się istotnie niepodobieństwem, by substancja była czymkol
wiek z tego, co ma charakter ogólny. Najpierw dlatego, że substancja rze
czy jednostkowej to jest właśnie jednostka, czyli że nie występuje w czymś 
drugim. Powszechnik tymczasem to coś wspólnego, bo to nazywa się pow- 
szechnikiem, co z natury występuje w wielu jednostkach. Co to więc by
łaby za substancja? Albo byłaby substancją wszystkich rzeczy, albo żad
nej. Wszystkich, to niepodobna, a jeśli czegoś jednego, to reszta byłaby 
tym  właśnie. Bo co stanowi jedną substancję, czyli ma jedną istotę, to jest 
czymś jednym. Nadto substancji nie orzeka się o podmiocie, a powszechnik 
zawsze o jakimś podmiocie” 70.

W dalszym ciągu Arystoteles szeroko uzasadnia niemożliwość utożsa
mienia powszechnika z substancją, czyli przyjęcia bytu samodzielnego, 
ogólnego, stałego, i' wysuwa absurdalne konsekwencje płynące z teorii 
partycypacji jednostek w substancjach ogólnych. Między innymi wysuwa 
tzw. zarzut „trzeciego człowieka”. Polega on na tym, że jeśliby przyjąć, 
iż elementy wspólne dla wielu rzeczy tworzą odrębną ideę, to cechy wspól
ne dla konkretnego człowieka i człowieka jako takiego, wymagałyby przy
jęcia idei trzeciego człowieka, a to, co wspólne tym trzem — idei czwar
tego człowieka itp. Mnożenie idei trzeba by więc posuwać w nieskończo
ność 7i.

Poza tym Arystoteles wyklucza możliwość, by składnikami substancji

99 Teoria abstrakcji, stworzona przez Arystotelesa, była wielkim osiągnięciem 
naukowym — powiązaniem empiryzmu genetycznego z racjonalizmem metodologicz
nym (Zob. na ten temat, M.A. K r ą p i e c, O realizm m etafizyki, „Zeszyty Naukowe 
KUL” 12 (1969) nr 4, s. 11).

70 Met Z, 13, 1038 b 7—30.
71 Zarzut ten został już sformułowany przez Platona w  Parmenidesie (132 A—B; 

132 D — 133 A), o czym Arystoteles nie wspomina. Platon sam dostrzegł, że przyjmo
wanie jednej postaci dla każdej grupy przedmiotów podobnych prowadzi do powtó
rzeń bez końca, ponieważ postać i przedmioty jej podporządkowane stanowią, razem 
wzięte, również grupę przedmiotów podobnych.
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były substancje w stanie aktualnym; nigdy bowiem dwie rzeczy w stanie 
aktualnym  nie mogą być w akcie czymś jednym. Ostatecznie Stagiryta 
konkluduje:

„Widać jasno niekonsekwencję tych, którzy utrzymują, że idee są sub
stancjami oddzielnymi, a zarazem przyjm ują złożenie idei z rodzaju i róż
nic gatunkowych. Jeśli faktycznie idee są i zwierzę jako takie jest w 
człowieku i w  koniu, to albo jest ono numerycznie jedno i to samo, albo 
w każdym inne. W pojęciu to oczywiście jest coś jednego, gdyż tę samą 
przedstawia się treść wymieniając je w jednym i drugim przypadku. Jeśli 
więc jest jakiś człowiek jako taki i sam z siebie stanowi byt konkretny 
i samodzielny, to z konieczności i jego elementy składowe, a więc zwierzę 
oraz dwunożne muszą oznaczać każde coś określonego i stanowić byty od
dzielne i substancje, czyli że zwierzę jako takie będzie również substancją. 
Otóż co do tego, że jedno i to samo jest w człowieku i w koniu, jak ty 
jesteś w sobie, to jakże coś będącego w rzeczach oddzielnych może pozo
stać jednym  i dlaczego to zwierzę jako takie nie jest również oddzielnie 
od samego siebie? A dalej, jeśli uczestniczy w  dwunożnym i wielonożnym, 
to zachodzi sprzeczność, gdyż w jednym i tym  samym bycie konkretnym 
będą występować zarazem przeciwieństwa. Jeśli znów nie uczestniczy, to 
jak należy rozumieć, że jest zwierzę dwunożne lub posiadające nogi? Może 
kto powie, że jako zestawienie, złączenie czy zmieszanie, ale to wszystko 
absurdy” 72.

K rytyka Arystotelesa jest tak  wymowna i dosadna, że trzeba ograni
czyć się do przytoczenia jego słów:

„Nie mają racji ci, co widzą w  idei jedność wielu rzeczy. Pochodzi to 
stąd, że nie potrafią oni wyjaśnić, jakie to są owe substancje niezniszczal
ne, odrębne od jednostkowych i zmysłowych. Identyfikują je więc, to zna
czy człowieka jako takiego, konia jako takiego, pod względem gatunku ze 
zniszczalnymi, które znamy przydając do nazw rzeczy zmysłowych okreś
lenie «jako takie»” 7S.

„Jeśliby zatem były natury lub substancje tego rodzaju, jak przyjmo
wane w  drodze rozumowania dialektycznego idee, to byłoby coś bardziej 
uczonego niż wiedza sama w sobie i coś bardziej w ruchu aniżeli sam ruch. 
Rzeczy byłyby bowiem bardziej w  akcie niż owe idee, które są tylko ich 
możnościami. Jasne więc, że akt jest pierwszy niż możność, czyli wszelka 
zasada zmian” 74.

„Jeśli chodzi o współczesnych, to charakter substancji przypisują raczej 
powszechnikom, gdyż powszechnikami są rodzaje i te właśnie w wyniku

Met. Z, 13, 1039 a 24—1039 b 6. «  Met. Z, 16, 1040 b 29—30. 
■>* Met. Z, 16, 1050 b 35.
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dociekań z zastosowaniem metody dialektycznej raczej uznaje się za sub
stancje i zasady” 75.

Problemem najważniejszym jest pytanie, w jaki sposób idee udzielają 
bytu rzeczom materialnym czy innym ideom. W gruncie rzeczy, zdaniem 
Arystotelesa, nie są one przyczynami ani jakiegokolwiek ruchu, ani jakiej
kolwiek zmiany: „A jeśli są idee lub liczby, to nie mogą być przyczynami 
niczego, a jeśli byłyby przyczynami, to w każdym razie nie dla ruchu” 76.

Negację przyczynowania idei uzasadnia Arystoteles w oparciu o swoją 
koncepcję przyczyny, według której być przyczyną to działać, a pierw
szym warunkiem działania jest być samemu aktem, czyli bytem istnieją
cym aktualnie. Tymczasem idee będąc, według Arystotelesa, abstraktami, 
nie są ani bytami, ani aktami, wobec tego nie mogą być przyczynami. 
Gdyby za Platonem przyjąć, że są wzorami dla rzeczy, to powstaje pyta
nie, „kto je wykona?”. Platoński m it Demiurga, jako należący do dziedziny 
doksalnej, nie wchodzi w zakres wyjaśniania naukowego, nie ma więc tu  
żadnego znaczenia.

„Co się tyczy powiedzenia, że idee są wzorami i że inne rzeczy w nich 
uczestniczą, jest to wypowiadanie pustych słów i poetyckich przenośni. 
Któż by bowiem pracował wpatrując się w idee?” 77.

Jak wynika z dotychczas przeprowadzonych analiz, negacja partycypa
cji przez Arystotelesa, jako sposobu wyjaśnienia wielości i jedności bytu, 
jest konsekwencją odrzucenia istnienia idei, co z kolei jest wynikiem 
poznawczych rozwiązań Stagiryty i odróżnienia przez niego sposobu byto
wania i sposobu poznania. Idee byłyby więc jedynie urzeczowionymi pow- 
szechnikami.

3. Nowa próba wyjaśnienia pluralizmu

Arystoteles prezentuje własną próbę wyjaśnienia pluralizmu bytowego. 
Mimo zasadniczych różnic nie jest ona całkowicie pozbawiona pewnych 
momentów zbliżonych do wizji platońskiej, co właśnie wiąże się z abstrak- 
cjonizmem Stagiryty oraz jego koncepcją bytu, według której forma sta
nowi ostateczny akt bytu.

Wewnętrzne złożenie bytów materialnych z dwu niesprowadzalnych 
do siebie elementów: m aterii i formy, ujętych w kategorie aktu i moż
ności, wyjaśnia w filozofii Arystotelesa pluralizm oraz ewolucyjność 
wszystkiego przy równoczesnej pewnej niezmienności. Rzeczywistość sta
nowią więc konkretne jednostki materialne, czyli konkretne złożenia. 
Współwystępowanie materii i formy jest konieczne dla istnienia konkretu,

75 Met. A, 1, 1069 a 25—30.
™ Met. A, 10, 1075 b 25—30. ”  Met. A, 9, 991 a 20—23.
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choć inna jest ontyczna pozycja tych dwóch elementów. Arystoteles przyj
muje istnienie form gatunkowych i rodzajowych, co przypomina realizm 
platoński7S.

Jednostki ujmował Arystoteles jako wielokrotny przejaw jakiegoś ga
tunku, który konstytuuje forma substancjalna. Forma sama z siebie jest 
konieczna i ogólna, a m ateria jest przyczyną uwielokrotnienia indywidual
nych fo rm 79. „U wszystkich bowiem rzeczy, których substancja jest w 
materii, widzimy, że jest wiele, i to nieograniczenie wiele [jednostek] tego 
samego gatunku” 80.

Arystoteles — według Gilsona — umieścił to, co rzeczywiste, czyli 
konkretną jednostkę, w dającej się ująć jedynie myślą stałości jakiejś 
istoty, która mimo mnogości jednostek pozostaje zawsze tożsama z sobą 81.

„Jednostki objęte przez jakiś gatunek, np. Sokrates i Coriscus, są by
tam i rzeczywistymi, ponieważ jednak jednostki te posiadają wspólną for
mę gatunkową, wystarczy raz na zawsze wskazać powszechne przymioty 
gatunku, tj. cechy wspólne wszystkim jednostkom” 82.

Realizm istoty i gatunku, teoria form substancjalnych, hierarchia klas 
naturalnych są, mimo rzeczywiście realistycznego nastawienia Arystote
lesa, jakąś reminiscencją platonizmu, a także konsekwencją abstrakcjo- 
nizmu. Wprawdzie genetycznie forma wywodzi się z rzeczywistości istnie
jącej, traci jednak już w pierwszym etapie poznania charakter konkretnej 
rzeczywistości, bo w poznaniu abstrakcyjnym pomija się istnienie, które 
jest zawsze związane z faktem jednostkowym. Toteż poznanie naukowe 
wyraża się jedynie w pojęciach i sądach podmiotowo-orzecznikowych83.

Sposób poznawczego ujęcia formy, a więc kwalifikacji jedynie treścio
wych, a nie faktu istnienia, tłumaczy też w filozofii Arystotelesa teorię 
pochodzenia rzeczy. Właściwie przy takiej postawie poznawczej, abstra
hującej od faktycznego istnienia, a operującej pojęciami i definicjami, nie 
ma miejsca na postawienie pytania o ostateczny powód zaistnienia rzeczy 
czy rację zaistnienia świata. Umysł ujmuje struktury jakościowe i w wy
niku tego może pytać o fakt zmian, ruchu, rozumianego w sensie przemian

78 Mówi się o „tragedii Arystotelesa” polegającej na tym, że w samym jego syste
mie jest wewnętrzne rozdarcie między poglądami Arystotelesa-platonika i Arystote- 
lesa-empirysty.

™ Por. De caelo, 9, 279 a 18.
80 Por. M.A. K r ą p i e c, Zagadnienie jednostkowienia bytów materialnych, 

„Roczniki Filozoficzne” 6 (1958), z. 1, s. 97—148.
81 Por. G i 1 s o n, dz. cyt., s. 50—53.
8! De partibus animalium  642 b 5—644 b 15.
88 Co więcej, arystotelesowski punkt wyjścia — jak okazuje M.A. K r ą p i e c 

w art. O realizm m etafizyki — jest refleksyjny. Na trzecim stopniu abstrakcji przed
miotem analizy jest bowiem nie rzeczywistość realna, ale pojęcia wyabstrahowane 
z empirii zmysłowej.
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jakościowych czy to przypadłościowych, czy substancjalnych. Toteż w filo
zofii Arystotelesa przyjmuje się odwieczne istnienie świata i odwieczny 
ruch, w wyniku którego dokonują się przemiany form substancjalnych czy 
przypadłościowych. Filozofia jest przeto wyjaśnieniem istniejącego świata, 
a  nie wyjaśnieniem samego faktu zaistnienia świata 84.

„Ani materia, ani forma, to znaczy najbliższa materia i forma nie pow
staje. Zmienia się bowiem zawsze coś, pod wpływem czegoś i w coś. Tym, 
przez co, jest najbliższy czynnik poruszający. To zaś, co podlega zmianie, 
to materia, a kres zmiany, to forma” 8S. W konsekwencji w filozofii Ary
stotelesa nie ma wystarczających podstaw do udowodnienia istnienia 
Absolutu. Nie zachodzi bowiem realne powiązanie w płaszczyźnie istnie
nia między konkretami a Absolutem. Wprawdzie Arystoteles w swojej 
analizie rzeczywistości doszedł do konieczności przyjęcia Absolutu jako 
Czystej Formy, pozbawionej wszelkiej możności, to jednak między kon
kretnym i bytami a Absolutem nie ma związku przyczynowośći sprawczej 
ani nawet wzorczej. Można by może mówić o przyczynowaniu celowym. 
Absolut jest jedynie Pierwszym Nieruchomym Poruszycielem, czyli pierw
szym źródłem ruchu (jakościowych przemian), poruszającym pierwszą 
sferę 8S. Nieruchomy Poruszyciel stanowi więc przyczynę substancjalności 
wszystkich innych substancji, a zatem przyczynę samego ich bytu jako 
substancji87.

Teoria Absolutu Arystotelesa stanowi dopełnienie ogólnej teorii sub
stancji jako przedmiotu metafizycznego poznania88. Rozumowanie, przy 
pomocy którego Arystoteles uzasadnia istnienie Najdoskonalszej Substan
cji, posiada charakter zastępowania definicyjnego i obejmuje trzy etapy: 
stwierdzenie istnienia substancji jako pierwszych i naczelnych bytów, 
przyjęcie odwieczności świata i odwieczności ruchu oraz wnioskowanie: 
jeśli czas i ruch są odwieczne, to istnieje odwieczna substancja powodują
ca ten ruch. Absolut działa jedynie na zewnętrzną, pierwszą sferę i po
przez nią jest poruszycielem kosmosu. Inteligencja pierwszych niebios, 
czyli sfery gwiazd stałych, nieustannie kontemplując nieruchomego, w sie
bie zapatrzonego „boga”, porusza się odwiecznym ruchem kołowym i w 
ten sposób porusza inne sfery kosmiczne.

Absolut w filozofii Arystotelesa nie jest więc ani demiurgiem, ani osta

84 Ściśle biorąc, u Arystotelesa można mówić o problemie powstania konkretnego 
bytu, np. spiżowej kuli, nie ma natomiast problemu zaistnienia świata jako całości.
Stawania się bytów konkretnych Arystoteles nie tłumaczy przez realizację aktu istnie
nia, ale aktu formy.

85 Met. A, 2, 1069 b 35—1070 a. 88 Met. A, 6, 1071 b 10 nn.
87 Por. G i 1 s o n, dz. cyt., s. 55.
88 Teorię Absolutu w  filozofii Arystotelesa szerzej omawiają K r ą p i e c ,  Ż e 

l e  ź n i k, dz. cyt., s. 62—80.
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teczną przyczyną całego świata w porządku ontycznym (zaistnienia). Mimo 
więc ogromnego postępu w koncepcji poznania, jaki wniosła arystotele- 
sowska teoria abstrakcji, i w koncepcji bytu przez przyjęcie jego wewnę
trznej złożoności, Stagiryta nie wyszedł poza specyficznie tłumaczone uję
cia i rozstrzygnięcia formalne. W jego filozofii nie ma podstaw do wyka
zania związków ontycznych ani poznawczych, zachodzących między wie
lością bytów zmiennych a jednością i stałością Absolutu 89.

Wyjaśnienie pluralizmu bytowego, wprowadzone przez Arystotelesa 
w miejsce odrzuconej teorii partycypacji, stanowi ogromny krok naprzód 
w filozoficznym tłumaczeniu świata, nie jest jednak całkowicie wolne od 
platońskiego niebezpieczeństwa przyjęcia abstrakcyjnych natur i w kon
sekwencji odrywa poznanie filozoficzne od konkretnie istniejącego świata. 
Cenny natomiast jest abstrakcjonizm dla teorii poznania w tzw. szczegóło
wych naukach empirycznych.

Mimo iż Arystoteles przeciwstawia się filozofii partycypacji i jest twór
cą teorii przyczynowości, to jednak doktryna Stagiryty stanowi ważny 
punkt w ewolucji pojęcia partycypacji właśnie dzięki wprowadzeniu 
związków przyczynowych. Uwidoczni się to w pewnej mierze już w neo- 
platonizmie, a wyraźnie nastąpi „spotkanie” pojęcia partycypacji z poję
ciem przyczynowości w Tomaszowej filozofii bytu.

Omawiając stanowisko Arystotelesa w dziedzinie partycypacji i jego 
rolę w ewolucji tego pojęcia, trzeba wyraźnie oddzielić: 1° jego osobiste 
poglądy zawarte w jego pismach oraz 2° interpretację jego stanowiska 
przez innych, a zwłaszcza posługiwanie się jego poglądami, dotyczącymi 
zagadnień ontycznych, w kształtowaniu się koncepcji partycypacji w nur
cie neoplatońskim, usiłującym, choć w sposób eklektyczny, wykazywać 
zgodność między Platonem a Arystotelesem oraz u myślicieli chrześcijań
skich, którzy posługując się osiągnięciami filozofii greckiej starali się na
dać prawdzie objawionej o stworzeniu świata przez Boga interpretację 
filozoficzną90. Idea partycypacji połączona z przyczynowością wydawała

89 W systemie Arystotelesa Absolut jest wprawdzie najważniejszą częścią świata, 
ale będąc bytem sam dla siebie (samomyślącą myślą), łączy się ze światem pośrednio, 
jedynie poprzez sferę gwiazd stałych; nie ma więc bezpośrednich związków między 
Absolutem a światem (Por. Met. A, passim).

80 Arystoteles w  swojej filozofii posługuje się terminem partycypacja, ale posiada 
on dla niego znaczenie potoczne albo logiczne. Jedność formalna zachodzi, jego zda
niem, tylko w  porządku logicznym definicji, a także do pewnego stopnia w porządku 
fizycznym, kiedy jednostki realizują to samo pojęcie: „jednostki partycypują zarazem 
gatunek i rodzaj, np. człowiek jednostkowy partycypuje zarazem człowieka i zwierzę” 
(Topiki IV, 1, 121 a 27). Fakt partycypowania określa się jako „fakt otrzymania swo
jego pojęcia od tego, co jest partycypowane” (Topiki IV, 1, 121 a 12): „Sodę 8ś toO 
H6TŚxeiv £ni8śxe9ai tóv toO hćt£)cojićvoo M>yov”. Partycypacja oznacza dla Arystotelesa 
zależność ściśle formalną części w  stosunku do całości (jednostkowe-ogólne) i stoso
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się dobrym narzędziem poznania metafizycznego. Ten wysiłek pogodzenia 
transcendencji platońskich idei z arystotelesowską immanencją formy 
wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się, jak to nieustannie podkreśla 
Fabro, nowej koncepcji partycypacji Tomasza z Akwinu, która nie utożsa
mia się ani z teorią partycypacji Platona, ani z teorią przyczynowości Ary
stotelesa, ale je w oryginalny i organiczny sposób syntetyzuje.

Osiągnięciem Arystotelesa, które przyczyniło się do ewolucji pojęcia 
partycypacji, jest jego pogląd o immanencji formy w przedmiocie, obda
rzenie jednostki (konkretu) możnością przyczynowego działania, a gdy cho
dzi o rozumienie bytu, wypracowanie wprawdzie nie całkowicie transcen
dentalnego, ale analogicznego (choć analogią rcpóę sv) pojęcia bytu i innych 
doskonałości (formalności): dobra i prawdy. Mogą one być uporządkowane 
według miary: magis et minus w  stosunku do m axim um  61.

Sprawą bardzo ciekawą z historycznego punktu widzenia jest stosunek 
Tomasza do poglądów Platona i Arystotelesa w interesującej nas dziedzi
nie. Zagadnienie to szeroko opracowali w swych monografiach Geiger
i Fabro, nie ma więc potrzeby tego pow tarzać92. Ich zdaniem Tomasz 
z Akwinu, przede wszystkim w swoich najbardziej dojrzałych dziełach, 
dąży do coraz głębszej asymilacji metafizycznej myśli Arystotelesa z poję
ciem platońskim partycypacji. Zwłaszcza w komentarzu do De causis usi
łuje pokazać podstawową zgodność między metafizyką platońską, arysto
telesowską i neoplatońską93. . Dla przykładu przytoczymy dwa teksty: 
„Platonicy uważali, że to, co jest samym istnieniem, jest przyczyną wszyst
kich rzeczy istniejących; to, co jest samym życiem, jest przyczyną wszyst
kich bytów żyjących; to zaś, co jest samym poznaniem, jest przyczyną 
wszystkich bytów poznających. Dlatego Proklos mówi [...] to wszystko, co

wana jest na terenie logiki. Poza tym Stagiryta używa terminu ueOf.ętę w znaczeniu 
potocznym. Występuje on często np. w Polityce, Etyce Nikomachejskiej czy Etyce 
Eudemejskiej. Znajdujemy tam takie wyrażenia, jak np. „partycypować w dobru 
wspólnym”: „[...!tffiv koivcóv xivóę hete%eiv” {Et. Eud. VII, 2, 1238 b 11); „partycypo
wać w życiu roślin”: „|J£tex£iv teorię ” (tamże, I, 5, 1216 ab); „partycypować w rozumie”: 
„Aóyoo nETŚx£iv” (tamże, II, 1,1219 b 28); „partycypować w  działaniu”: „ hetś%eiv Ttpâ coię" 
(tamże, II, 7, 1217 a 37); „partycypować w szczęściu”: „hete%eiv E06aipoviaę” (Et. Nik. 
X, 8, 1178 a 24).

91 Met. H, 2, 1043 b, 32, 1044 a 11.
92 Geiger, przedstawiając partycypację platońską, nie czyni tego w oparciu o tek

sty Platona, ale ukazuje, w jaki sposób Tomasz z Akwinu interpretował partycypację 
platońską.

»8 Wydaje się, iż Fabro nieco upraszcza problem określając wpływ Platona i Ary
stotelesa na ukształtowanie się Tomaszowego pojęcia partycypacji. Twierdzi bowiem, 
że pojęcie aktu zaczerpnął Tomasz od Arystotelesa, pojęcie doskonałości absolutnej
(perfectio separata) od Platona; oryginalnością Tomasza jest utożsamienie esse 
z aktem, czego nie ma ani u Platona, ani u Arystotelesa. Sprawa wydaje się bar
dziej skomplikowana nawet historycznie (Por. Participation et cansalite..., s. 198 nn.).
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udziela bytu innym, samo jest pierwsze jako że przekazuje innym pochod- 
ność. Ze zdaniem tym  zgadza się Arystoteles pisząc w drugiej księdze 
M etafizyki, że to, co jest pierwszym i najwyższym bytem, jest przyczyną 
bytów pochodnych” 94. „Arystoteles wykazał, że brak jest złem, forma 
natomiast jest czymś boskim, najlepszym i godnym pożądania. Boska jest 
dlatego, że wszelka forma jest jakąś partycypacją podobieństwa Boskiego 
bytu, który jest czystym aktem; wszystko zaś o tyle jest w akcie, o ile 
posiada formę” 9S.

Tomasz, jak widać choćby z przytoczonych tu  tekstów, własne poglądy 
przypisuje Platonowi czy Arystotelesowi. Chociaż niewątpliwie zarówno 
platońska intuicja dotycząca partycypacji, jak i arystotelesowskie koncep
cje ontyczne i poznawcze wywarły wpływ na ukształtowanie się Tomaszo- 
wej koncepcji partycypacji, to jednak to, co w niej najistotniejsze, pocho
dzi od niego samego, mimo iż własne oryginalne koncepcje przypisuje 
innym.

§ 3. KONTYNUATORZY UJĘĆ KLASYCZNYCH

1. Plotyn

Plotyn podjął na nowo podstawowy problem nękający od początku 
myśl filozoficzną, pogodzenia wielości i jedności bytów. System Plotyna 
stanowi próbę przezwyciężenia trudności, na jakie napotykało rozwiązanie 
Platona, zwłaszcza z powodu braku wyjaśnienia wielości idei oraz nieroz- 
wiązania problemu ich istnienia. Przyjmuje przeto prym at jedności przed 
bytowaniem (istnieniem). Jedność, według Plotyna, nie utożsamia się z by- 
towością. Jedność jest czymś pierwotniejszym niż byt. Byt jest pochodny 
od jedności, jest jej pierwszym, koniecznym emanatem.

Świat, zdaniem Plotyna, posiada układ hierarchiczny. Na szczycie znaj
duje się „Jednia”, absolutna, bezwzględna doskonałość, która jest trans
cendentna w stosunku do bytu i do myśli. Jednia nie jest bytem, nie może 
być także poznana. Znajduje się ponad bytem, ponieważ każdy byt jest 
tylko jakąś jednością, a nie „jednym samym”, oraz ponad umysłem i ponad 
poznaniem: „przecież jakimś jednym jest także poznawanie, a ono jest bez 
«jakiegoś jednego*, bo gdyby było «jakimś jednym», to by nie było «Jed- 
nym samym», albowiem owo «samo» idzie przed owym «jakieś»” 96. Jedno 
jest także ponad myślą nie tylko ludzką, ale również w stosunku do same
go siebie. „Myślenie jest współpostrzeżeniem wielu rzeczy na raz w tej

94 In lib. de Causis, lec. 3. 95 In Physic., lec. 15.
96 Enneady, t. II, Warszawa 1959, tłum. A. Krokiewicz, V, 3, 12.
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całości, w której się z sobą zbiegły, ilekroć coś mianowicie myśli samo 
siebie, co też jest zresztą myśleniem we właściwym znaczeniu, a każde 
„jedno” jest jakimś samym sobą i nie docieka niczego ,,[...] jeżeli coś jest 
szczytowo pojedyncze, to nie będzie mieć myślenia siebie, bo jeśli mieć 
je będzie, to będzie mieć to, co jest mnogie. Więc ani samo myśleć nie 
może, ani nie może być myślenia o nim” 97.

Jedno stanowi jednak źródło wszelkiego bytu i myśli: „dlatego, że nie 
było w Nim niczego, a z Niego jest wszystko i dlatego, żeby był byt, Ono 
bytem nie było, lecz jego Rodzicem” 98.

Jednia, posiadająca „największą moc”, jest źródłem, początkiem i przy
czyną wszystkiego, co jest dzięki niej, z niej emanują, czyli „przelewają 
się niejako”, różne postacie bytu. „Nadpełnia” (Ó7iepJtXfjpeę) sprawia coś 
innego, przy czym Jednia nie doznaje żadnego uszczerbku i w  ogóle celo
wo nie tworzy niższych bytów. Z Jedni wypływają wszystkie postacie 
bytu coraz mniej doskonałe, posiadające coraz mniej jedności. Pierwszą 
hipostazą jest Inteligencja, będąca zarazem bytem i myśleniem, gdyż, po
dobnie jak u Parmenidesa, u Plotyna „być i myśleć jest tym samym”. 
Inteligencja stanowi samoistne poznanie tego wszystkiego, co Jedno ma 
moc wydać, chociaż samo tego nie zna. Byt zajmuje więc drugie miejsce 
w systemie Plotyna i jako taki jest mnogi i zależy od czegoś, co jest ponad 
nim, czyli od Jedni. Bytami prawdziwymi są idee, umysł i dusza. Byty 
muszą być i są sobie nierówne, ale wszystkie są jednym bytem i stanowią 
jedno „jestestwo” o wielu mocach

„Wszelkie «nie-Jedno» bytuje dlatego, że jest «Jedno» i dzięki temu 
jest tym, czym właśnie jest, bo jeśli nie stanie się «jedno», mimo że z wie
lu składników, to «nie istnieje jeszcze®, jakby ktoś mógł o nim powie
dzieć. I jeśli można mówić o każdym składniku, czym on jest, to właśnie 
dlatego, że każdy z nich jest «jeden» i jeszcze — «sam sobą»”.

Niezłożoność każdego bytu, zapewniająca mu jedność i przez to czy
niąca go bytem, jest jednością partycypowaną. Tylko Jedno samo w so
bie nie mające nic do ujednolicenia jest źródłem wszelkiej pozostałej jed
ności i wszelkiego bytu. „Jeśli coś powstaje z Jednego, to musi być inne 
niż Ono, a jeśli jest inne, to nie jest Jedno, bo Nim było Ono. Jeżeli zaś 
nie «jedno», to już «dwa» i wielość być musi, a mianowicie «różne» już
i «tożsame», i «jakościowe», i reszta” 10°.

Następną po inteligencji, implikującej byt i poznanie, hipostazą jest 
logos — dusza świata — który przez „pryzmat” idei wytwarza coraz niż

97 Tamże, V, 3, 13. 98 Tamże, V, 3, 17.
99 Por. Enneady, III, 3, 3; 7, 3; 8, 8; VI 5, 1. Przeciwieństwem tego, co istnieje, 

i w  ogóle bytu, są „stające się” ciała i „stawanie się” (yevsaię). Ciała są tylko „widma
m i” bytów prawdziwych i nie mają z nimi wspólnego rodzaju (Zob. VI, 1, 2; VI, 5, 2).

mo Enneady, V, 3, 15.
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sze zwielokrotnione byty aż do materii, stanowiącej kres procesu emana- 
cyjnego. Materia w świecie zmysłowym jest „podłożem” ciała, podejmują
cym idee, jest niezmienna, pozbawiona wszelkich jakości, jest jakby czymś 
negatywnym, a jednak koniecznym, jeśli chodzi o ciała, jest nie-bytem 
(ltf|8v), kresem zmysłowego świata. Proces emanacyjny ma charakter ko
nieczny, należy do istoty bytu, posiadającego naturę światła. Jego istotę 
stanowi bowiem promieniowanie. Bytowość, a w następstwie i wielość 
konkretów materialnych, wyjaśnia Plotyn przez pośrednią, konieczną ema- 
nację gradualistyczną, przebiegającą zgodnie z zasadą ab uno non provenit 
nisi unum. Tu, podobnie jak u  Platona, jedność, bytowość i wielość prze
ciwstawiają się sobie, a wielość jest czymś niedoskonałym w stosunku do 
J e d n i101.

Partycypacja w ujęciu Plotyna posiada charakter pośredni i konieczny: 
Inteligencja partycypuje w Jedni, logos w inteligencji, a materia w logo
sie. Prowadzi to do monizmu ewoluującego; wszystko na drodze koniecz
nej emanacji wypływa z Jedni. Partycypacja dokonuje się według prawa, 
że tq, co jest dzięki czemuś innemu, jest od niego słabsze i „gorsze”. 
W miarę „odległości” od Jedni i Dobra słabnie coraz bardziej jedność, 
światło i moc, a rośnie wielość i niemoc aż z ostatecznym osłabieniem na
staje kres dobra, czyli zło — materia.

Partycypacja w ujęciu Plotyna zawiera akcentowany przez Platona 
moment naśladowania. „Zaprawdę, jeżeli doskonałe jest Pierwsze i ze 
wszystkiego najdoskonalsze i jeżeli jest mocą pierwszą, to musi być naj
mocniejsze ze wszystkich jestestw i inne moce muszą, ile tylko «mogą», 
Je naśladować. Toteż widzimy, że jakakolwiek z rzeczy innych wstępuje 
w okres swojej doskonałości, to rodzi i nie zadowala się pozostawaniem 
w sobie, lecz sprawia coś różnego od siebie, nie tylko cokolwiek posiada 
wolę świadomą, ale także te wszystkie rzeczy krzewiące się bez świadomej 
woli i nawet te rzeczy bezduszne, które «szafują» z siebie, o ile tylko mo
gą, jak to ogień grzeje i ziębi śnieg, a środki lecznicze leczą rzecz inną, 
jak to wszystkie i w ogóle rzeczy naśladują same z siebie ów Początek w 
Jego wieczności i dobroci” 102. Jest to jednak naśladownictwo bardziej 
„czynne” niż w przypadku partycypacji platońskiej. Dzięki „mocom” za
wartym  czy to w Jedni, czy w następnych hipostazach, powstaje wszystko 
inne i wszystko jest na swój sposób czynne i płodne 103.

Bardzo pomysłowe, skomplikowane i w obrazowy sposób przedstawione 
wyjaśnienie pochodzenia wielości od jedności, jakie zawiera system Plo-

101 Zarówno Platon, jak i Plotyn posługują się jednoznacznym pojęciem jedności. 
Stąd tak krańcowe przeciwstawienie jedności i wielości.

102 Enneady, V, 4, 1.
108 Plotyn akcentuje również podobieństwo zachodzące między poszczególnymi 

bytami (analogia). Dzięki temu istnieje w  rzeczywistości porządek i harmonia.
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tyna, nie rozwiązuje kwestii zasadniczej, w jaki sposób absolutna Jednia 
z konieczności powoduje zaistnienie wielości? Co jest czynnikiem sprawia
jącym tę wielość? I w  tym przypadku, podobnie jak w systemie Platona, 
pluralizm jest pozorny i dlatego system Plotyna określa się jako monizm 
panteistyczny 104.

2. Pseudo-Dionizy, Proklos i Boecjusz

Zasadniczy motyw plotyńskiej metafizyki, wyjaśniającej pochodzenie 
wielości z jedności poprzez przyjęcie wielu pośrednich zasad, znalazł roz
maity wyraz u myślicieli starożytności chrześcijańskiej z Pseudo-Dioni- 
zym i Proklosem na czele.

P s e u d o - D i o n i z y  jeszcze bardziej niż Plotyn rozbudowuje teorię 
partycypacji, łącząc emanacyjny schemat neoplatoński z chrześcijańską 
koncepcją stworzenia ex nihilo 1#s. W wyniku podstawowej relacji party
cypacji powstaje wspaniały hierarchiczny kosmos, będący obrazem nie
stworzonego piękna, który na odpowiednich stopniach hierarchicznych 
oraz szczeblach poznania realizuje jak największe upodobnienie do swego 
praźródła 106.

Na szczycie hierarchii znajduje się Super-Dobro, które jest równocześ
nie Super-Bytem; Bóg jako przyczyna bytów nie może być, według Dio
nizego, podobnie jak według Plotyna, sam bytem. Stanowi on byt dla 
wszystkiego, co jest w tym sensie, że istniejąc wiecznie w sobie samym, 
jest tym, dzięki czemu reszta istnieje na sposób partycypacji. Byt jest 
pierwszą spośród partycypacji w Bogu, a partycypacja w bycie jest pod
stawą następnych partycypacji; wszystkie je poprzedza 107. Modele (wzory) 
bytów możliwych, jako ich prototypy w Bogu, Dionizy nazywa ideami.

104 Na temat koncepcji bytu u Plotyna, zob. G i 1 s o n, dz. cyt., s. 35—40. Gilson 
kwestionuje panteizm Plotyna ze względu na jego rozdzielenie bytu i Jedni. Por. tak
że C. R u 11 e n, Dialectiąue et procession chez Plotin, [w:] Recherches de Philosophie, 
t. II Aspects de la dialectiąue, Paris 1956, s. 167—177.

los Wysiłek pogodzenia transcendencji platońskiej i immanencji arystotelesow- 
skiej, zdaniem Fabra, wpłynął decydująco na koncepcję partycypacji i przejawia się 
w neoplatonizmie greckim, u filozofów arabskich i w  kreacjonizmie chrześcijańskim. 
Próby wyjaśnienia relacji między Bogiem a światem dokonywane przed Tomaszem, 
zwłaszcza w nurcie neoplatońskim, charakteryzują się wielkim eklektyzmem myśli 
religijnej i filozoficznej różnych orientacji (Zob. na ten temat C. F a b r o, La nozione 
metafisica di partecipazione secondo S. Tommaso d’Aquino, Torino (1939) 19633, s. 75— 
122; J. P e p i n ,  Univers Dionysien et univers Augustinien, [w:] Recherches de Philo
sophie, t. II Aspects de la dialectiąue, Paris 1956, s. 179—224; Ph. B ó h n e r ,  E. G i l 
s o n ,  Historia filozofii chrześcijańskiej, przeł. S. Stomma, Warszawa 1962, s. 129—140).

io« p or_ £)e caelesti hierarchia, 3, 2 165 B.
107 Por. De divinis nominibus I, 5, PG 3, 593 B i C; V, 6, PG 3, 820.
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Są to aktywne siły, w jego nomenklaturze: „chcenia” lub „przeznacze
nia” 108. Bóg wyłania z siebie swoje moce takie, jak „byt”, „życie”, „sub
stancja”, „mądrość” itp., w których znajdują się idee-wzory, będące zasa
dami i przyczynami rzeczy przedistniejących w Bożych mocach. Rzeczy 
naśladują idee i uczestniczą w nich. Są partycypacją idei zawartych w 
mocach pochodnych109. Bóg stworzył byty, aby analogicznie partycypo
wały w Jego dobru, przy czym Pseudo-Dionizy analogię rozumie jako moż
ność uczestniczenia stworzeń w mocach Bożych no. Naznaczenie i zdeter
minowanie stopnia hierarchii dokonuje się właśnie za pośrednictwem idei. 
Wzięte w Bogu wszystkie partycypacje są w Nim jednością, podobnie jak 
promienie koła są jednością w swym centrum lub jak liczby są jednością 
w jedynce.

Podstawą partycypacji i hierarchii jest miłość. Stąd Pseudo-Dionizy 
mówi nie tylko o pochodności rzeczy od Boga, lecz także i o powrocie 
wszystkiego, co jest, do Niego. Natura partycypacji okazuje się dynamicz
na: świat emanuje z Boga i powraca do Niego. Posiada więc kierunek: od 
Boga i ku Bogu. Hierarchiczność bytów wyraża więc zarówno udzielanie 
się Boga, jak i wyznacza drogę powrotu stworzeń do Niego ln .

Poza partycypacją ontyczną Dionizy przyjmuje również partycypację 
poznawczą. Światło Boże przechodzi jakby pewne stopnie w partycypo
waniu: od wyższych duchów poprzez niższe aż do dusz ludzkich. Światło 
przyjm uje się w każdym z tych bytów według ich pojemności ontycz
nej 112.

W wyniku partycypacji stworzenia posiadają pewne podobieństwo do 
Boga i dzięki tem u stają się dla umysłu ludzkiego „drogą” (npóSoę) do 
Jego poznania. Dionizy wyróżnia trzy zasadnicze typy poznania Boga w 
oparciu o poznanie świata: drogę przyczynowości, negacji i uwznioślenia 
(słynne: via causalitatis, via negationis i via eminentiae rozpracowane
i zmodyfikowane, zwłaszcza przez Tomasza z Akwinu).

Stawiano nieraz pytanie, czy partycypacja w ujęciu Dionizego nie pro
wadzi do panteizmu, skoro „byt”, „życie” są jakby koniecznymi emana- 
tami Boga. Otóż przed panteistyczną interpretacją myśli Dionizego może 
chronić fakt, że bezpośrednią przyczyną sprawczą świata są, według niego, 
idee, które nie musiały być przyczyną świata. Ostateczną ich determinantą 
była wola Boża. Świat stworzony uczestniczy w ideach, ale nie wyczer

108 Por. tamże, V, 8, PG 3, 824 C.
109 Por. tamże, V, 6, PG 3, 820—821.
110 Por. V. L o s s k y ,  La notion des «Analogies» chez Denys le Pseudo-Areopa- 

gite, „Archives de 1’Histoire Doctrinale et Littćraire du Moyen Age”, Paris 5 (1930) 
279—309.

111 Por. De divinis nominibus, IV, 14, PG 3, 712—713.
118 Por. De caelesti hierarchia, 1, 2, 121 AB.
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puje się w ich naturze, a więc różni się od nich realnie. Idee nie uczestni
czą bezpośrednio w bycie Bożym, lecz w stworzonym przez Boga „bycie 
w samym sobie”, najwyższej idei bytu. Podobnie ani idee, ani świat nie 
uczestniczą bezpośrednio w Bożej Jedności czy Dobroci, w której party
cypują za pośrednictwem Opatrzności. Skoro więc idee i Opatrzność nie 
należą do natury Boga, skoro świat pozostałych stworzeń nie jest ani opa
trznością, ani ideami, lecz w nich uczestniczy na mocy przyczynowości 
sprawczej, celowej i wzorczej, nie zachodzi obawa panteizmu 113.

Charakter partycypacji w  ujęciu Pseudo-Dionizego wyznaczony jest 
przyjętym za Plotynem schematem emanacyjnym. Między wielorakimi 
bytami zmiennymi a Bogiem nie ma bezpośrednich związków realnych. 
Relacja partycypacji posiada charakter „piętrowy”: istnieją pośrednie za
sady ogólne: „byt”, „życie”, w których dopiero partycypują byty jednost
kowe. Wiąże się to z jednoznaczną koncepcją bytu oraz skrajnym realiz
mem poznawczym. Niemniej schemat partycypacji, przedstawiony przez 
Dionizego, był źródłem inspiracji Tomasza z Akwinu. Wpłynął zwłaszcza 
na przyjęcie partycypacji przez hierarchię i dynamicznego układu świata, 
dla którego Bóg stanowi przyczynę sprawczą, wzorczą i celową oraz zasa
dy stopni bytu, a więc realizowania się bytu w pewnych porcjach (różne 
stopnie uczestnictwa) lu .

Podobną propozycję rozwiązania problemu jedności absolutnej Boga
i wielości stworzeń przedstawia P r  o k 1 o s, autor Księgi o przyczynach 
(Liber de causis)115. Rzeczywistość — jego zdaniem — zbudowana jest 
hierarchicznie: stanowi swoisty układ przyczyn i skutków. Pierwsza przy
czyna powszechna zawiera w sobie moc, powodującą skutki, które zależą

na por. W. S t r ó ż e w s k i ,  Problem panteizmu w «De divinis nominibus» 
Pseudo-Dionizego Areopagity, „Roczniki Filozoficzne” 5 (1955—57), z. 3, s. 39—59.

114 Mimo pewnych podobnych sformułowań, występujących u Tomasza z Akwi
nu i Pseudo-Dionizego, teoria partycypacji jednego i drugiego implikuje inne rozu
mienie bytu. Dlatego u Pseudo-Dionizego stanowi eklektyczne połączenie myśli reli
gijnej i filozoficznej, a postać filozoficznie zwartą otrzymuje dopiero u Tomasza 
z Akwinu.

115 Dla ścisłości trzeba tu dodać, że według najnowszych badań autorem Księgi
o przyczynach  nie jest Proklos, ale najprawdopodobniej Avendauth (Ibn Daud). Tekst 
powstał w XII wieku. Księga zawiera twierdzenia (propositio) i komentarz (com- 
mentum). Twierdzenia — to streszczenia myśli z Stoicheiosis theologike Proklosa. Ko
mentarz pochodzi od Avendautha. Por. na ten temat: M. G o g a c z, Księga o przy
czynach. I. Stan badań nad «Księgą o przyczynach» i  ważniejsze w  niej problemy filo
zoficzne. II. Tłumaczenie, Warszawa 1970. O poglądach Proklosa, co do interesującego 
nas zagadnienia, zob. L. S w e e n e y, The Origin of Participant and of Participated 
Perfections in Proclus’ Elements of Theology, [w:] Wisdom in Depth. Essays in Honor 
of H. Renard, Milwaukee 1966, s. 235—255; tenże, Another Interpretation of «Enneads» 
VI, 7, 32, „The Modern Schoolman” 38 (1961) 289—304 oraz M.D. R o l a n d - G o s -  
s e 1 i n, Le «De ente et essentia» de S. Thomas d‘Aąuin, Le Saulchoir 1926, s. 146—149.
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wprost od przyczyn drugich (bliższych). Jeśli więc przyczyna druga spra
wia skutek, nie wyklucza to konieczności przyczyny pierwszej, która jest 
nawet bardziej związana z rzeczą niż przyczyna bliższa lle. Pierwsza przy
czyna, będąc absolutną jednością, nie utożsamia się z bytem, bo jedność, 
podobnie jak u autorów omawianych poprzednio, jest ponad bytem. Moż
na najwyżej mówić o jedności Jedni i Dobra m . Pierwszą rzeczą stworzo
ną przez przyczynę pierwszą jest byt (esse): „prima rerum creataruvi est 
esse”. Byt jest najprostszy ze wszystkich rzeczy stworzonych, bo składa 
się jedynie z tego, co skończone, i z tego, co nieskończone 118. Jest on bytem 
czystym, pierwszym, uprzednim w stosunku do wszelkich determinacji. 
W hierarchii wszechświata zajmuje pierwsze miejsce po przyczynie pierw
szej. Jest on inteligencją, która zawiera nieskończoną liczbę intelektualnie 
poznawalnych form, i dlatego możliwa jest nieskończona liczba jednostek. 
Inteligencje, które wypływają z pierwszej inteligencji, otrzymują od niej 
formy i przekazują je niższym inteligencjom. „Pierwsze inteligencje wyż
sze [...] odciskają formy drugie stałe, które nie niszczeją, aby było koniecz
ne powtarzanie ich po raz drugi. Natomiast inteligencje drugie odciskają 
formy powtarzalne dające się odłączyć, takie jak dusza” 119. Dusze są for
mami połączonymi z materią.

„Pierwsza przyczyna nie jest ani inteligencją, ani duszą, ani naturą [...] 
ponieważ stwarza wszystkie rzeczy. Inteligencją stwarza bezpośrednio, 
a wszystko pozostałe stwarza przez pośrednictwo inteligencji” 12°.

Każda inteligencja jest pełna form. Jedne zawierają formy bardziej 
inne, mniej powszechne. Pierwsza przyczyna istnieje we wszystkich rze
czach, które partycypują w niej stosownie do swych zdolności. „Jest tak 
dlatego, że są wśród rzeczy takie, które przyjm ują przyczynę pierwszą 
w sposób jednakowy, i są wśród nich te, które ją przyjm ują w sposób 
różnorodny” (wieczny, czasowy, umysłowy, cielesny) m .

Każda jedność, poza jednością pierwszej przyczyny, jest stworzona 
i pochodzi od niej jako od przyczyny, która udziela jedności, sama zaś nie 
musi jej nabywać.

„Wszystkie rzeczy są bytami dzięki bytowi pierwszemu, a wszystkie 
rzeczy żywe są ruchome przez swoją istotę dzięki pierwszemu życiu, 
a wszystkie rzeczy umysłowe mają wiedzę dzięki pierwszej inteligen
cji” 12!.

Partycypacja, przedstawiona w Księdze o przyczynach implikuje zasa
dy „pośrednie” między przyczyną pierwszą a bytami jednostkowymi, opar

116 Por. De Causis.
117 Por. De Causis § X X  oraz E. G i 1 s o n, Historia filozofii chrześcijańskiej w  

wiekach średnich, przeł. S. Zalewski, Warszawa 1966, s. 234—235.
118 Por. De Causis § IV. 118 Por. De Causis § V.
120 De Causis § VIII. 121 De Causis § XXIII. 122 De Causis § XVI.
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ta  jest na plotyńskim rozróżnieniu między jednością i bytem, i sama w 
sobie nie stanowi istotnie nowej koncepcji w  porównaniu z innymi for
mami chrześcijańskiego neoplatonizmu. Poglądy autora Księgi o przyczy
nach, jak to wynika z Komentarza Tomasza, zwłaszcza pewne sformułowa
nia takie, jak np. „prima rerum creatarum est esse”, określenie esse jako 
„forma formarum” czy jako „actus omnium” pomogły Akwinacie w sfor
mułowaniu własnej koncepcji bytu, zwłaszcza w wypracowaniu jego egzy
stencjalnego ujęcia, czyli dostrzeżenia właściwej roli istnienia w bycie. 
Znalazło to wyraz w nowym, już Tomaszowym, rozumieniu partycypacji. 
Pod wpływem lektury księgi De causis, zdaje się, wypracował on: 
a) egzemplaryzm Boski i porządek między transcendentaliami, b) złożenie 
bytu stworzonego z istoty i istnienia oraz c) zróżnicowanie bytów między 
sobą, oparte na większym lub mniejszym zbliżeniu do Pierwszej Przyczy
ny 123.

B o e c j u s z stworzył dalsze ogniwo w ewolucji pojęcia partycypacji 
nie tyle może przez jej pozytywne rozwiązanie (nie wnosi wiele nowego 
w porównaniu z poprzednio przytoczonymi schematami), ile przez pewne 
sformułowania, za pomocą których Tomasz z Akwinu wyraził ogromnie 
ważne dla teorii bytu, a więc i teorii partycypacji, poglądy.

Boecjusz przyjmuje także rodzaj partycypacji pośredniej. Idee Boskie, 
będąc czystymi formami, nie mogą się łączyć z m aterią wprost. Od nich 
pochodzą najpierw inne formy, które dopiero kształtują materię, tworząc 
byty materialne 124. Byty stworzone są więc, według Boecjusza, „zbiorem” 
partycypacji w ideach Boskich, przyporządkowanych Opatrzności. Formy 
rzeczy materialnych są obrazami form będących w sensie właściwym idea
mi Boga — czystymi formami. Dopiero one są czynnymi zasadami, zwany
mi naturami, czyli wewnętrznymi przyczynami ruchu ciał i ich działania.

Boecjusz, gdy chodzi o koncepcję bytu, nie wyszedł poza ujęcie for
malne. Ens per participationem  znaczy dla niego byt skończony i złożony 
w  porządku substancji z pominięciem aktualnego istnienia. Przez swe sfor
mułowanie „diversum est esse et id ąuod est” (quod est, quo est) przyczy
nił się jednak do postępu w rozumieniu wewnętrznej struktury bytu, a po
średnio i teorii partycypacji125.

128 Zdaniem Roland-Gosselina, w rozróżnieniu skończonego i nieskończonego 
w  bycie Tomasz znalazł podstawą do rozróżnienia istoty od istnienia. Między histo
rykami filozofii istnieje dyskusja co do charakteru i zakresu wpływu poglądów za
wartych w Księdze o przyczynach  na doktrynę Tomasza z Akwinu. Szczegółowe 
przedstawienie różnych stanowisk w  tej sprawie zawiera cyt. książka M. Gogacza.

124 Por. De Trinitate II, PL 64, 1250.
125 „Diversum est esse et id quod est [...] Quod est participare aliąuo potest, sed 

ipsum esse nullo modo aliąuo participat [...] Omne quod est, participat eo ąuod est 
esse, ut si; est vero ut participat alio ąuolibet. Omne simplex, esse suum et id ąuod
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Sam Boecjusz najprawdopodobniej nie uświadamiał sobie jeszcze róż
nicy między istotą i istnieniem w bycie stworzonym. Identyczność, o któ
rej wspomina (identyczność w Bogu), jest tożsamością substancji i formy 
Boskiej, różnica w  stworzeniach zaś jest rozróżnieniem między substancją 
pierwszą i formą substancjalną 126. Tomasz natomiast posługuje się właśnie 
sformułowaniem boecjuszowskim dla wyrażenia swej prawdy o realnej 
różnicy między istotą i istnieniem, co stanowi podstawę Tomaszowej 
teorii partycypacji.

3. Augustyn

Inny nurt ewolucji pojęcia partycypacji, bardziej związany z wpły
wami platońskimi niż neoplatońskimi, stanowi doktryna Augustyna, któ
ry opracował swoją teorię partycypacji dla zdeterminowania relacji za
chodzącej między Bogiem a stworzeniem. Partycypacja ontyczna stanowi 
więc tu  również filozoficzną interpretację objawionej prawdy creatio ex  
nihilo.

Charakter augustyńskiej partycypacji związany jest z jego rozumie
niem bytu, przede wszystkim bytu Boskiego; od Niego bowiem zaczyna 
swoją spekulację. Tożsamość, niezmienność i wieczność są najistotniejszy
mi atrybutam i Boga, z czego wynika, że Augustyn przyjmuje tożsamościo
wą, a więc platońską koncepcję bytu. Zasadniczym problemem metafi
zycznym, który trzeba wyjaśnić, nie jest tu  stosunek jedności do wielości, 
jak to miało miejsce u Platona czy Ploty na, ale stosunek tego, co zmienne 
(co staje się), do tego, co wieczne (niezmienne)127.

Wszechświat, według Augustyna, stanowi zawiłą partycypację w natu
rze bytu Boskiego, która wyraża się w transcendentalnych relacjach osób 
Boskich między sobą. Niezmienny, wieczny Bóg poznaje siebie w Słowie 
i sam sobie przedstawia się jako Jedność, Piękno i Prawda. W Słowie Bo
skim znajdują się również niezmienne, wieczne formy — idee wszystkich 
rzeczy stworzonych (rationes aeternae). Cokolwiek istnieje, jest ich party
cypacją 128. Każdy byt stworzony jest więc zdeterminowany przez intelek
tualnie poznawalne formy, które określają, czym dany byt musi być we
dług swej natury. W ten sposób otrzymuje on kształt, formę, porządek, 
miarę i piękno (ale nie istnienie!). Wszystkie rzeczy są więc tym, czym są 
dzięki uczestnictwu w Boskich ideach. Nie ma w  świecie żadnej rzeczy,

est unum habet. Omni compositio aliud est esse aliud ipsum est” (De Tńnitate  II, 
PL 1311 BC).

**• Por. R o l a n d - G o s s e l i n ,  dz. cyt., s. 142—145.
187 Por. Wyznania VII, 11, 177; VII, 20, 26; Sermo VI, 3, 4; Enarratio in Ps. 101, 

10—14, PL 37, 1310—1315.
i!s p or. Dwersis guaestionibus 83, 46, 1—2, PL 40, 29—31.
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która nie miałaby w Bogu wystarczającej przyczyny i swego ostatecznego 
wyjaśnienia. Byty stworzone są więc podobne do Boga dzięki sposobowi, 
w jaki naśladują idee Boskie. Słowo, będąc doskonałym wyrazem i podo
bieństwem Ojca, jest samym podobieństwem i wzorem wszystkich innych, 
mniej doskonałych podobieństw 129.

Istotą ontycznej partycypacji, według św. Augustyna, jest więc p o- 
d o b i e ń s t w o  n i e d o s k o n a ł e .  Posiada ono funkcję pośrednika mię
dzy bezwzględną niezmiennością, jaką jest Bóg, a mnogością, która zlewa 
się z nicością. Podobieństwo jest więc czymś pośrednim między tożsamo
ścią a bezwzględną odrębnością (odmiennością) i dlatego właśnie umożli
wia ono istnienie rzeczy stworzonych. Są dostatecznie jedne, by móc 
istnieć...-

Cały wszechświat, a w sposób szczególny człowiek, istota rozumna, jest 
obrazem Boga, właśnie w wyniku faktu partycypacji. To pozwala, aby 
człowiek, poznając świat i siebie, odnajdywał ślady Stwórcy w sobie oraz 
w naturze i w  ten sposób wznosił się do Boga. „Dobre jest i to, i dobre jest 
tamto. Odrzuć «to» albo «owo» i zobacz — jeżeli możesz — samo dobro. 
Wtedy zobaczysz Boga, który nie jest dobry dobrocią wziętą od jakiegoś 
innego dobra, ale jest dobrocią wszelkiego dobra. Tak, wśród tych wszyst
kich dóbr, które wymieniłem, albo które można zobaczyć czy też wyobra
zić sobie, nie moglibyśmy uważać jednego za lepsze od innych i słusznie 
je oceniać, gdybyśmy nie mieli wyciśniętego w nas pojęcia samego dobra, 
według którego uznajemy pewne rzeczy za dobre i jedne rzeczy przedkła
damy ponad drugie. Tak właśnie mamy Boga miłować: nie jak tę lub tam
tą rzecz dobrą, ale jako samo Dobro. Dusza ma szukać nie takich dóbr, 
ponad którymi przechodzi się oceniając ich wartość, ale dobra, do którego 
przywiązujemy się miłując je. A cóż nim jest, jeśli nie Bóg? To nie jest 
ani dobra dusza, ani dobry anioł, nie dobre niebo: ale to dobre Dobro” 13°. 
Między dobrami różnorodnymi, względnymi a Dobrem Absolutnym za
chodzi właśnie relacja partycypacji.

„Nie byłoby żadnych dóbr zmiennych, gdyby nie było niezmiennego 
dobra. Słyszysz, mówią, że ta  albo inna rzecz jest dobra, a z innego punk
tu  widzenia mogłaby się ona nie wydawać dobra. Jeśli zdołasz, abstrahując 
od tych dóbr, które są tylko dobrami przez uczestnictwo w dobru, dostrzec 
samo dobro, w którym uczestniczą tam te i przez to są dobre, jeśli więc 
zdołasz oderwać się od tych dóbr, a dostrzec dobro samo w sobie, to do
strzeżesz Boga. A jeśli przylgniesz do Niego miłością, to znajdziesz szczę

118 Por. szerzej na ten temat* G i 1 s o n, Historia filozofii..., s. 72 nn.
130 De Trinitate VIII, 3, 4, PL 42.
m  De Trinitate VIII, 3, 5, PL 42.
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ście” 1S1. Ostateczne, pełne uczestnictwo w naturze Boga i w  Jego szczęśli
wości ma być udziałem człowieka w życiu przyszłym 132.

Oprócz partycypacji w  porządku bytowym Augustyn przyjmuje party
cypację jako sposób ludzkiego poznania. Wiąże się to z jego teorią ilumi
nacji. Każde światło zmysłowe i intelektualne jest partycypacją pierwsze
go światła — Słowa. Poznanie per participationem  jest pewnego rodzaju 
intuicją rationes aeternae.

Istotą partycypacji, zarówno ontycznej jak i poznawczej, jest niedosko
nałe podobieństwo między stworzeniem a Stwórcą. Augustyn uwzględnia 
więc jedynie relacje z dziedziny przyczynowania wzorczego (egzempla- 
ryzm). Jego teoria stanowi, w porównaniu z partycypacją platońską, krok 
naprzód, ponieważ nie przypisuje ideom odrębnego bytu, ale umieszcza je 
w umyśle Bożym. Egzemplaryzm augustyński wywarł wielki wpływ na 
różnych myślicieli średniowiecznych, w  tym także na Tomasza z Ak
winu 133.

4. Filozofia arabska

Filozofowie arabscy, w szczególny sposób łączący filozofię Platona 
i Arystotelesa z własną religijną myślą monoteistyczną, stanowią ważny 
czynnik w ewolucji myśli średniowiecznej w ogóle, w tym także Tomasza 
z Akwinu 134. Nie sposób dokładnie omawiać poglądów wszystkich, nawet 
najważniejszych, przedstawicieli filozofii arabskiej. Ograniczymy się prze
to do wskazania zasadniczych myśli Awicenny, który wydaje się stanowić 
ważne ogniwo w ewolucji pojęcia partycypacji przez swoją koncepcję bytu, 
wyraźnie oddzielającego istotę (ąuidditas) od istnienia (esse).

Wprawdzie w ujęciu Awicenny istnienie jest tylko przypadłością istoty, 
ale z racji istnienia zachodzi specjalny rodzaj relacji przyczynowej mię
dzy bytami przygodnymi a Bogiem. Dotychczasowe rozwiązania uwzględ
niały raczej związki formalne (egzemplaryzm); Awicenna bardzo wyraźnie 
wyróżnia nowy typ działania przyczynowego (causa agens), udzielającego 
istnienia.

Zdaniem Awicenny istnieją dwie podstawowe, pierwotne rzeczywisto
ści: a) necesse esse — Bóg, w którym nie ma żadnej zmiany, żadnej wie

152 Por. E. G i l s o n ,  Wprowadzenie do nauki św. Augustyna, przeł. Z. Jakimiak, 
Warszawa 1953, s. 248.

133 Wyróżnione przez Augustyna „niedoskonałe podobieństwo” bytów stworzo
nych do Stwórcy, do dziś przez niektórych autorów, nawet tomistycznych, uważane 
bywa za istotny element partycypacji. Por. np. stanowisko Geigera omówione w roz
dziale drugim.

134 Na temat koncepcji partycypacji filozofii arabskiej zob. G i l s o n ,  Historia 
filozofii..., s. 181—223; R o l a n d - G o s s e l i n ,  Le «De ente et essentia», s. 150—156
oraz G e i g e r ,  La participation..., s. 112—114.
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lości, który jest doskonale jednym i jedynym 1S5, oraz b) possibile esse — 
rzeczy jako czyste możliwości, od wieków istniejące, tzw. natura tertia. 
Jeśli egzystują, to tylko dzięki przyczynie, ponieważ same z siebie są zaw
sze wyłącznie możliwością; wszelki skutek jest bytem możliwym i po
siada tylko tyle konieczności, ile otrzyma jej od swojej przyczyny: „possi
bile esse per se habet causam” 136. Bóg ze swego koniecznego istnienia 
udziela go czystym możliwościom. Istnienie to, w bytach skutkowych, jest 
jakby przypadłością, bo taki byt może być albo nie-być, a istota rzeczy 
pozostanie niezmieniona. Istnienie różni się więc w bycie od istoty tak, jak 
przypadłość różni się od substancji.

W związku z taką koncepcją bytu, którą przyjął Awicenna, wyróżnio
nym rodzajem przyczynowości jest przyczynowość „przyczyny działającej” 
(causa agens). Właściwym skutkiem jej działania jest' sam byt rzeczy 
uprzyczynowanej, czyli jej istnienie. Działający — zdaniem Awicenny — 
jest przyczyną, która daje rzeczy istnienie (esse), różne od własnego istnie
nia 137.

Swoje pojęcie przyczynowości sprawczej Awicenna łączy jednak z neo- 
platońskim schematem wszechświata, implikującym istnienie szeregu co
raz mniej doskonałych zasad. Stąd zrodziła się jego koncepcja wielu, coraz 
mniej doskonałych inteligencji aż do inteligencji w świecie podksiężyco- 
wym, która nieustannie wypromieniowuje wszelkie możliwe formy i spra
wia, że istnieją one w proporcjonalnej materii („dawca form”). Można by 
więc w przypadku filozofii Awicenny mówić o pewnego rodzaju realizmie 
form, które są ponad wszelką rzeczywistością materialną i można je wy
wodzić z przyczyny czysto formalnej, jaką stanowi intelekt.

Istnieje przeto u Awicenny rozdział między przyczynowaniem formal
nym a udzielaniem istnienia. Pojęcie partycypacji odnosi się przede wszyst
kim do tego pierwszego i relacja partycypacji awicenniańskiej nie różni 
się zasadniczo od partycypacji w  ujęciu Platona. Mimo tego zaakcentowa
nie odrębności istnienia i istoty w bycie przygodnym oraz uwypuklenie 
działania przyczyny udzielającej istnienia posunęły naprzód rozumienie 
związków między Absolutem a światem bytów wielorakich 138.

135 Por. Met. I, 7, 73; VIII, 3, 98. 138 Por. tamże, I, 7, 73 b.
137 Por. tamże, I, 7; IV, 1, 2, 3; IX, 1, 4.
138 Fabro reasumując wpływy historyczne w kształtowaniu się Tomaszowej kon

cepcji partycypacji, wyróżnia specjalnie Platona z jego dialektyką jedności i wielości, 
Arystotelesa z dialektyką niedoskonałego i doskonałego oraz właśnie Awicennę z dia
lektyką prostego i złożonego. U Tomasza następuje oryginalna synteza tych wszyst
kich punktów widzenia akcentowanych oddzielnie przez wyżej wymienionych myśli
cieli (Por. La nozione..., s. 120—122).
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5. Tomasz z A kw inu

Zagadnienie partycypacji w systemie Tomasza z Akwinu jest złożone 
i wielostronnie uwarunkowane, co sprawia, że rekonstrukcja teorii party
cypacji nie jest rzeczą łatwą. Spowodowane jest to, jak zaznaczono we 
wstępie, wieloma przyczynami: powiązaniem z doktrynami partycypacji 
poprzedników, ewolucją poglądów samego Tomasza, brakiem opracowania 
teorii, używaniem term inu partycypacja w różnych znaczeniach.

Jak wynika z dotychczas przedstawionych stanowisk przedtomaszo- 
wych, pojęcie partycypacji łączono przede wszystkim z p r z y c z y n o -  
w a n i e m  w z o r c z y m ,  realizowanym w różny sposób. W takim ujęciu 
podobieństwo bytów przygodnych do Boga wysuwało się na pierwszy plan 
i stanowiło istotę partycypacji, a perspektywa poznawcza i ontyczna tam 
tych systemów nie pozwalała na właściwe określenie charakteru tego po
dobieństwa. Dlatego z pojęciem partycypacji do dziś wiąże się pojęcie 
wizji, która nie znajduje wystarczających podstaw w realizmie poznaw
czym, lecz posługuje się sugestywnymi przenośniami, których celem jest 
przybliżenie tajemnicy relacji świata do Boga.

Tomasz z Akwinu wykorzystał historycznie daną ideę partycypacji 
i uczynił z niej koncepcję, która wyraża prawdy bardzo ważne w jego sy
stemie. Dokonuje się to za cenę dalszej i bardzo radykalnej e w o l u c j i  
p o j ę c i a  p a r t y c y p a c j i .  Ewolucja ta staje się możliwa dzięki kon
sekwentnemu realizmowi poznawczemu Akwinaty, który nie zacieśnia 
przy tym  poznania do granic empirii, ale umożliwia perspektywę trans
cendentalną oraz dzięki dostrzeżeniu w bycie roli istnienia jako ostatecz
nego aktu bytowego i podstawy dla ontycznej perspektywy transcenden
talnej. Ontyczna i poznawcza perspektywa transcendentalna pozwala na 
właściwe ujęcie partycypacji transcendentalnej. Wyraża ona konieczne 
związki przyczynowe łączące byty niekonieczne z Absolutem. Podobień
stwo jest w niej zawarte, ale nie jest sprawą najważniejszą i jedyną; jest 
konsekwencją zależności w istnieniu (sprawczej).

Nie jest naszym zadaniem ani egzegeza wszystkich tekstów Tomasza 
na tem at partycypacji, ani śledzenie tego, jak w jego systemie dokonywało 
się krystalizowanie własnej koncepcji partycypacji. Tej pracy dokonali 
współcześni tomiści — historycy i ontolodzy partycypacji. Naszym zada
niem będzie próba przedstawienia teorii partycypacji w oparciu o dojrzałe 
koncepcje Tomasza, dostrzeżone i kontynuowane w egzystencjalnej wersji 
tomizmu. Inne próby rekonstrukcji Tomaszowej teorii partycypacji zosta
ną przedstawione w rozdziale następnym.

Rzeczą zastanawiającą jest, dlaczego pojęcie partycypacji, skoro odgry
wa ono poważną rolę w systemie Tomasza, było pomijane przez jego ko
mentatorów czy kontynuatorów prawie aż do XX wieku. Wydaje się, że
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trzeba tu  zastosować wyjaśnienie, które odnosi się do wszelkich zagadnień 
filozoficznych. Poszczególne okresy historii wysuwają na pierwszy plan 
jakieś, szczególnie wówczas interesujące problemy, i wszechstronnie je 
rozważają, właśnie jako odpowiedź na pewne zapotrzebowania właściwe 
danemu okresowi. Komentatorów i interpretatorów myśli Tomasza, wkrót
ce po jego śmierci czy w wiekach następnych, interesowały sprawy takie, 
jak np. problem stworzenia, zagadnienie analogii, problem Boga, concwr- 
sus dwinus, zagadnienie współdziałania przyczyn, problem osoby itp. Wi
docznie nie było zapotrzebowania na problemy rozwiązywane w ramach 
teorii partycypacji. Dopiero współcześnie, wraz z powrotem problemu mo- 
nizmu i pluralizmu, zagadnienie partycypacji w systemie filozoficznym 
Tomasza stało się przedmiotem szczególnego zainteresowania.



II

WSPÓŁCZESNY SPÓR O TOMISTYCZNĄ KONCEPCJĘ 
PARTYCYPACJI

Problem występowania teorii partycypacji i jej charakteru w filozofii 
Tomasza z Akwinu podjęli w ostatnich dziesiątkach lat tomiści z różnych 
środowisk. Wynikiem ich analiz i przemyśleń są wspomniane już mono
grafie, poświęcone w całości problemowi partycypacji w systemie Toma
sza. Mam na myśli przede wszystkim prace G e i g e r a  i F a b r a .  Ostat
nio coraz częściej problem partycypacji pojawia się w literaturze filozo
ficznej przy okazji omawiania innych zagadnień metafizycznych. Opraco
wując problem analogii, sprawę partycypacji porusza Montagnes; przy roz
ważaniu problemu poznania Boga sporo miejsca poświęca jej Nicolas, a po
przednio jeszcze Hayen, analizując pojęcie intencjonalności w  filozofii To
masza z Akwinu.

Jest rzeczą zastanawiającą, że w ramach tej samej szkoły istnieją dość 
poważne rozbieżności interpretacyjne co do natury partycypacji nawet 
u autorów, którzy zgodnie przyjmują, że teoria partycypacji stanowi za
sadniczy element ogólnej filozofii bytu Tomasza z Akwinu. Szczególnie 
widoczna jest różnica w samym sposobie podejścia do problemu i charak
terze wyników badań dwu najważniejszych w tym  przedmiocie autorów: 
Geigera i Fabra. Pierwszy zwraca przede wszystkim uwagę na historyczny 
proces wyłaniania się Tomaszowej teorii partycypacji, z tym  jednak, że na 
historię patrzy poprzez pryzmat tekstów i interpretacji samego Tomasza 
i swoje zainteresowania koncentruje na sprawach natury teoriopoznawczej. 
Fabro natomiast rozważa zagadnienie partycypacjujprzede wszystkim od 
strony systematycznej, wiążąc ją z Tomaszową koncepcją bytu i ukazując 
na tle ujęć dawnych i współczesnych, zwłaszcza Hegla i Heideggera. Bar
dzo mocno i słusznie akcentuje fakt, że koncepcja wewnętrznej struktury 
bytu  decyduje o charakterze Tomaszowej partycypacji.

Istnienie rozbieżności w interpretacji natury Tomaszowej partycypacji, 
a także natury  bardziej jeszcze podstawowych problemów ontycznych i po
znawczych, związanych z zagadnieniem partycypacji, prowokuje do podję-
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cia dyskusji. W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione krytycznie sta
nowiska najważniejszych w interesującej nas dziedzinie autorów i ukaza
ne główne kontrowersyjne punkty. Dyskusja dotycząca spraw bardziej 
szczegółowych, które zarysują się już w trakcie prezentacji poglądów po
szczególnych interpretatorów tomistycznej doktryny partycypacji, będzie 
kontynuowana w rozdziałach następnych.

§ 1. STANOWISKO L.B. GEIGERA

Większą część swojej monografii na temat partycypacji Geiger poświę
ca historii zagadnienia, którą zdaje się odtwarzać poprzez pryzmat ujęć 
i interpretacji Tomasza ukazując w ten sposób, jak poglądy poprzedników 
wpływały na kształtowanie się Tomaszowej koncepcji partycypacji. Zda
niem Geigera, Tomasz znalazł się wobec dwu systemów partycypacji: par
tycypacji przez złożenie i partycypacji przez ograniczenie formalne (przez 
podobieństwo). P a r t y c y p a c j a  p r z e z  z ł o ż e n i e  jest przyjmowa
niem, a zatem posiadaniem, przez podmiot-materię elementu spełniającego 
rolę formy. Opiera się więc na dwoistości: przyjmującego podmiotu i ele
mentu przyjętego. Skoro podmiot jest mniej doskonały od tego, co przyj
muje, musi ograniczać to, co bierze, przyjmuje bowiem część. Partycypo
wać w tym znaczeniu, znaczy więc posiadać to, co w sposób powszechny 
i doskonały należy do innego bytu. Ten rodzaj partycypacji przyjmowali, 
zdaniem Geigera, Platon, Proklos, Awicebron, Awicenna. Natomiast p a r 
t y c y p a c j a  p r z e z  o g r a n i c z e n i e  f o r m a l n e ,  czyli przez po
dobieństwo, oznacza posiadanie w sposób cząstkowy tego, co przysługuje 
w pełni czemuś innemu, czyli bycie w stanie ograniczonym tym, czym for
ma jest w stopniu doskonałym i absolutnym. Partycypacja tego rodzaju 
wyraża więc mniej lub bardziej doskonałe stany tej samej formy oraz ich 
hierarchię opartą właśnie na tej nierównej doskonałości. Partycypacja 
oznacza tu  stan zmniejszony (cząstkowy i w tym sensie partycypowany) 
jakiejś istoty wówczas, gdy nie jest ona realizowana w absolutnej pełni 
swej treści formalnej. W tak rozumianej partycypacji nie uwzględnia się 
złożenia wewnątrz samego bytu, lecz jedynie relację podobieństwa zacho
dzącego między różnymi bytami. Wielość jest tu  funkcją ograniczenia, 
a jedność jest absolutną pełnią wszelkiej doskonałości. W rezultacie po
wstaje dążność przeciwstawiania światu jego najwyższej zasady, której 
partycypacje stopniowo zmniejszają się. Za przykład takiej partycypacji 
może służyć działanie światła lub ciepła, których moc słabnie w miarę od
dalania się od ich źródła. Tak rozumiana partycypacja wyraża w pierw
szym rzędzie „pokrewieństwo” wszechrzeczy w bycie oraz ich wspólne 
podobieństwo w stosunku do Bytu Absolutnego (oddzielonego, niezależne-
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go), od którego wszystko, co jest bytem, pochodzi. Ten rodzaj partycypacji 
przypisuje Geiger Arystotelesowi, Augustynowi, Pseudo-Dionizemu, ema- 
nacyjnym systemom neoplatońskim i.

'Partycypacja przez złożenie opiera się na poznaniu, które ujmuje byty 
skończone w ich wewnętrznej strukturze, dostępnej ludzkiemu rozumowi. 
Natomiast partycypacja przez podobieństwo rozważa te same byty w ich 
jedności w bycie, a więc jako partycypacje Bytu Pierwszego i Doskona
łego 2. Te dwa, wyróżnione przez Geigera, rodzaje partycypacji nieko
niecznie muszą się wykluczać. Zwykle każdy z filozofów partycypacji 
przyjmuje jeden i drugi rodzaj. Rozgraniczenie między nimi, a w konsek
wencji między rozmaitymi teoriami partycypacji, zależy od systematycz
nej roli przypisywanej złożeniu. Jeśli złożenie jest czymś, co wysuwa się 
na plan pierwszy i ono wyjaśnia ograniczenie, to wówczas mamy do czy
nienia z partycypacją przez złożenie. Jeżeli natomiast podkreśla się przede 
wszystkim ograniczenie, które jest jakby wcześniejsze w stosunku do zło
żenia, jakkolwiek je implikuje, wtedy ma miejsce partycypacja przez 
ograniczenie, czyli przez hierarchię formalną 3.

W skrajnej postaci, a więc w takiej, w jakiej systemy partycypacji 
występowały u ich twórców, nie były, według Geigera, do przyjęcia przez 
Tomasza, który dyskutował z nimi, wykrywając tkwiące w nich błędne 
założenia ontyczne i poznawcze. Zarzucał im przede wszystkim pomiesza
nie struktur logicznych ze strukturą rzeczywistości i wskazywał na kon
sekwencje, do jakich prowadzą. Partycypacja przez złożenie, o ile zmierza 
do wyjaśnienia pierwszego źródła bytów, jest tylko rzutowaniem ram * 
i praw naszej jednoznacznej logiki na konstrukcję wszechświata. Następ
stwem płynącym z takiego ujęcia jest twierdzenie, że część bytów (mate
ria) nie podlega działaniu bytu samoistnego, gdyż zbyt jednoznacznie poj
muje się Absolut i sposób jego egzystencji. Konsekwencją partycypacji 
przez ograniczenie formalne jest natomiast panteizm lub emanatyzm pan- 
teistyczny, gdyż pierwsza zasada pojęta jest logicznie, abstrakcyjnie i jest 
zbyt podobna do wielości bytów, które ma uzasadniać i które m ają od niej 
pochodzić 4.

Zasadnicza różnica między poprzednikami Tomasza w filozofii partycy
pacji a nim polega, według Geigera, na konsekwentnym uświadomieniu so
bie odrębności struktur poznawczych (logicznych) i struktury rzeczywi
stości, na odkryciu roli i natury procesu abstrakcji (za Arystotelesem) oraz 
wypracowaniu własnej metody separacji jako sposobu dojścia do jednego,

1 Por. L.B. G e i g e r ,  La participation..., s. 28—29, 77, 240, 372. Zresztą pierwsza
część książki (s. 77—3X1) poświęcona jest omówieniu oddzielnie jednego i drugiego 
systemu partycypacji (historycznie).

* Por. tamże, s. 396. 8 Por. tamże, s. 29.
4 Por. tamże, s. 298—307.
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analogicznego i transcendentalnego pojęcia bytu. Związane z tym zrozu
mienie natury wielości i jedności, wyodrębnienie rozmaitych rodzajów 
jedności (jedność bytu złożonego, jedność właściwości transcendentalnej, 
jedność absolutnej doskonałości, jedność gatunkowa i rodzajowa), odróż
nienie en s commune i en s universale (ujęcia poznawcze) od ens divinum  
stanowią ważne punkty Tomaszowej teorii partycypacji, które Geiger 
słusznie akcentuje 5.

Filozofia przedstawiona przez Tomasza może być, zdaniem Geigera, 
słusznie nazwana filozofią partycypacji. W jego systemie partycypacja od
grywa ogromnie ważną rolę, gdyż rozwiązuje zagadnienie stosunków za
chodzących między ~Bytem_(Dobrem Pierwszym) a mnogością bytów (dóbr 
skończonych). Byty skończone partycypują Byt Pierwszy. Prawdę tę nie 
tylko wyrażają liczne twierdzenia Tomasza, ale również implikuje ją fakt 
użycia dialektyki stopni 6.

Jaki jest charakter partycypacji w ujęciu Tomasza? Zdaniem Geigera 
Akwinata ostatecznie nie przyjął żadnego z gotowych, historycznie zasta
nych systemów partycypacji. W jego filozoficznej syntezie zostały one cał
kowicie przebudowane, w oparciu o zupełnie odrębne założenia ontologicz- 
ne 1 teoriopoznawcze. Niemniej wyróżnioną przez Tomasza postacią party
cypacji jest, według-Geigera, partycypacja przez ograniczenie formalne, 
czyli przez podobieństwo, a nie partycypacja przez złożenie 7. Uważa on, 
że właśnie partycypacja przez podobieństwo, czyli partycypacja formalna, 
ukazuje dogłębną jedność rzeczywistości, a bez tego nie ma prawdziwej 
syntezy filozoficznej 8.

' „W najgłębszej swej istocie wszechświat jest partycypacją Doskona
łości Pierwszej i Niezłożonej, z której się wywodzi. Jest on przede wszyst
kim odbiciem i naśladownictwem bezwzględnie doskonałej idei wzorczejTf?! 
Podobnie, według Platona, jednostki były tylko partycypacją w niezmien
nych ideach”. Doktryna partycypacji przez podobieństwo ukazuje byty 
w ich jedności w  bycie, a więc jako partycypacje Bytu Pierwszego. Party
cypować w tym znaczeniu to być w sposób cząstkowy tym, co przysługuje 
w pełni czemuś innemu. „Byt wieloraki jest odbiciem Absolutu, jego na-

5 Por. tamże, s. 338. 6 Por. tamże, s. 365.
7 „Pour le probleme de la participation strictement formelle, c’est au contraire 

a Denys, a S. Augustin et, fait assez surprenant, a Aristote qu’il se refere. On peut 
en conclure sans temerite que cette formę de participation tiendra dans sa pensee 
une place positive qui ne pouvait revenir a la participation par composition” (La 
participation..., s. 220).

8 Por. tamże, s. 220—221.
8 Tamże, s. 451. Jest to tekst niejasny. W tomizmie przyjmuje się bowiem wie- 

jąść idei w umyśle Bożym; każdy konkretny b y tję st realizacją odrębnei idei. Może, 
mówiąc o idei wzorczej, Geiger ma na myśli jedność transcendentnego wzoru 
(Absolutu).
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śladownictwem, a nawet cieniem. W ten sposób — zauważa Geiger — mo
żemy się jednak wyrażać tylko wówczas, gdy z owych przenośni wyrzuci
my wszelką deprecjację o uczuciowym zabarwieniu i będziemy pamiętać, 
iż te cienie są tak samo rzeczywiste, jak my sami i że te odbicia m ają byt 
tak samo rzeczywisty, jak nasz własny, że są one substancjami; substan
cjami w najmocniejszym znaczeniu, jakie to słowo może mieć w odniesie
niu do świata materialnego ̂ Absolut jest tym wszystkim, lecz w sposób 
nieskończenie bardziej doskonały, przekraczający nasze rozumienie. W 
oczach Tomasza J e d n ość nie jest jirzpciwieńst.wprn w ie lo śc i, lecz jej za
sadą 10j Partycypacjajwyraża przede wszystkim ten stosunek między zasa
dą i tym, co od niej zależy’' n .

Struktura świata odpowiadająca tego rodzaju partycypacji przedsta
wia się następująco: na szczycie wszechświata znajduje się Byt Pierwszy, 
który jest jedyną rzeczywistością, jakiej bez zastrzeżeń można przyznać 
istnienie per essentiam. Wszystko, co nie jest Bytem Pierwszym, jest zde
terminowane w bycie, ograniczone, skończone i partycypuje Byt Pierw
szy; wszystko w sposób różny i nierówny jest bytem. Wszelki modus bytu 
stanowi jakiś aspekt Bytu Pierwszego, którego jest partycypacją 12j

Istotą Tomaszowej partycypacji, czyli jej elementem formalnym, jest, 
zdaniem Geigera, p o d o b i e ń s t w o  n i e z u p e ł n e  bytów pochod
nych do Boga. Ponieważ byt to wszystko, co jest, nic nie może nie być 
bytem. Jakkolwiek bardzo niezupełny byłby byt stworzeń, to wykazuje 
on z konieczności realne podobieństwo do bytu Boga. To samo odnosi się 
do wszystkich transcendentaliów 13.

Partycypacja wyraża więc w pierwszym rzędzie „pokrewieństwo” 
wszystkich rzeczy w bycie i ich wspólne podobieństwo w stosunku do 
Absolutu, bytu oddzielonego, niezależnego 14. „W stworzeniu mamy niezu
pełną partycypację Boga, deficiens similitudo. To samo, co na drodze dia- 
lektyki zmusiło do przyjęcia istnienia Doskonałości Absolutnej i uznania

10 Narzuca się tu od razu bardzo bliska analogia tej interpretacji partycypacji 
z partycypacją typu platońskiego. XaJ?L rozumiana partycypacja uwzględniałaby jedy
nie relacje wzorcze. Chociaż Geiger przenosi wzorczość idei na Absolut, to jednak nie 
ukazuje, w jaki sposób może się to dokonać i o jakiego rodzaju ideę wzorczą chodzi. 
Twierdzenie, że Jedność jest’ zasadą~wielości, także przypomina platoński pogląd, że 
jedynka jest zasadą liczb.

11 Por. La participation..., s. 367.
12 Por. tamże, s. 373. 18 Por. tamże, s. 369—372.
14 „La participation, entendue comme elle doit l’etre, exprime donc essentielle-

ment la parente de toutes choses dans l ’etre et leur commune similitude a l’egard
de l’£tre absolu, separe, independant, dont procede tout ce qui est. Elle satisfait donc
a la definition que nous avions donnee pour la participation par limitation formelle:
etre d’une maniere particularisee ce qui appartient en plenitude a un autre” (La par-
ticipation..., s. 372).
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jej za zasadę, zniewala nas do traktowania bytów ograniczonych jako par
tycypacji Doskonałości Absolutnej” 15.

Tak rozumiana partycypacja rozwiązuje więc problem relacji zachodzą
cych między Bogiem a światem w płaszczyźnie przede wszystkim formal- 
no-doskonałościowej, chociaż podobieństwo dotyczy właściwości transcen
dentalnych. Jest to właśnie partycypacja przez ograniczenie formalne, któ
ra czyni zadość jej definicji: być w sposób cząstkowy tym, co przysługuje 
w pełni czemu innemu. Zupełnie wyraźnie Geiger zresztą stwierdza, iż 
w partycypacji zachodzącej między Bytem Pierwszym i bytami skończo
nymi można dostrzec pewną tożsamość z partycypacją platońską ie.

Partycypacja drugiego typu, a więc partycypacja przez złożenie, opie
rająca się na poznaniu wewnętrznej struktury bytów skończonych, wbrew 
temu, czego można by się, zdaniem Geigera, spodziewać w Tomaszowej 
koncepcji struktury świata, znajduje się na drugim planie i jej funkcja 
w systemie jest drugorzędna. Wprawdzie Geiger przyznaje, iż złożenie, 
choćby z istoty i istnienia, a więc partycypacja przez złożenie, występuje 
we wszelkim bycie skończonym, złożenie to jednak nie tłumaczy „zstępo
wania” bytów, lecz je zakłada. Gdyby partycypacji przez złożenie nie ko
rygować ustawicznie przez partycypację formalną, to znaczy, gdyby nie 
sięgać do transcendentaliów, doprowadziłaby ona do emanatyzmu kolej
nych stopni, który Tomasz chciał przezwyciężyć i którego un iknął17.

Naturę partycypacji, jaką Geiger przypisuje doktrynie Tomasza z Ak
winu, wyjaśni jeszcze bardziej jej stosunek do przyczynowości. Zdaniem 
Geigera nie da się wyczerpująco określić zależności bytów skończonych od 
Bytu Pierwszego tylko przy pomocy partycypacji. Przede wszystkim nie 
ujmuje ona dynamicznego aspektu wszechświata, zależności bytów skoń
czonych od Bytu Pierwszego, zależności w istnieniu, będących istotnym 
czynnikiem wszelkiej prawdziwej przyczynowości, przede wszystkim przy
czynowości sprawczej. Partycypacja nie ukazuje również rozumności i wol
ności Boga w dziele stworzenia. Wprawdzie, według Geigera, partycypacja 
nie przeciwstawia się całkowicie przyczynowości, nie wyklucza jej, nawet

15 Tamże, s. 369.
16 „Si donc on peut reconnaitre dans la participation entre 1’fitre Premier et les 

etres finis une identite certaine avec la participation platonicienne, la difference 
fondamentale reside dans les limites qui lui sont imposees” (La participation..., 
s. 377).

17 „La participation par composition a perdu dans la synthese de S. Thomas 
le role de principe fondamental dans la procession des etres a partir de l’£tre Pre
mier. Sans doute une composition, donc une participation par composition, intervient 
necessairement en tout etre fini, ne serait-ce que la composition d’essence et d’exi- 
stence. Mais essence et existence expliquent si peu la procession des etres finis qu’el- 
les la supposent s’il est vrai, qu’il n’est point de composition sans des elements 
capables d’entrer en composition” (La participation..., s. 392—393).
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implikuje ją do pewnego stopnia, ale się z nią nie utożsamia. Partycypacja 
bowiem podkreśla przede wszystkim głęboko sięgające podobieństwo, rze
czywiste naśladowanie, a nie zależność przyczynową 18. Jeśli w ujęciu Gei
gera można mówić o przyczynowaniu, to partycypacja uwzględnia jedynie 
przy czy nowanie wzorcze, a nie sprawcze, i to wzorcze ujęte niezależnie od 
sprawczego.

Bardzo charakterystyczne jest tu  zestawienie teorii stworzenia i doktry
ny partycypacji. Stworzenie - zdaniem Geigera - dotyczy przede wszyst
kim istnienia. Partycypacja natomiast jedynie ustopniowanych istot. Dla
tego Geiger postuluje połączenie partycypacji i stworzenia. „Pojawienie 
się stworzenia na horyzoncie partycypacji przez ograniczenie powoduje to, 
że w żaden sposób nie możemy uczynić ze stworzeń wyższych zasad stwo
rzeń niższych. Hierarchia partycypacji nie może już dopuszczać emanacji 
bytu stworzeń niższych ze stworzeń doskonalszych [...] Wszelkie stwarza
nie drogą pośrednią zostało zlikwidowane, ponieważ można wykazać, że 
jedynie Absolut może dawać byt” 19.

Praca Geigera zawiera bogaty, interesująco przedstawiony m ateriał hi
storyczny, sporo ciekawych analiz natury logicznej i teoriopoznawczej 
i wiele słusznych twierdzeń z tych dziedzin. Ostateczne rozwiązanie Gei
gera, co do charakteru partycypacji w tomistycznej filozofii bytu, budzi 
pewne zastrzeżenia co do zgodności takiej interpretacji z całością systemu 
Tomasza 20. Ograniczymy się do wysunięcia najważniejszych.

Przyjęcie w jednym systemie dwu rodzajów partycypacji, a więc par
tycypacji przez ograniczenie formalne i przez złożenie, burzy jedność uję
cia Tomaszowego, której nie uratuje preferowanie jednego z tych rodzajów 
partycypacji. Przyznanie podstawowej roli partycypacji przez ograniczenie 
formalne, czyli przez podobieństwo, świadczy o nieprzezwyciężonym pla- 
tonizmie w rozumieniu partycypacji, z czym zresztą Geiger się nie kryje, 
skoro stwierdza tożsamość między partycypacją platońską i Tomaszową, 
a różnica dotyczyłaby tylko ich zasięgu. Geiger przyznaje wprawdzie, że 
dokładne poznanie bytów skończonych i konstytuujących je różnic nie 
może opierać się na partycypacji w hierarchii formalnej. Dotyczy ona 
bowiem stosunków zachodzących między bytami skończonymi i Bytem 
Pierwszym. Dlatego trzeba odwoływać się do partycypacji przez złożenie, 
gdyż wykrycie w bytach złożenia z istoty i istnienia, z m aterii i formy, 
podmiotu i natury, pozwoli na przeprowadzenie filozoficznej systematyza
cji różnych stopni bytu. Takie stawianie sprawy przez Geigera, wyrażone

18 Por. tamże, s. 377—388. 19 Tamże, s. 389.
80 Interpretacja, jaką Geiger nadał teorii partycypacji w filozofii Tomasza, w y

wołała słuszną dyskusję. Szczególnie ostro skrytykowali ją pod wspomnianym kątem 
J.H. N i c o l a s ,  Chronique de philosophie, „Revue Thomiste” 48 (1948) 557—561 
oraz C. F a b r o ,  Participation et causalite..., s. 63—73.
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w twierdzeniu, że proste podobieństwo wyprzedza złożenie z istoty i istnie
nia (a przez to odsunięcie złożenia z istoty i istnienia w filozoficznej ana
lizie na plan bardzo daleki), świadczy o zbyt formalistycznym ujęciu bytu 
i niedostrzeżeniu w nim podstawowej roli istnienia. Wprawdzie Geiger 
uważa, że partycypacja dotyczy bytu (bytu, a nie istnienia) i innych trans- 
cendentaliów, ale jest ona ujęta apriorycznie, „odgórnie”, a nie w oparciu
o analizę konkretnie istniejących, złożonych bytów. Dlatego partycypacja 
w interpretacji Geigera nie dotyczy związków realnych, egzystencjalnych, 
jak sam wyraźnie stwierdza, nie dotyczy istnienia. W ujęciu relacji mię
dzy Bogiem a światem, wyrażonej przez partycypację, Geiger nie wycho
dzi więc poza egzemplaryzm. Świat jest przede wszystkim „odbiciem i na
śladownictwem bezwzględnie doskonałej idei wzorczej”. Przypisywana do
ktrynie Tomasza partycypacja przez podobieństwo abstrahuje więc od zło
żenia ontycznego jako takiego. Ustalając charakter partycypacji, czyli cha
rakter związków, zachodzących między Bytem Pierwszym i bytami skoń
czonymi, Geiger nie uwzględnia wewnętrznej struktury bytu, co wydaje 
się wyraźnie niezgodne z postawą Tomasza i duchem tomizmu, dla które
go czymś najistotniejszym jest branie pod uwagę właśnie wewnętrznej 
struktury bytu. W ustaleniu stosunków zachodzących między tym, co jest 
per essentiam, i tym, co jest per participationem, najważniejsze jest prze
cież to, że pierwszy jest prosty, niezłożony, a drugi — złożony 21. Nie ma 
bowiem, według Tomasza, innej drogi filozoficznej, prowadzącej do po
znania związków między Absolutem i bytami pochodnymi, jak poprzez 
analizę i interpretację danych w bezpośrednim doświadczeniu bytów i wgląd 
w ich wewnętrzną strukturę, a przede wszystkim dostrzeżenie analogicz
nej funkcji istnienia. Fakt złożoności wewnętrznej bytu stanowi podstawę 
relacji partycypacji. Na potwierdzenie tego można by przytoczyć mnóstwo 
tekstów Tomasza. Wystarczy sięgnąć choćby do takich, iak np. In I Sent. 
d. 48, q. 1, a. 1; C. G. II, 15; S. Th. I, 61, 1

W swojej rekonstrukcji Tomaszowej teorii partycypacji Geiger uwzględ
nił przede wszystkim aspekt wertykalny, i to w płaszczyźnie formalnej,

11 Nicolas słusznie zwraca uwagę na fakt, że Geiger wielość bytów i ich różnicę 
metafizyczną w  stosunku do Absolutu akcentuje czysto zewnętrznie, bez głębszej ana
lizy metafizycznej. Toteż właściwie Geiger nie wyjaśnił faktu istnienia wielości by
tów i jego rozwiązanie oscyluje między radykalnym pluralizmem (zróżnicowanie by
tów dane jest pierwotnie, jest nieredukowalne) a absolutnym monizmem (jedność, 
do której sprowadza się wielość, jest jednością realną i konkretną, wielość jest nato
miast jedynie wynikiem zmysłowego ujęcia rzeczywistości) (Por. Chroniąue de philo- 
sophie, s. 560).

22 Wyraźnie to stwierdza Tomasz choćby w następującym tekście: „Solus enim 
Deus est suum esse; in omnibus autem aliis differt essentia rei et esse eius [...] Et 
ex hoc manifestum est quod solus Deus est ens per suam essentiam; omnia vero alia 
sunt entia per participationem” (S. Th. I, 61, 1).

72



nie wyjaśnił natomiast, dlaczego istnieją różne stopnie udziału tej samej 
doskonałości; nie wytłumaczył więc faktu wielości bytów i ich ustopnio- 
wania (przyjmuje to jako rzecz oczywistą), co wiąże się z jego nieuwzględ
nieniem aspektu horyzontalnego bytów, całej dziedziny predykamentalnej, 
a przede wszystkim brakiem wglądu w wewnętrzną strukturę bytu. Toteż 
interpretacja Geigera wydaje się niezgodna z Tomaszowym realizmem 
i aposterioryzmem. Ponadto przedstawione przez Geigera rozwiąza
nie teorii partycypacji zdradza, że niedostatecznie uświadamia on sobie 
odrębność doktryny Tomasza w stosunku do poprzedników, zwłaszcza 
swoistość jego koncepcji bytu, akcentującą rolę istnienia w bycie, które 
jest elementem podstawowym w ustalaniu relacji między bytami skończo
nymi i Absolutem. Dostrzeżenie najbardziej fundamentalnej roli istnienia 
w bytach skończonych i skonstatowanie faktu transcendentalności istnie
nia w stosunku do różnorodnych złożeń bytowych postulują istnienie 
przede wszystkim przyczyny sprawczej udzielającej istnienia; przyczyno- 
wanie wzorcze jest wtórne w stosunku do tego. Zresztą rozgraniczanie tych 
dwu rodzajów przyczynowania świadczy o nieadekwatnej (dla partycypa
cji) koncepcji bytu, skoro ona nie dotyczy istnienia. Pełna teoria Toma- 
szowej partycypacji musi uwzględnić nie tylko aspekt podobieństwa, lecz 
także aspekt dynamiczny (zależność przyczynowa) i aspekt statyczny (zło
żenie partycypującego w stosunku do partycypowanego).

Podobieństwo bytów do Absolutu jest rzeczywiście istotnym elemen
tem partycypacji, ale bardziej podstawowa i zasadnicza jest zależność 
w dziedzinie przyczynowości sprawczej i celowej. Toteż koncepcja party
cypacji nie uwzględniająca tych wszystkich aspektów wydaje się być kon
sekwencją przyjęcia esencjalnej, a nie egzystencjalnej koncepcji bytu, i nie 
dotyczy związków realnych. Nie może pełnić samodzielnej roli w systemie. 
Mimo wielu niewątpliwie słusznych rozwiązań i intuicji, zwłaszcza teorio- 
poznawczych (ujęcie transcendentaliów przez separację23), Geiger osta
tecznie nie wyszedł z interpretacji charakteru partycypacji Tomaszowej 
poza nurt platońsko-augustyński24.

Niepokoją także pewne rozwiązania teoriopoznawcze, proponowane 
przez Geigera, przede wszystkim zaakcentowanie unifikującej roli intelek
tu  (dążenie do jedności), charakter dialektyki jako metody ujęcia stopni 
bytu i równoczesnego ujęcia Bytu Pierwszego. Co najmniej dyskusyjne,

28 Geiger słusznie zwraca uwagę na fakt, że pojęcie bytu i innych transcenden
taliów tworzy się w  drodze separacji, a nie abstrakcji. Nie znaczy to jednak, aby 
separacja w  ujęciu Geigera, jak się okaże w następnym rozdziale, gwarantowała 
realizm pojęcia bytu i innych transcendentaliów.

24 Jest to zrozumiałe, skoro weźmie się pod uwagę powiązania Geigera, poprzez
F.A. Blanche’a i A. Gardeila z platonizującą interpretacją tomizmu, zapoczątkowaną 
w szkole dominikańskiej pod koniec X IX  w. przez Łepidiego.
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z punktu widzenia realizmu tomistycznego, wydają się takie twierdzenia, 
jak np.: „Intelekt nie może nie myśleć o jakiejś zasadzie jednoczącej i uza
sadniającej zróżnicowania. Z natury rzeczy bowiem myśli on o jedności, 
mimo że jej nie zna”. „Dialektyka z konieczności jest tokiem myślowym 
nacechowanym bezpośredniością. Bez wyraźnego wprowadzenia jakiegoś 
pojęcia abstrakcyjnego przechodzi ona od stopni niedoskonałych i ograni
czonych do stwierdzenia pełni doskonałości. Dialektyka jest też czymś 
pierwszym i nie dającym się do niczego sprowadzić” 25. „Dialektyka pro
wadzi intelekt od stopni bytu do jego maximum, do samoistnej i zarazem 
nieskończonej, absolutnej pełni bytu. Pozytywny modus tej pełni nam się 
wymyka; jednakże ukazuje się nam ona z koniecznością uwarunkowaną 
samą strukturą naszej natury intelektualnej” 26. Twierdzenia powyższe 
zdradzają pewien aprioryzm w podejściu do poznania faktu partycypacji, 
czy nawet wiązanie jej ze strukturą raczej podmiotu niż rzeczywistości 
pozapodmiotowej, co podważa w samych podstawach realizm partycypa
cji. Sprawy te, tutaj tylko zasygnalizowane, będą przedmiotem bardziej 
szczegółowych analiz w następnym rozdziale.

§ 2. STANOWISKO C. FABRA

Fabro poświęcił, jak zaznaczono na wstępie, zagadnieniu partycypacji 
dwie monografie, wydane w dużym odstępie czasu. O ile pierwsza posiada 
charakter wprowadzający, jest przebrnięciem przez historię problemu, upo
rządkowaniem tekstów Tomasza, dotyczących partycypacji, i wskazaniem 
zasadniczych implikacji problemu oraz głównych linii rozwiązań, o tyle 
wydana po dwudziestu latach Participation et causalite... stanowi dzieło
o wiele bardziej dojrzałe, prezentujące zagadnienie partycypacji bardziej 
systematycznie i syntetycznie. Wyraźnie daje się zauważyć ewolucja po
glądów Fabra, jaka dokonała się w tym czasie, zwłaszcza gdy chodzi o kon
cepcję bytu i sposób jego poznania, a więc dwie sprawy podstawowe dla 
teorii partycypacji. Fabro zupełnie inaczej niż Geiger stawia i rozwiązuje 
problem partycypacji. O ile akcent rozważań Geigera spoczywa na zagad
nieniach poznawczych, o tyle dociekania Fabra są skoncentrowane na ana
lizie wewnętrznej struktury bytu, jako podstawie do rozwiązania proble
matyki partycypacji. Interpretacja, jaką Fabro nadaje Tomaszowej kon
cepcji partycypacji, wydaje się bardziej zgodna z myślą Akwinaty. U Gei

25 La participation..., s. 360 i 361.
26 Tamże, s. 359. Geiger uważa, że konieczność, z jaką umysł przechodzi od bytu 

niedoskonałego do bytu doskonałego i od wielości bytów do Absolutu, jest tej samej 
natury i posiada tę samą moc obowiązującą, co konieczność, jaką odznacza się zasada 
niesprzeczności (Tamże, s. 357).

74



gera zastrzeżenia dotyczą samego sposobu postawienia zagadnienia i zasad
niczych linii jego rozwiązania. Punkty dyskusyjne w interpretacji Fabra 
są natury  bardziej szczegółowej i subtelnej.

Fabro łączy bardzo ściśle teorię partycypacji z koncepcją bytu, przy 
czym prezentuje on swoistą, można chyba powiedzieć, własną koncepcję 
bytu, której nie da się określić jako ściśle esencjalistyczną, ale która zu
pełnie wyraźnie odcina się od tzw. egzystencjalnej koncepcji bytu typu 
Maritaina, Gilsona czy Krąpca.

cćjConcepcja bytuTJest przedmiotem szczególnego zainteresowania Fabra, 
przy czym jego filozofia bytu  przechodziła dość wyraźną ewolucję od ujęć 
tradycyjno-esencjalistycznych do takich, których ośrodkiem jest tzw. in
tensywne ujęcie esse, mające stanowić o oryginalności myśli Tomasza. Fa
bro, podobnie jak przedstawiciele egzystencjalnej wersji tomizmu, dąży 
do właściwego odczytania Tomaszowej koncepcji bytu, oczyszczenia jej 
z wszelkich obcych naleciałości czy interpretacji. Tomaszowe ujęcie bytu 
rozpatruje przy tym  w szerokiej perspektywie historycznej i w  dyskusji 
z ujęciami myślicieli współczesnych 27.

System Tomasza, który wprowadza nowe pojęcię^sse^ j ako aktu byto
wego. stanowi prawdziwy wyłom w filozoficznej tradycji Zachodu, będą
cej przede wszystkim filozofią istoty. Esse u  Tomasza^'nie Nes^— zdaniem 
Fabra — jedynie faktem istnienia, czyliykónkretną egzystencją, lecz jest 
rzeczywistym, wewnętrznym. niezmiennvmŁia^ai!laafeKM»jtHs^Mfc--j ako esse 
per participationem  lub samoistnym bytem jako Esse per essentiam  (Ab
solut). Wypracowanie nowej, egzystencjalnej koncepcji bytu dokonało się 
na skutek śmiałej syntezy osiągniętej przez Akwinatę w wyniku zespole
nia pojęć i założeń dwóch przeciwstawnych systemów: Platona i Arysto
telesa. Te wielkie systemy filozoficzne starożytności ograniczyły naukę
0 bycie do dociekań nad samą istotą rzeczy, czyli formą (quidditas, forma). 
Jej realizacją, według Platona, były idee bytujące oddzielnie od jednostek 
(separatyzm); rzeczy jednostkowe jedynie w  nich partycypują. Arystote
les odrzuciwszy istnienie oddzielonych od m aterii idei twierdził, że każda 
doskonałość istniejąca w konkretach jest pewnym aktem  danej rzeczy 
(immanentyzm). W wyniku swoistego zespolenia separatyzmu platońskiego
1 arystotelesowskiego immanentyzmu, Tomasz doszedł do ujęcia esse, któ
re jest aktem wyższego rzędu niż jakikolwiek akt istoty lub formy rzeczy.

27 Monografia Participation et causalite... zawiera wielką polemikę Fabra z po
glądami Heideggera wykazującą, że tomistyczną koncepcja bytu z esse jako aktem 
bytowym nie podlega krytyce esencjalizmu dokonanej przez Heideggera. W ogóle 
Fabro dociekania tomistyczne przeprowadza zwykle na tle ująć współczesnych, które 
ograniczają pojęcie bytu do istoty i przyjmują związany z tym priorytet myśli nad 
bytem (Por. Participation et causalite..., s. 13—83. Zob. także C. F a b r o ,  Dali’ essere 
all’ esistente, Brescia 19652).



Esse per se musi być aktem oddzielnym, czyli samoistnym. Esse per parti- 
cipationem  stanowi akt złączony z określoną istotą, czyli formą.

Odwołując się więc do platońskiej zasady partycypacji, Tomasz, zda
niem Fabra, doszedł do podstawowego dla metafizyki pojęcia esse jako 
aktu intensywnego, będącego czystym aktem 28. Fabro nieustannie z naci
skiem podkreśla, że tomistyczne pojęcie esse, jako aktu, jest prawdziwą 
rewolucją nie tylko w zestawieniu z systemami Platona i Arystotelesa, 
lecz także z wszystkimi głównymi kierunkami myśli filozoficznej, nasta
wionymi przede wszystkim na badanie istoty i form rzeczy.

Fabro odróżnia (a nawet przeciwstawia) w bycie: 1° egzystencję jako 
historyczny, zmienny „fakt” aktualnej realności bytu oraz 2° esse u t actus 
essendi, czyli partycypowane esse; wewnętrzny intensywny akt bytu *9.

Nie jest sprawą łatwą precyzyjnie i trafnie określić stosunek między 
egzystencją a esse w bycie tak, jak to rozumie Fabro. Analizując jego 
teksty dochodzi się do przekonania, że nie jest to tylko rozróżnienie w sen
sie poznawczym (najpierw poznajemy egzystencję, tworzymy na tej pod
stawie pojęcie esse), lecz także rozróżnienie metafizyczne. Egzystencja 
i esse u t actus essendi w interpretacji Fabra stanowią jakby odrębne ele
menty bytu.

Dla poznania koncepcji bytu w ujęciu Fabra dwie sprawy wydają się 
ważne: w jaki sposób dochodzi się do ujęcia esse oraz jaki jest jego za
kres. Gdy chodzi o sprawę pierwszą, to znowu trzeba tu  odnotować ewo
lucję poglądów Fabra. W początkowym okresie swojej twórczości, czemu 
dał wyraz w pierwszej monografii na tem at partycypacji, twierdził, iż po
jęcie bytu otrzymuje się poprzez abstrakcję i jeszcze nie akcentował tak 
wyraźnie roli esse jako aktu intensywnego bytu 30. W ostatniej monografii

21 Por. tenże, La nozione metafisica..., s. 189—199. Na pojęcie esse jako aktu
intensywnego składają się, zdaniem Fabra, trzy elementy: 1. pojęcie aktu, 2, pojęcie
intensywności aktu i 3. zastosowanie pojęcia aktu intensywnego do esse. Pojęcie aktu
zapożyczył Tomasz od Arystotelesa; pojęcie intensywności aktu, czyli doskonałości
oddzielonej (perfectio separata) — od Platona. Zastosowanie pojęcia aktu do esse jest
natomiast oryginalnym pomysłem Tomasza, który zresztą znalazł odpowiednik tego
pojęcia w dwóch źródłach: W Księdze W yjścia  (3, 14) i w  tradycji neoplatońskiej
(Pseudo-Dionizy, Proklos, Boecjusz) (Por. t e n ż e ,  Participation et causalite..., s. 198. 
Por. także s. 252).

29 Por. tamże, s. 74—83.
30 „Una prima nozione di essere, ąuella che segna il primo risveglio della nostra 

facolta intellettuale — essa e frutto di una astrazione, quasi formale, da una partico- 
lare percezione di ordine concreto: in tedesco sarebbe detto «Dingsein». Questa no
zione si va estendendo eon il procedere dell’esperienza, includendo tutti i nuovi oggetti 
(ens in communi)”. Dalsze etapy formowania metafizycznego pojęcia bytu: „Nella 
riflessione filosofica distinguiamo nettamente a. un essere formale, cioe essere come 
essenza, che esiste «Etwvassein», b. un essere attuale come atto dell’ essenza, «Wirk- 
lichsein» e d. un essere logico, come verita — «Wahrsein». Infine possiamo arrivare,
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nieco inaczej stawia zagadnienie, z tym  jednak, że do końca twierdzi, iż 
esse u t actus essendi jest poznawane pośrednio. W bezpośredniej intuicji 
(percepcji) doświadczamy jedynie egzystencji bytu. Ujmuje się ją  naj
pierw w ramach ogólnego, niewyraźnego pojęcia bytu, przy czym akcent 
spoczywa raczej na elemencie treściowym niż na fakcie bycia. Następnie, 
opracowując metodologicznie pojęcie bytu, otrzymuje się ens ut id, ąuod 
est, ąuod habet esse, co nie określa charakteru esse ut actus essendi. 
Wszystko to dokonywałoby się w ramach szeroko rozumianego procesu 
abstrakcji bez współudziału poznania poprzez sąd y 31. Ostatnio Fabro 
twierdzi, iż z powodu wewnętrznej złożoności bytu, abstrakcja nie stano
wi odpowiedniego procesu dla jego poznawczego ujęcia. Nie określa jednak 
bliżej charakteru adekwatnej, jego zdaniem, metody 32. Wyraźnie odrzuca 
przyjmowaną przez tomistów egzystencjalnych koncepcję bezpośredniego 
stwierdzania istnienia przy pomocy sądów egzystencjalnych. Zupełnie też 
nie wspomina o metodzie separacji jako sposobie ujęcia poznawczego bytu, 
a nawet przeciwstawia się poglądowi, jakoby sąd stanowił odpowiedni akt 
poznawczy umożliwiający ujęcie wewnętrznej struktury bytu 33.

Pośredni sposób poznania esse ut actus essendi określa Fabro jako me
todę rezolutywną, właściwą dla poznania metafizycznego w ogóle. Zawiera 
ona szereg zabiegów poznawczych, które nie mają charakteru ani ścisłego 
dowodzenia, ani nie są aktami intuicyjnymi. Polegają na myślowym prze
chodzeniu od determinacji pochodnych i drugorzędnych do pierwotnych 
i istotnych. Gdy chodzi o ujęcie esse, byłby to chyba jakiś rodzaj przejścia 
od bezpośredniego ujęcia egzystencji bytu do ujęcia jego esse. To ostatnie

per mezzo della riflessione metafisica intensiva, ad una nozione di essere che e la 
sintesi nella quale vengono a trovarsi fuse tutte la formalita e perfezioni particolari 
eon la rimozione di ogni potenzialita” (La nozione..., s. 192).

81 Por. Participation et causalite..., s. 35; „On doit reconnaitre que c’est la percep-
tion immediate, externe et interne, qui nous met avant tout en contact direct avec
l’existence ou avec la realite et l ’actualite de fait des choses” (s. 75); ,,1’acte profond 
et immobile inaccessible directement tant a la sphere perceptive qu’a la sphere for- 
melle” (s. 76. Por. także s. 79 nn.).

88 Zdanie to Fabro wypowiada w jednym z ostatnich artykułów, już po wydaniu
drugiej monografii na temat partycypacji. Por. C. F a b r o ,  The Transcendentalny of
«Ens-Esse» and the Ground of Metaphysics, „International Philosophical Quarterly”
6 (1966) 389—427.

88 Por. Participation et causalite..., s. 67. Fabro również wyraźnie występuje prze
ciw terminowi egzystencjalizm tomistyczny czy egzystencjalna koncepcja bytu. Jego 
zdaniem Gilson wprowadza obcy, antytomistycznego pochodzenia termin „istnienie” 
czy „egzystencjalizm tomistyczny”. Nie można, zdaniem Fabra, mówić o egzystencja- 
lizmie Tomasza, bo to jest termin mylący w stosunku do współczesnego egzystencja- 
lizmu, a poza tym użycie terminu existentia  na oznaczenie esse ut actus essendi jest 
błędne (Por. Participation et causalite..., s. 59—62).
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bowiem współwystępuje z egzystencją jako akt pierwszy, uzasadniający 
wszelką obecność do aktu wtórnego 34.

Gdy chodzi natomiast o sprawę drugą, czyli o zasięg esse ut actus 
essendi, to Fabro zdecydowanie twierdzi, że posiadają je jedynie substan
cje, nie przypadłości35. Stanowiłoby to dodatkowy argument przemawia
jący za interpretacją, iż Fabro traktuje esse jako odrębny, obok egzysten
cji, element w bycie.

Mimo więc ogromnego wysiłku, jaki Fabro wkłada w to, by właściwie 
zinterpretować Tomaszową koncepcję bytu i mimo dostrzeżenia roli esse 
w bycie, jego interpretacja wydaje się nie dość zgodna z dojrzałą wizją To
masza z Akwinu. Trudno dopatrzeć się w tekstach Akwinaty podstawy do 
wyróżnienia w bycie oprócz istoty i istnienia (rozumianych jako możność 
i akt) faktu bycia (egzystencji) i esse jako metafizycznej zasady istnienia. 
Traktowanie esse jako niezmiennego (immobile) elementu bytu świadczy
0 jakimś abstrakcjonizmie. Faktycznie nie istnieją inne byty, jak tylko 
uwarunkowane przestrzennie, czasowo, historycznie i chyba one stanowią 
punkt wyjścia, przedmiot analizy i wyjaśniania w metafizyce. Egzystencja 
konkretów jest zawsze istnieniem hic et nunc.

Powstają przy tym dwie ważne kwestie: p r o b l e m  r e a l n o ś c i
1 t r a n s c e n d e n t a l n o ś c i  pojęcia bytu przedstawianego przez Fa- 
bra. Skoro esse jest ujęte pośrednio i ono konstytuuje byt, grozi niebez
pieczeństwo oderwania poznania od realnie istniejącej rzeczywistości, 
która zawsze jest uwarunkowana przestrzennie, czasowo, zawsze jest fak
tem historycznym. Jeżeli natomiast esse u t actus essendi przypisuje się 
jedynie substancjom, a odmawia przypadłościom, bytem są wyłącznie sub
stancje i pojęcie bytu odnosi się do nich. Nie obejmuje więc całej rzeczy
wistości realnie istniejącej, lecz tylko jej pewną kategorię. Wobec tego 
takie pojęcie bytu nie gwarantuje dociekaniom metafizycznym perspek
tywy całkowicie transcendentalnej. Nie wydaje się więc, aby Fabro prze
zwyciężył całkowicie arystotelizm (esencjalizm) w koncepcji bytu.

Mimo tego rodzaju, dość poważnych, choć subtelnych kwestii dysku
syjnych, ogólna interpretacja, jaką nadaje Fabro Tomaszowej koncepcji 
partycypacji, wydaje się trafna. Wewnętrzna struktura bytu, a przede 
wszystkim radykalne złożenie bytu skończonego z istoty i esse bytowego, 
stanowi ostateczną podstawę rozróżnienia między jednością i wielością, 
Bytem Nieskończonym i skończonym, Bogiem i stworzeniem. Stanowi 
więc fundament tomistycznej teorii partycypacji. Wobec tego, że esse jest 
pierwszym aktem, aktem wszelkiego aktu, partycypacja transcendentalna 
esse jest pierwszą formą produkcji czy przyczynowości i na niej opierają

34 Por. tamże, s. 80. 85 Por. tamże, s. 263—265, 512.
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się i od niej zależą wszystkie inne formy partycypacji i przyczynowości 
predykamentalnej 36.

Fabro wyróżnia dwa zasadnicze, choć wewnętrznie z sobą ściśle po
wiązane, typy partycypacji: partycypację transcendentalną i partycypację 
predykam entalną37. P a r t y c y p a c j a  t r a n s c e n d e n t a l n a  wyra
ża ponadkategorialną relację zachodzącą między bytami skończonymi 
a Absolutem. Opiera się ona na złożeniu bytu z istoty i esse bytowego. 
Złożoność ta stanowi fundament dla ustalenia różnicy ontologicznej, rady
kalnej między esse i tym, co jest, oraz różnicy metafizycznej między byta
mi stworzonymi, jako bytami per participationem, a Stwórcą — bytem 
per essentiam. Fabro, jak zaznaczono wyżej, kładzie ogromny nacisk na 
właściwą koncepcję bytu, przede wszystkim zaś na dostrzeżenie roli esse 
ut actus essendi w bycie. Rzutuje to na charakter Tomaszowej koncepcji 
partycypacji, tak zasadniczo różnej od teorii wszystkich jego poprzedni
ków, jak radykalnie różna jest właśnie Tomaszowa koncepcja bytu przez 
niespotykane dotychczas ujęcie esse. Istota, rozumiana jako „determina
cja bytu”, pozostaje w porządku kategorialnym (rodzaje, gatunki), a byt 
dzięki właśnie esse ut actus essendi znajduje się w porządku transcen
dentalnym. Bytowe esse stanowi więc pierwszorzędną podstawę partycy
pacji, a transcendentalna partycypacja bytu jest pierwszą formą wytwa
rzania, czyli przyczynowości, i fundamentem wszelkiej przyczynowości 
w porządku predykamentalnym 3S. Fakt istnienia bytów złożonych z istoty 
i esse bytowego zmusza do przyjęcia Ipsum Esse jako Pełnego Aktu, 
Jedności, Prostoty, Nieskończoności. Istnieje zatem Czyste Esse, Pełnia 
Doskonałości, w  stosunku do której każdy byt skończony i każda doskona
łość transcendentalna, rodzajowa, gatunkowa czy indywidualna pozostaje 
w związku partycypacji. Właśnie ontyczne złożenie daje podstawę do za
sadniczego podziału bytów w płaszczyźnie esse: esse per essentiam  — 
Absolut oraz esse per participationem  — wszystkie pozostałe byty. Wza
jemny stosunek między esse per participationem  i esse per essentiam  ma

36 „Des lors, de meme que 1’etre est le premier acte, l’acte de tout autre acte, 
ainsi la participation transcendentale de l’etre est la premiere formę de production ou 
de la causalite et sur elle se fondent et d’elle dependent toutes les autres formes de 
causalite predicamentale. Et puisąue l’acte en tant que tel se tient en lui-meme com- 
me affirmation simple et «domine» par consequent la puissance a laquelle il peut etre 
uni, l’esse qui est l’acte d’etre, acte de tout acte et de toute formę, domine tout l’ordre 
formel, toute essence quelle qu’elle soit, et ainsi, grace a l’esse comme actus essendi, 
se trouve brise le cercie logique de la necessite a laquelle demeurent lićs tant le fini 
que 1’Infini ou l’Absolu et cela aussi bien dans la pensee grecque qui a essentialise 
(entifie) la tpOoię que dans la pensee moderne qui a essentialisś (entifió) la conscience”, 
(Participation..., s. 52).

37 Por. La nozione..., s. 145—273 oraz Participation et causalite..., s. 319—413.
38 Por. La nozione..., s. 196 oraz Participation et causalite..., s. 205.

79



się do siebie tak, jak możność do aktu. Jak możność do aktu ma się także 
w obrębie bytu złożonego istota do esse bytowego.

Fabro bardzo słusznie określa naturę partycypacji transcendentalnej 
w  filozofii Tomasza. Jego zdaniem jest nią s t o s u n e k  p r z y c z y n o 
wy.  Partycypacja w systemie Akwinaty wyraża przede wszystkim cał
kowitą zależność przyczynową bytów niekoniecznych od Absolutu. Fabro 
wspomina, choć bliżej tego nie opracowuje, że partycypacja obejmuje 
przyczynowanie w potrójnym wymiarze: sprawczym (zależność w istnie
niu, udzielenie esse), wzorczym (realizowanie idei Boskich przez poszcze
gólne konkrety) oraz celowym (dążenie do osiągnięcia pełni natury jako 
dążenie do Boga)39. Partycypacja realna bytu w Absolucie implikuje nie
doskonałe podobieństwo (similitudo degradata) 40 partycypującego do par- 
tycypowanego, który istnieje jako doskonałość wyższa, jako czysta for
malność, samoistniejąca pełnia. Podobieństwo to nie jest, jak to było w 
przypadku interpretacji Geigera, czymś samoistnym, ale skutkiem przy
czynowego działania. Dlatego Fabro uważa teorie, uznające podobieństwo 
jako konstytutywną cechę partycypacji, za niezgodne z podstawowymi 
założeniami filozofii tomistycznej *}. Egzemplaryzm nie stanowi bowiem 
przyczynowania samodzielnego; przyczynowość wzorcza organicznie wią
że się z przyczynowaniem sprawczym. Poza tym  wzorczość dotyczy deter
minacji kategorialnych, nie zaś transcendentalnych, nie może być więc 
podstawą transcendentalnej partycypacji. Partycypacja transcendentalna 
jest partycypacją analogiczną i wyraża nierówny, ale proporcjonalny do 
istoty (możności) udział bytów skończonych w Absolucie. Stworzenia są 
zatem różnostopniowymi partycypacjami istnienia i innych doskonałości 
czystych, których pełnię stanowi Absolut. Tomasz, zdaniem Fabra, właś
nie przy pomocy zasady partycypacji ukazuje (a nawet uzasadnia) stwo
rzenie wszystkiego, co istnieje, przez Boga, oraz określa charakter boskie

89 „La partecipazione non e piu un mero rapporto nozionale o condizionale di 
inteliigibilita, ma un rapporto reale di triplice causalita — esemplare, efficiente 
e finale, — secondo una totale dipendenza della creatura dal Creatore” (La nozione..., 
s. 199 oraz Participation et causalite..., s. 609). Wprawdzie, jak wynika z przytoczonego 
tekstu, Fabro wyraźnie łączy przyczynowanie wzorcze, sprawcze i celowe, co stanowi 
istotę stosunku partycypacji, to jednak nie przedstawia on w sposób systematyczny 
analizy tej relacji właśnie w oparciu o to sprzężone potrójne przyczynowanie.

40 Por. La nozione..., s. 199.’
41 „On rencontre de nouveau le paradoxe de toute la metaphysiąue thomiste de

la participation, en tant que la similitudo est liee directement a la causalite et est 
fondee sur elle, et que celle-ci en meme temps comporte, dans sa base et sa formę 
radicale, une «chute» ontologiąue de l’effet par rapport a la cause. C’est le paradoxe 
de la similitudo dissimilis du neoplatonisme, qui se resout seulement dans l ’exempla- 
risme de la doctrine chretienne de la cróation, par la dependance totale de l’etre” 
(Participation et causalite..., s. 518).
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go przyćzynowania. Partycypacja nie przeciwstawia się ani stworzeniu, 
ani przyczynowaniu; jest właśnie integralnym ich ujęciem.

Semantycznym wyrazem partycypacji transcendentalnej jest analo
gia 42. Podwójny element partycypacji: złożenie realne bytu  oraz zależność 
przyczynowa rozwiązuje antytezę podobieństwa i niepodobieństwa, którą 
zawiera analogia. Stworzenie jest realnie podobne do Boga nie tylko dla
tego, że jego istota pochodzi od Boga, jako od przyczyny wzorczej, al6 
jeszcze bardziej in  ratione entis. Byt stworzony jest prawdziwie bytem, 
ponieważ poza istotą posiada swój akt — esse, różny od istoty i różny od 
esse boskiego, który jest zawsze aktem i w swoim porządku aktem pierw
szym, chociaż partycypowanym. Równocześnie stworzenie jest niepodobne 
do Boga, i to nie tylko dlatego, że jest niedoskonałe, skończone, lecz także 
dlatego, że jego esse jest przyjęte przez istotę skończoną (relacja aktu do 
możności) i przez to realnie różne od istoty, a w  Bogu esse utożsamia się 
z istotą. Precyzując od strony formalnej analogię, odpowiadającą partycy
pacji transcendentalnej, Fabro określa ją  jako analogię atrybucji we
wnętrznej .

Drugi typ partycypacji, wyróżnionej przez Fabra, to p a r t y c y p a 
c j a  p r e d y k a m e n t a l n a ,  czyli taka, w której obydwa terminy re
lacji: partycypowany i partycypujący pozostają na poziomie bytu i sub
stancji skończonej 4S. Podstawą partycypacji jako „złożenia kategorialne- 
go” są doskonałości gatunkowe i rodzajowe, rozważane jako „całości 
intensywne” bytu, zwłaszcza gatunki w  stosunku do rodzajów, a te w sto
sunku do jednostek. Chociaż zarówno gatunek, jak i rodzaj w porządku 
logiczno-formalnym wyrażają formalność niepodzielną i tożsamą, niemniej 
w porządku realnym różne gatunki jednego rodzaju są między sobą bar
dziej lub mniej doskonałe, a także jednostki w ramach tego samego ga
tunku posiadają różną doskonałość 44. Wszystkie byty partycypujące mają 
w sobie tę samą formalność w całej istotnej zawartości, a partycypowany 
nie istnieje odrębnie, ale tylko w partycypujących. Dotyczy to partycy
pacji gatunku w rodzaju, m aterii w formie, przypadłości w substancji. 
Partycypacja predykamentalna, która może być pierwotna (w relacji 
gatunek—rodzaj) lub w tórna (gatunek—indywiduum) odpowiada więc 
określeniu: posiadać częściowo, w przeciwstawieniu do posiadać całko
wicie, a nie jak w  przypadku partycypacji transcendentalnej: „być częś
ciowo”, w stosunku do „być istotowo” 4S.

Między dwoma wyróżnionymi rodzajami partycypacji zachodzi ścisły 
związek. Partycypacja predykam entalna suponuje, jako swoją podstawę 
metafizyczną, partycypację transcendentalną, podobnie jak kategorialne

12 Por. tamże, s. 634—640. 48 Por. La nozione..., s. 145—178.
44 Por. Participation et causalite..., s. 626. 45 Por. La nozione..., s. 185.
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złożenie z materii i formy i jeszcze ogólniejsze — z substancji i przypad
łości zakłada transcendentalne złożenie z istoty i esse46. Partycypacja 
materii i formy, substancji i przypadłości, istoty i istnienia staje się klu
czem dla określenia partycypacji zarówno w płaszczyźnie predykamental- 
nej stawania się fizycznego i wzajemnej zależności między bytami skoń
czonymi, jak i w płaszczyźnie transcendentalnej powstawania bytów przez 
stworzenie (creatio) i ich zachowania w istnieniu (creatio continua) 47.

W swojej najgłębszej istocie partycypacja w filozofii tomistycznej jest, 
zdaniem Fabra, relacją przy czy nowości, a sposoby partycypacji są sposo
bami działania przyczynowego. Przyczynowości transcendentalnej odpo
wiada partycypacja transcendentalna, a przyczynowości kategorialnej — 
kategorialna partycypacja.

Jeśli idzie o genezę tomistycznej teorii partycypacji, to — według Fa
bra — została ona ukształtowana pod wpływem arystotelesowskiej kon
cepcji przyczynowości, która jednak była ograniczona do działania w kie
runku horyzontalnym, i platońskiej koncepcji partycypacji, akcentującej 
związki wertykalne. Fabro często podkreśla wpływ arystotelesowskiej 
teorii przyczynowości i platońskiej teorii partycypacji na powstanie ory
ginalnej tomistycznej teorii partycypacji.

W ostatecznej syntezie tomistycznej filozofii bytu partycypacja, zda
niem Fabra, leży u podstaw wszelkiego złożenia, a więc 1° w porządku 
transcendentalnym złożenia z istoty i esse bytowego, 2° w porządku pre- 
dykamentalnym złożenia z materii i formy, substancji i przypadłości oraz 
3° w porządku logicznym ujmuje relacje: rodzaj—gatunek, gatunek— 
jednostka.

Zdaniem Fabra tym, co odróżnia partycypację Tomaszową od wszelkich 
innych teorii partycypacji, jakie istniały przedtem, jest związanie jej z ory
ginalną, niepowtarzalną (ani historycznie, ani współcześnie) koncepcją by
tu, z esse jako najważniejszym elementem w bycie. Partycypacja dotyczy 
nie tylko istnienia (esse), lecz także całego bytu (istoty i esse) i stosownie 
do tego istnieje podwójny aspekt partycypacji: formalny (naśladowanie 
boskiej formy) i realny (boskie przyczynowanie sprawcze)48.

Zasadnicza interpretacja, jaką Fabro nadaje tomistycznemu pojęciu 
partycypacji, wydaje się właściwa i nie budzi poważniejszych zastrzeżeń. 
Opierając się na analizie wewnętrznej struktury bytu, słusznie akcentuje 
rolę esse jako podstawowego elementu bytu, wokół którego zbudowana 
jest cała metafizyka tomistyczna i teoria partycypacji także. Właściwe 
wydaje się powiązanie partycypacji z przyczynowością, uznanie relacji 
partycypacji za syntezę działania i zależności przyczynowej oraz wyróż

48 Por. Participation et causalite..., s. 628.
47 Por. tamże, s. 272. 48 Por. tamże, s. 539.
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nienie transcendentalnego (wertykalnego) i predykamentalnego (horyzon
talnego) aspektu partycypacji.

Dyskusyjne natomiast wydają się sprawy pozornie wprawdzie dość 
subtelne, ale w swych konsekwencjach bardzo zasadnicze dla filozofii To
masza, mianowicie koncepcja bytu, zwłaszcza rozumienie esse ut actus 
essendi oraz sposób poznania tego esse. Rozróżnienie, w sensie metafizycz
nym i w sensie poznawczym, egzystencji i esse bytowego oraz twierdzenie
0 pośredniości poznania esse, przypisywanie go jedynie substancjom, od
mawianie przypadłościom, to wszystko nieco inaczej wyznacza perspekty
wę syntezy Tomaszowej. Wydaje się, że realizm i transcendentalność po
jęcia bytu są zagrożone, co w konsekwencji prowadzi do tego, że zbudo
wana w oparciu o nie partycypacja transcendentalna przestaje być teorią 
wyjaśniającą realne, egzystencjalne, właśnie aktualne związki, a przechyla 
się ku rozwiązaniom bardziej spekulatywnym, powiązanym z esencjalnym 
ujęciem bytu. Wynika z tego prawie paradoks, że Fabro, który z wielkim 
przekonaniem i wielkim zapałem usiłuje wykazać odrębność Tomaszowej 
koncepcji bytu od ujęć esencjalistycznych, sam nie jest całkowicie wolny 
od podejrzenia o bardzo subtelny rodzaj esencjalizmu.

§ 3. STANOWISKA INNYCH TOMISTÓW

1. B. Montagnes

Głównym przedmiotem zainteresowania Montagnes’a jest zasadniczo 
problem analogii transcendentalnej 49. Między nią a transcendentalną par
tycypacją zachodzi ścisły związek, dlatego autor rozważa również problem 
partycypacji bytu. Trudności interpretacyjne, wynikające z przyjętego 
przez Geigera dualizmu partycypacji (partycypacja przez podobieństwo
1 partycypacja przez złożenie), Montagnes rozwiązuje wysuwając i uza
sadniając tezę o e w o l u c j i  p o g l ą d ó w  samego Tomasza w tej dzie
dzinie.

Partycypację przez ograniczenie formalne (przez podobieństwo), 
uwzględniającą jedynie przy czy nowość formalną (wzorczą) między stwo
rzeniem i Bogiem, a więc partycypację typu platońskiego, Montagnes przy
pisuje Tomaszowi w pierwszym okresie jego twórczości; jej wykład za
w arty jest przede wszystkim w Komentarzu do ,,Sentencji” 50. Natomiast 
koncepcja partycypacji, uwzględniająca głównie przyczynowanie sprawcze, 
jest, zdaniem Montagnes’a, właściwa dla najbardziej dojrzałego okresu nau

49 Por. B. M o n t a g n e s ,  La doctrine de l’analogie de l’etre d’apres Saint Tho
mas d’Aquin, Louvain—Paris 1963.

50 Por. tamże, s. 45—53.
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kowej działalności Tomasza i zawiera się w Contra gentiles i Summie teo
logicznej 51.

Różnica między jednym i drugim typem partycypacji sprowadza się 
więc do prewalencji najpierw przyczynowości wzorczej, a następnie za
akcentowania przyczynowości sprawczej, co wiąże się z ewolucją koncep
cji bytu u Tomasza z Akwinu. W początkowym okresie uważa on (za Ary
stotelesem) formę za najważniejszy element w bycie, stąd położenie naci
sku na związki formalne. W miarę zachodzących zmian w rozumieniu roli 
aktu istnienia w bycie na pierwszy plan wysuwają się związki egzysten
cjalne, a więc relacje właściwe dla przyczynowania sprawczego 52.

W oparciu o analizę tekstów Tomasza Montagnes przedstawia jeden 
i drugi typ partycypacji. Partycypacja przez podobieństwo implikuje, jak 
zaznaczono, koncepcję bytu, w której forma stanowi akt ostateczny. Do
ciekania Tomasza koncentrują się wokół sprecyzowania charakteru podo
bieństwa zachodzącego między Bogiem a bytami pochodnymi. Stąd wiele 
miejsca Tomasz, a za nim Montagnes, poświęcają analizie samego pojęcia 
podobieństwa. Dwa byty są podobne, jeśli posiadają tę samą formę. Można 
więc mówić o partycypacji między dwoma bytami, jeśli w jednym z nich 
forma znajduje się w pełni i bez ograniczeń, a w drugim —-w sposób częś
ciowy (jedynie naśladuje tę formę, nie dorównując jej doskonałości). 
Pierwszy posiada formę per essentiam, drugi — per participationem. Za
chodzi między nimi jedność, oparta na formalnym stosunku naśladowania.

Powstaje problem, w jakiej mierze zasada ta odnosi się do relacji mię
dzy Bogiem a stworzeniami, w jakim więc znaczeniu mówi się, że one na
śladują Boga. Byty związane są z Bogiem stosunkiem egzemplaryzmu 
i każdy z nich naśladuje go zgodnie ze swoją naturą. Atrybuty Bytu 
Pierwszego znajdują się w pozostałych bytach jedynie cząstkowo per ali- 
quem modum imitationis et similitudinis. Między Bogiem a stworzeniami

51 Por. tamże, s. 53—60.
52 „On peut trouver dans les oeuvres de S. Thomas deux orientations differentes 

suivant que la predominance est accordee a l’exemplarite ou a l’efficience. Elles se 
caracterisent par 1’importance plus ou moins grandę qu’elles accordent aux deux 
aspects de la causalite, mais elles ne s’excluent pas et il serait inexact de prśtendre que 
S. Thomas a d’abord choisi l’exemplarite et rejete l’efficience et ensuite pris 1’efficien- 
ce et laisse l’exemplarite. Cependant, bien qu’il n’ait jamais separe les deux causali- 
tes, on est oblige de constater qu’il met d’abord en avant la notion de formę, et qu’en- 
suite la notion d’acte devient fondamentale. Le progres de la pensee de S. Thomas 
au sujet de la causalite revele un approfondissement de la conception de l’etre: c’est 
a partir du Contra gentiles qu’on voit apparaitre la notion d'actus essendi et qu’on 
rencontre 1’affirmation decisiye: esse actus est. Des lors, les differentes yariations 
qu’on a analysees separement (participation, causalitś, limitation, analogie) se coor- 
donnent autour de la decouyerte de l’etre comme acte” (Tamże, s. 59—60).

84



nie zachodzi więc ani identyczność formy, ani radykalna różnica, lecz po
dobieństwo (analogia). Jest to podobieństwo jednostronne.

Podobieństwo skutku do przyczyny jest ogólnym prawem przyczyno
wości. By wyjaśnić, w  jakim  sensie odnosi się to do relacji między Bogiem 
a bytami niekoniecznymi, Montagnes wyróżnia przyczynowość jednoznacz
ną i przyczynowość wieloznaczną 5S. Przyczynowość jednoznaczna zachodzi 
wówczas, gdy przyczyna i skutek znajdują się w tej samej płaszczyźnie 
ontycznej. Przyczynowość jest wieloznaczna, kiedy zachodzi istotna nie
równość między przyczyną i skutkiem; wówczas podobieństwo nie jest 
obustronne. Gdy chodzi więc o przyczynowość Boga, posiadałaby ona cha
rakter przyczynowości wieloznacznej.

Montagnes wyróżnia jeszcze dwa rodzaje podobieństwa zachodzącego 
między skutkiem i przyczyną w zależności od formalnej czy wirtualnej 
obecności przyczyny w skutku. Obecność w irtualna ma miejsce wówczas, 
gdy przyczyna powoduje skutki dzięki innej formie niż forma skutku. 
Obecność formalna natomiast zachodzi wtedy, gdy przyczyna przekazuje 
w  działaniu skutkowi formę „umniejszoną”, ale wewnętrznie podobną. 
W relacji Bóg—stworzenia można mówić o jednym i drugim podobień
stwie w zależności od tego, czy weźmie się pod uwagę doskonałości trans
cendentalne, czy kwalifikacje kategorialne bytów.

Aby wykazać powszechność wzorczości Boga, Tomasz pogłębia swoją 
analizę, rozróżniając dwa rodzaje wzorczości zgodnie ze schematem biolo
gicznym rodzenia i schematem twórczości ludzkiej. Jest to wzorczość na
turalna i wzorczość za pośrednictwem idei. W przypadku pierwszym 
sprawca upodabnia skutek do swojej natury, w drugim — do idei, zawar
tej w jego umyśle. Odnosząc to rozróżnienie do Boga Tomasz stwierdza, 
iż Bóg przez swoją naturę jest przyczyną wzorczą doskonałości transcen
dentalnych, natomiast przez idee istniejące w Jego umyśle — przyczyną 
wzorczą bytowych determinacji.

Ostatecznie można mówić o podwójnym podobieństwie bytów do Bo- 
ga: 1° na mocy partycypacji, przez którą stają się podobne do jakiegoś 
atrybutu natury Bożej, 2° na mocy proporcjonalności, według której przy
pisujemy Bogu pewne nazwy metaforyczne. Partycypacja formalna przez 
niedoskonałe podobieństwo oraz podobieństwo proporcjonalne skutków 
stanowią dwa sposoby naśladowania Stwórcy przez stworzenia. Podobień
stwo secundum participationem  i podobieństwo secundum proportionali- 
talem  oddaje się przez właściwe i metaforyczne nazwy Boga.

68 Montagnes używa tu określenia „przyczynowość jednoznaczna i wieloznacz
na”. Terminy: „jednoznaczny”, „wieloznaczny” odnoszą się do porządku poznawczego, 
a nie ontycznego. Należałoby więc mówić raczej o przyczynie: „jednorodnej” i „nie
jednorodnej”.
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Partycypacja przez podobieństwo wyraża, zachodzący między Bogiem 
a stworzeniem, stosunek przyczynowości formalnej, a analogia przekłada 
na język pojęciowy jedność porządku przez odniesienie do pierwszego, 
którego analogaty naśladują i do którego są podobne. Tę złożoną teorię 
partycypacji przez podobieństwo streszcza twierdzenie Tomasza: „omne 
ens ąuantumcumąue imperfectum a primo ente exemplariter deducitur” 54. 
Między Bogiem i bytami zachodzi wspólnota analogiczna, ponieważ stwo
rzenia naśladują, ile mogą, Boga.

Nowa koncepcja partycypacji w  związku z ewolucją w rozumieniu 
bytu zaczyna się krystalizować w późniejszym okresie i znajduje wyraz 
w dziełach powstałych w tym czasie, począwszy od Contra gentiles. Wiąże 
się to z dostrzeżeniem przez Tomasza roli istnienia w bycie i ujęciem 
istnienia jako ostatecznego aktu bytu. Taka koncepcja bytu powoduje 
wysunięcie na pierwszy plan przyczynowości sprawczej, udzielającej ist
nienia. Jeżeli istnienie rozumie się jako akt konstytuujący bytowość rze
czy, wówczas relacja partycypacji polega na udzieleniu aktu podmiotowi, 
będącemu w możności przez akt działający jako przyczyna sprawcza. Par
tycypacja w tym znaczeniu jest nie tylko częściowym posiadaniem formy, 
realizowanej w pełni przez jakiś inny byt, lecz jest przede wszystkim czę
ściowym posiadaniem aktu, który jako pełniejszy czy absolutny jest 
w tym, w czym uczestniczy akt częściowy. Ograniczenie doskonałości par- 
tycypowanej w podmiocie, który ją  otrzymuje, nie polega tylko na niedo
skonałym podobieństwie, ale na złożeniu z aktu partycypowanego i moż
ności przyjmującej akt. Doskonałość partycypowana jest aktem podmiotu 
będącego w możności, która go otrzymuje i ona ją ogranicza na miarę tego 
podmiotu. Akt przyjęty jest zróżnicowany w zależności od możności współ- 
występującej z nim 55. Złożenie z istoty i istnienia (możności i aktu) jest 
podstawą partycypacji dynamicznej, wyjaśniającej powstanie bytów w 
drodze przyczynowania sprawczego. Partycypacja tego rodzaju, a więc 
partycypacja przez złożenie, z punktu widzenia filozoficznego jest —• zda
niem Montagnes’a — bardziej pierwotna i fundamentalna niż partycypacja 
przez podobieństwo. Wskazuje też na głębsze powiązanie stworzeń z Bo
giem i stanowi podstawę dla partycypacji przez podobieństwo. Wiąże się 
to z prymatem aktu przed możnością, co wyraża zasada „omne agens agit 
in ąuantum actu est” 56, będącej zasadą partycypacji przez złożenie. Czymś 
wtórnym jest podobieństwo, co podkreśla twierdzenie: „omne agens agit 
sibi simile” 57, stanowiące zasadę partycypacji przez podobieństwo.

54 In II Sent. d. 3, q. 2, a. 3 ad 2.
55 Por. La doctrine de l’analogie..., s. 54. 66 C.G. I, 19.
57 Por. „Cum omne agens agat in ąuantum est actu, et per conseąuens agat

aliąualiter simile, oportet formam facti aliąuo modo esse in agente” (De Pot. q. 7, a. 5)
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Ontyczny fakt partycypacji, rozumianej jako zależność przyczynowa 
sprawczo-formalna wszystkich bytów pochodnych w stosunku do Ipsum  
esse subsistens, poznawczo wyraża analogia transcendentalna. Byt nie jest 
jednoznaczny, ponieważ jest partycypowany w dwu wymiarach: transcen
dentalnym i predykamentalnym. Tym dwom formom partycypacji odpo
wiadają dwie formy analogii bytu: między stworzeniami i-Bogiem (unius 
ad alterum ) i między przypadłościami a substancją.

Z historycznego punktu widzenia rozważania i twierdzenia Montagnes’a 
są interesujące, cenne i ukazują chyba rzeczywistą ewolucję myśli w sy
stemie Tomasza z Akwinu, który, jego zdaniem, rozpoczął od przyjęcia 
partycypacji przez podobieństwo, a w miarę rozwoju własnej teorii bytu, 
przyporządkował ją  partycypacji uwzględniającej przede wszystkim przy- 
czynowość sprawczą udzielającą istnienia. Z punktu widzenia systematycz
nego, wyraźne oddzielenie partycypacji przez podobieństwo i partycypacji 
przez złożenie wprowadza pewien dualizm i nie pozwala na jednoczesne 
pełne ujęcie teorii partycypacji zharmonizowanej z podstawowymi i doj
rzałymi koncepcjami Akwinaty. Poza tym, Montagnes pojęciem partycy
pacji obejmuje relacje przyczynowania wzorczego i sprawczego, pomija 
natomiast przyczynowanie celowe, które występuje w relacji między byta
mi pochodnymi a Absolutem, łącznie z przyczynowaniem wzorczym 
i sprawczym, oraz uwyraźnia moment dynamiczny (od strony stworzeń) 
w Tomaszowej koncepcji partycypacji. Toteż i z tego punktu widzenia, 
rozwiązanie Montagnes’a, choć wnosi wiele cennych uwag (bardzo wyraźne 
powiązanie teorii partycypacji z teorią aktu i możności), nie może ucho
dzić za całkowicie pełne.

2. J.H. Nicolas

Podobną interpretację, choć przedstawioną nie z historycznego, a z sy
stematycznego punktu widzenia, a więc w oparciu o analizę i interpretację 
bytu, nadaje partycypacji w systemie filozoficznym Tomasza Nicolas. Nie 
rekonstruuje on pełnej teorii partycypacji, przedstawia raczej pewne jej 
elementy. Rozważa bowiem ten problem przy okazji omawiania problema
tyki poznania B oga58. Jego zdaniem partycypacja obejmuje sprawcze 
i wzorcze działanie Absolutu w stosunku do bytów pochodnych. Podobnie 
więc, jak Fabro i Montagnes, teorię partycypacji w filozofii Tomasza inter

oraz „De natura actionis est ut agens sibi simile agat, cum unumquodque agat secun- 
dum quod actu est” (C.G. I, 29).

58 Por. J.H. N i c o l a s ,  Dieu connu comme inconnu. Essai d’une critiąue de la 
counaissance theologiąue, Paris 1966. Rozdział poświęcony partycypacji bytu, s. 87—121. 
Przetłumaczyli go na język polski J. Gaczoł i M. Gogacz (Por. Afirmacja Boga a po
znanie, [w:] Studia z filozofii Boga, Warszawa 1968, s. 219—251).
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pretuje on jako łączne ujęcie związków przyczynowych i wynikających 
stąd konsekwencji.

Interesujące są jego uwagi na temat charakteru przyczynowania. Nico
las wyjaśnia przyczynowość przy pomocy pojęcia aktualności. Aktualność 
jest pełnią bytu, jest samym bytem, podczas gdy potencjalność wskazuje 
na to, co skierowane ku bytowi, dąży ku niemu. Być przyczyną skutku, 
znaczy uczynić go aktualnym; czy to, jak ma miejsce zawsze w naszym 
doświadczeniu przez aktualizację tego, co jest w możności, czy też, jak 
w  sytuacji granicznej, do której trzeba z konieczności dotrzeć, gdy docho- 
dziimy do Przyczyny Pierwszej i uniwersalnej, poza którą nie ma nic, 
skoro wszystko pochodzi od niej po prostu poprzez dar b y tu 59. Aktuali
zacja zawsze suponuje czynnik działający, który musi być aktualny tą  
aktualnością, której udziela. Lecz nie daje on samego aktu, który jest jego 
bogactwem, ponieważ jest to bogactwo niepozbywalne, stanowiące istotę 
bytu. Sprawia natomiast, że skutek osiąga własną aktualność.

Byt staje się aktualny przez swoją formę i to, czym jest, jest propor
cjonalne do jego formy i na jej miarę. W wyniku przyczynowości spraw
czej następuje konieczne upodobnienie skutków do przyczyny według for
my. Idzie tu  o formę, będącą zasadą działania, przez którą sprawca działa 
przyczynowo i tym działaniem kieruje. Zgodnie z tą  formą realizuje się 
upodobnienie skutku do przyczyny, właściwe dla przyczynowości spraw
czej. Przyczynowość sprawcza i przyczynowość wzorcza są z sobą ściśle 
powiązane. Bóg, będąc pierwszą przyczyną sprawczą wszystkiego, co ist
nieje, jest równocześnie tego wszystkiego transcendentnym wzorem; skut
ki są w  pewien sposób podobne do Niego 60.

Właściwe ujęcie tej relacji, zachodzącej między Absolutem i bytami 
niekoniecznymi, tłumaczy zasadniczy dla partycypacji problem jedności 
i wielości. Doskonałością, według której wszystkie byty są spowodowane 
i w  której wszystkie partycypują, jest byt. Jest on zarazem jeden i wielo
raki. U podstaw mnogości bytów jest jednak niezniszczalna jedność. Za
równo mnogość, jak i jedność są rzeczywiste. Jedność bytu, zdaniem Nico
las^, to przede wszystkim jedność aktu. Zasadą wszelkiej aktualności jest 
istnienie (esse): posiadać tę czy inną doskonałość, to znaczy być zaktuali
zowanym, a więc w ten  czy inny sposób być. Skoro jest jedna zasada 
wszelkiej aktualności, to powstaje problem, jak wytłumaczyć wielość 
aktów, w których się urzeczywistniają? Wyjaśnia to teoria aktu i moż
ności. Jeśli istnienie (es.se)‘ jest aktem, to zasadą przeciwną, która ogranicza 
i mnoży, może być tylko możność. Byty istniejące są wielorakie (mnogie) 
właśnie dlatego, że istnienie jest przyjęte przez możność, którą ono aktua

59 Afirmacja Boga..., s. 227.
60 Por. N i c o l a s ,  Dieu connu comme inconnu..., s. 92—93.
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lizuje, a która je ogranicza. Ponieważ przyczyna sprawcza wszystkich by
tów jest jedna, wszystkie byty, które są do niej podobne w tym, czym są, 
stanowią coś jednego, ich różnorodność zaś pochodzi stąd, że każdy z by
tów naśladuje tę  przyczynę w  inny (niedoskonały) sposób 61.

Metafizyczne dążenie każdego bytu ku jednemu i tem u samemu trans
cendentnemu, nieskończenie prostemu wzorowi, a który prawdziwie upo
dabnia do siebie swoje skutki, chociaż w sposób częściowy, a więc w nie
skończonej liczbie różnych form, utrzym uje jedność bytu mimo mnogości 
i różnorodności bytów. Każdy byt naśladuje absolutny Byt w różnym stop
niu, który wyznacza jego własny byt, ograniczony jego istotą. Byt jest 
samym sobą tylko dzięki temu, że jest „aliąuid Dei”. Tak więc partycypu
jąc w Bycie (otrzymują od Niego byt w  postaciach nieskończenie zróżnico
wanych), byty czerpią z Jednego i uczestniczą w Jednym, bowiem Byt jest 
Jeden, a byt, którego udziela, jest z konieczności jeden. Dzięki partycy
pacji byt, mimo swej szczegółowości i odrębności, uczestniczy w całości 
bytu. W tym  znaczeniu jest on o wiele więcej niż samym sobą: zamknięty 
w swych własnych granicach przez swoją formę, która stanowi miarę jego 
bytu, jest zarazem otwarty dla nieskończoności przez tę  samą formę, jako 
upodobniającą go w sposób niedoskonały do Bytu Pierwszego 62.

Fakt partycypacji bytu uzasadnia poznanie analogiczne. Ontologicznej 
wspólnocie bytów odpowiada wspólnota poznawcza. Jest to wspólnota po
jęcia bytu, przedstawiająca byty w tym, co jest im powszechnie wspólne. 
Ma to kolosalne znaczenie dla poznania istnienia, natury Boga i możli
wości orzekania o nim pewnych właściwości wspólnych dla wszystkiego, 
co is tn ie je83.

Przy okazji omawiania partycypacji bytu i jej znaczenia dla poznania 
Boga Nicolas czyni interesujące uwagi na tem at sądu analogicznego, dy
namizmu sądu, dynamizmu afirmacji bytu niezbędnego, ażeby nasz umysł 
znalazł się poza wszelkimi bytami danymi w doświadczeniu, poza wszel
kim bytem ograniczonym i przygodnym, oraz doszedł do stwierdzenia jedy
nego, transcendentnego, nieosiągalnego, a jednak pewnego Bytu Pierw
szego. Jest on konieczny i posiada w stopniu nieskończonym wszystkie 
właściwości b y tu 64.

Dla zupełności ujęcia partycypacji w filozofii Tomasza brak w inter
pretacji Nicolas’a uwzględnienia sprawczości celu, który stanowi nieod
łączny element wszelkiego działania świadomego, a więc także działania 
Absolutu. Można to wyjaśnić fragmentarycznością ujęcia partycypacji 
przez Nicolas’a. Niemniej nie pozwala to potraktować jego odpowiedzi 
jako zarysu przedstawienia pełnej teorii partycypacji tomistycznej.

61 Por. tamże, s. 95—96. ,a Por. tamże, s. 96—97.
68 Por. tamże, s. 100—104. 64 Por. tamże, s. 104—112.
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3. A. Hayen

Oryginalną koncepcję partycypacji tomistycznej prezentuje, pozosta
jący pod wpływem poglądów Blondela i Marćchala, A. H ayen6S. Bardzo 
wyraźnie akcentuje on udział przyczynowania celowego w partycypacji, 
jej dynamiczny charakter, wiążąc, a nawet utożsamiając, teorię partycy
pacji (partycypację przez podobieństwo i partycypację przez kontakt)66 
z t e o r i ą  i n t e n c j o n a l n o ś c i  b y t u 67. W oparciu o szczegółową 
egzegezę tekstów Tomasza Hayen podaje różne znaczenia, występującego 
u Akwinaty, term inu intencjonalność68. Analogiczność tych znaczeń po
zwoliła mu na przyjęcie bardzo szerokiego rozumienia intencjonalności 
i zastosowania jej do wyjaśnienia wszelkich bytów niekoniecznych. Naj
bardziej charakterystyczną cechą istnienia intencjonalnego jest jego po- 
chodność od umysłu, w tórny (nie jest istnieniem pierwotnym) oraz ewolu
cyjny i dynamiczny charakter. Hayen utrzymuje, że wszelkie byty, poza 
Absolutem, posiadają właśnie intencjonalny charakter. Przejawia się to na 
wszystkich poziomach bytowania i działania69. Toteż stworzona przez 
Hayena teoria intencjonalności kosmicznej obejmuje równocześnie i sta
nowi syntezę wszystkich przejawów bytowych (byty skończone, byty ma
terialne, przyczyny narzędne, wszelkie typy poznania, kultura). Teoria 
intencjonalności implikuje i scala wszelkie, bardziej szczegółowe teorie. 
Tomistyczna teoria partycypacji i analogii, zdaniem Hayena, jest przede 
wszystkim metafizyką intencjonalności bytu.

Intencjonalność bytu polega bowiem na obecności w tym  bycie siły lub 
doskonałości (w metafizyce aktu, którą jest metafizyka tomistyczna, te 
dwa terminy są synonimami i oznaczają zasadę aktywności), która go 
przekracza i która pociąga go poza niego samego 70. Jakaś doskonałość jest 
w bycie obecna intencjonalnie wówczas, gdy nie utożsamia się z nim cał
kowicie i która równocześnie nie jest od niego radykalnie oddzielona. 
Obecność intencjonalna jest tożsamością realną lecz niedoskonałą, zacho-

65 Por. A. H a y e n ,  Intentionnalite de l’etre et metaphysiąue de la participation, 
„Revue Neoscolast. de Phil.” 42 (1939) 385—410. UIntentionnel selon saint Thomas, 
Burges—Paris 19542, La communication de Vetre d’apres saint Thomas d’Aquin, t. I—
II Paris—Louvain 1957—1959.

69 Por. UIntentionnel..., s. 64.
67 Por. tamże, s. 227. 68 Por. tamże, s. 26—51.
69 Byłaby to intencjonalność całego wszechświata, jakaś intencjonalność kos

miczna, ukazująca jedność wszechświata i pochodność od Boga wszelkich doskona
łości (Por. t e n ż e ,  La communication de l’etre..., t. II, s. 317).

70 „Nous appellerons donc intentionnalite d’un etre la presence, dans cet etre, 
d’une force ou d’une perfection (dans une metaphysiąue de l’acte, ces deux termes 
sont exactement synonymes, et signifient tous deux un principe d’activite) ąui le 
depasse et 1’entraine au dela de lui-meme” (UIntentionnel..., s. 16).
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dzącą między bytem  i doskonałością 71. Intencjonalność bytu jest dążeniem 
bytu  ku doskonałości pod dynamicznym naciskiem tej' ostatniej. Doskona
łość intencjonalna występująca w bycie jest więc obecna i działająca 
w  nim na sposób przyczyny celowej. Tak określona intencjonalność utoż
samia się w innym aspekcie z partycypacją doskonałości, czyli cząstko
wym przyjęciem przez dany byt aktu wyższego, który należy do czegoś 
drugiego. Doskonałość, intencjonalnie znajdująca się w bycie, jest w nim 
obecna i działająca na sposób przyczyny sprawczej 72.

Hayen analizuje i porównuje bliskoznaczne terminy: dążenie, partycy
pacja i intencjonalność. Posiadają one bardzo podobną treść, wzajemnie 
się „implikują”, bo każdy z nich akcentuje jakiś szczególny moment tej 
samej rzeczywistości. Term in/dążenie (podkreśla zmierzanie do celu, ale 
nie dość akcentuje jzasadę aktywności bytu, na mocy której to dążenie od
bywa się/Partycypacja^podkreśla immanencję doskonałości partycypowa- 
nej w  bytach, natomiast nie dość uwypukla jej transcendencję.Tlntericjo- 
nalność bytuj) czyli obecność intencjonalna doskonałości w bycie, podkreśla 
natomiast zależność wewnętrzną i całkowitą tego bytu w  stosunku do do
skonałości t.ranscpnripntalnpj Doskonałość ta  jest wprawdzie obecria m ten- 
cjonalnie, a jednak głęboko immanentna. konstytuująca i stwórcza 73.

Potraktowanie bytów stworzonych przez Boga jako bytów intencjonal
nych, a więc ulrnng+yfnmyanyph przez relację do umysłu Bo- 1 
żego, który iatnieje w nieh na s p o s ó b p r z y c z y t t ^ - S R r a w c z e j  i celowej, uwy
raźnia nie tylko pochodność bytów od Absolutu, lecz także dynamiczny, 
ewolucyjny sposób bytowania wszystkiego, co istnieje. Stworzenia mają 
własny byt, przysługującą im aktywność, ale Bóg jest przyczyną ich bytu 
i ich działania. Zaakcentowanie intencjonalności bytu przez Hayena zwra
ca uwagę nie tylko na pochodność bytów od Boga, lecz także na ich sposób 
bytowania, który jest istnieniem „ku Bogu”. Sprawczość i celowość w z a 

jemnie się „implikują” . Byty otrzymując istnienie od Boga, rozwijając się 
i doskonaląc, zdążają ku Niemu. Każdy byt jest bytem-dążeniem (etre- 
-tendance).

Teoria intencjonalności bytu, zdaniem Hayena, stanowi w filozofii bytu 
Tolnasza klucz do pogodzenia realności świata z transcendencją Boga, któ
ry  świat przekracza, ale którego intymne działanie, obecność stwórcza 
konstytuuje w jego realności i inteligibilności74.

Niewątpliwie ciekawa, a naw et porywająca swą ogólnością, hipoteza 
Hayena napotyka jednak na zasadnicze trudności, przede wszystkim ze

71 „La prćsence intentionnelle d’une perfection a un etre est l’identite reelle,
mais imparfaite, entre cet etre et cette perfection” (Tamże).

n  Por. tamże, s. 16—17.
n  Por. tamże, s. 17—18. 74 Por. tamże, s. 252.
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względu na dość ściśle ustalone w tradycji filozoficznej rozumienie bytu 
intencjonalnego, jako bytu pochodnego od umysłu ludzkiego (poznanie, 
twory k u ltu ry )75. Przyjęcie term inu „byt intencjonalny” na określenie 
wszelkiego pochodnego bytowania mogłoby grozić zatarciem granic mię
dzy porządkiem poznawczym a światem bytów natury, między poznaniem 
a stwarzaniem, między stwarzaniem Boskim a ludzką wytwórczością czy 
twórczością. Chociaż między naturą i kulturą zachodzi niewątpliwie pew
na analogia, co pozwoliło Hayenowi na postawienie swojej hipotezy i uję
cie całego kosmosu w pojęciu intencjonalności, to jednak odrębność natu
ry  i kultury jest niewątpliwa i chyba lepiej jest, gdy tę odrębność pod
kreśla się także w używanej terminologii.

4. K. Krenn i G. Siewerth

Dotychczas omawiani autorzy rozpatrywali zagadnienie partycypacji 
w oparciu o analizę tekstów Tomasza i chodziło im głównie o rekonstruk
cję jego teorii partycypacji. Inny sposób podejścia, bardziej „oryginalny”, 
a mniej wierny w stosunku do myśli Tomasza, reprezentują dwaj nie
mieccy autorzy K. Krenn 76 oraz G. Siewerth 77.

Krenn wyraźnie pisze, że nie jest jego celem odtwarzanie Tomaszowej 
teorii partycypacji, ale że chodzi mu raczej o dialog z poglądami Akwina- 
ty dotyczącymi tego zagadnienia. Jeszcze w większym stopniu odnosi się 
to do Siewertha, który rozwiązania tomistyczne przeprowadza w dyskusji 
ze współczesnymi kierunkami, zwłaszcza z idealizmem niemieckim.

Przedstawione poprzednio interpretacje interesującego nas zagadnienia 
były dokonywane w metafizyce, będącej ogólną teorią bytu, która swoje 
rozważania rozpoczyna od analizy i interpretacji bytu i od razu zdobywa 
perspektywę ogólnobytową. Krenn związany jest z innym środowiskiem, 
mianowicie z asymilującym nurtem  tomizmu, który posługuje się tzw. me
todą transcendentalną. Teren, na którym Krenn rozpatruje problem party
cypacji, określa jako metafizykę działania. Wszelkie dociekania rozpoczy
na od analizy działania zgodnie z przeświadczeniem, że byt (Sein) i jego 
prawdziwe wymiary dane są tylko w działaniu, a poznawalne jako jego 
transcendentalne implikacje 78.

75 Na temat bytu intencjonalnego zob. M.A. K r ą p i e c ,  Próba ustalenia struk
tury bytu intencjonalnego, „Collectanea Theologica” 28 (1957) 303—381.

76 Por. K. K r e n n ,  Mermittlung und Differenz? yo m  Sinn des Seins in der 
Befindlichkeit der Partizipation beim hl. Thomas von Aąuin, Roma 1962.

77 Por. G. S i e w e r t h ,  Der Thomismus ais Identitdtssystem, Frankfurt a. M. 
19612.

78 „Eine spekulative Begegnung mit den Transzendentalien kann es jedoch nur 
in einer metaphysica operationis geben, weil nur in der operatio das Sein uns alle 
seine wahren Dimensionen erfahren lasst” (Vermittlung und Differenz?, s. XII).
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Główny problem pracy polega na pytaniu, czy byt (Sein) całkowicie 
wyczerpuje się w konkretach bytujących (Seienden), czy prowadzi do 
stwierdzenia nowej identyczności, która nie zawiera rozróżnienia na Sein  
i Seiende. Problem ten rozpatruje właśnie w oparciu o analizę działania, 
zresztą interesująco przeprowadzoną.

Byt, który jest podstawą właściwości transcendentalnych, przejawia się 
w człowieku w dwóch różnych czynnościach: poznaniu i woli. W oparciu 
więc o analizę i interpretację poznania i ludzkiej miłości (woli) Krenn do
szukuje się intencjonalnego a priori, jednego i drugiego typu aktywności 
człowieka. Prowadzi to do kilku wniosków: 1° prawda i dobro, jako trans
cendentalne atrybuty bytowego porządku stworzeń, nie wynikają z dzia
łania stworzeń, 2° działanie, przez które człowiek zbliża się do prawdy
i dobra, nie jest stwarzaniem, 3° ludzkie poznanie i wola znajdują w kon
kretach (Seienden) dobro gotowe i w jakiś sposób połączone. W związku 
z tym  powstaje pytanie, co uzasadnia pierwotną jedność transcendenta- 
liów w bytach, co stanowi rację ich rozdzielenia w działaniu i czyją mani
festacją jest to działanie?79 Ujawnia się więc intencjonalne a priori po
znania, którym jest prawda, oraz woli — dobro. W podobny sposób do
chodzi się do idei bytu jako intencjonalnego a priori ludzkiego myślenia.

Ostatecznie Krenn przyjmuje istnienie Boga jako absolutnej identycz
ności (nie ma w nim rozróżnienia na Sein  i Seiende). Bóg jest przyczyną 
wszystkiego innego — wszystko w Nim partycypuje. Nietrudno zauważyć, 
iż sposób podejścia do problemu partycypacji, charakter pojęcia bytu (in
tencjonalne a priori wszelkiego myślenia) zagraża realizmowi rozwiązań, 
tak zasadniczemu dla postawy Tomasza z Akwinu.

Ponieważ zarówno Krenn, jak i Siewerth reprezentują odrębny nurt 
myśli tomistycznej, dyskusja z nimi wymagałaby bardziej szczegółowej 
analizy ich postawy i metody, co wykraczałoby poza ramy nakreślone w 
niniejszej pracy 80. Dlatego rozważania prowadzone w rozdziałach następ
nych i zawarte tam  dyskusje, będą dotyczyły przede wszystkim poglądów 
autorów, którzy interpretują myśli Tomasza w ścisłym sensie, głównie 
Geigera i Fabra, jako tych, którzy dokonali prób rekonstrukcji Tomaszo- 
wej teorii partycypacji.

79 Por. tamże, s. 5 oraz s. 19.
80 O problemie partycypacji i związanym z nim zagadnieniu analogii u Siewertha 

i w całym pokrewnym mu nurcie filozofii pisze ostatnio L. B. Puntel, Analogie und 
Geschichtlichkeit, Freiburg 1969.





III

PARTYCYPACJA W ASPEKCIE TEORIOPOZNAWCZYM

Korelatywność teorii ontycznych oraz poznawczych zarysowuje się wy
raźnie w ewolucji pojęcia partycypacji, występującego w całej filozofii 
klasycznej. Okazuje się przy tym, że perspektywa poznawcza wyznacza 
zazwyczaj charakter partycypacji realnej, a ze zmianą perspektywy ulega 
przeobrażeniom samo rozumienie natury i zasięgu partycypacji. Rozbież
ności poglądów między ontologami partycypacji mają swe źródło głównie 
w odrębności ujęć poznawczych Dlatego przy omawianiu zagadnienia 
partycypacji ważne jest wykrycie i ukazanie poglądów dotyczących cha
rakteru poznania implikowanego przez daną teorię partycypacji. Jednym 
z pierwszych problemów dla interpretatorów myśli Tomasza z Akwinu 
było właśnie pytanie natury teoriopoznawczej, czy i w jaki sposób można 
pogodzić realizm poznawczy Akwinaty, jego genetyczny empiryzm z kon
cepcją partycypacji, suponującą u jej pierwszego twórcy inną postawę po
znawczą. Platońska teoria partycypacji zbudowana bowiem była na grun
cie racjonalistycznego intuicjonizmu i radykalnego aprioryzmu, a gene
tyczny empiryzm i intelektualistyczny abstrakcjonizm Arystotelesa wy
kluczał partycypację jako sposób wyjaśnienia pluralizmu bytowego. Zro
zumiałe jest więc, że sprawom teoriopoznawczym przy omawianiu tomi
stycznej teorii partycypacji poświęca się i współcześnie wiele m iejsca2.

1 Współzależność między koncepcją bytu, czyli rzeczywistości pozapodmiotowej, 
a koncepcją poznania jest rzeczą dobrze znaną w filozofii. Sposób rozumienia pozna
nia, jego interpretacja rzutują na koncepcję rzeczywistości i jej interpretację, a roz
wiązania ontologiczne wpływają na ustalenie określonych postaw i stanowisk teorio- 
poznawczych (Zob. na ten temat E. G i 1 s o n, Jedność doświadczenia filozoficznego, 
tłum. Z. Wrzeszcz, Warszawa 1968).

1 Teoriopoznawczy aspekt zagadnienia partycypacji szczególnie akcentuje i dość 
szeroko omawia L.B. G e i g e r ,  La participation dans la philosophie de S. Thomas 
d’Aquin, Paris (1942) 1953, zwłaszcza s. 122—222; 259—307; 399—450. Mimo wielu 
słusznych stwierdzeń, dociekania Geigera nieco modyfikują, wydaje się pod w pły
wem obcych tomizmowi czynników, interpretację aspektów poznawczych tomistycznej 
teorii partycypacji, co oczywiście znajduje wyraz w rozumieniu jej charakteru ontycz
nego.
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Najważniejsze jest zagwarantowanie p o z n a w c z e g o  r e a l i z m u
i p e r s p e k t y w y  t r a n s c e n d e n t a l n e j ,  skoro teoria partycypa
cji ma wyjaśniać realne związki istniejące między światem i Bogiem. Jak 
się okazało w trakcie prezentacji poglądów Geigera i Fabra, ich realizm 
jak i transcendentalizm poznawczy nie jest w  pełni konsekwentny, co 
wiąże się z problemami najbardziej podstawowymi i najtrudniejszymi do 
ostatecznego rozwiązania, mianowicie rozumieniem bytu i sposobu jego 
poznania 3. Chcąc więc od podstaw ukazać teorię partycypacji w filozofii 
inspirowanej myślą Tomasza, trzeba raz jeszcze rozważyć te sprawy naj
bardziej fundamentalne.

Badania prowadzone przez wielu zagranicznych i polskich przedstawi
cieli filozofii bytu w ciągu ostatnich dziesiątków lat skupiają się właśnie 
wokół wyodrębnienia oryginalnej Tomaszowej koncepcji bytu oraz uświa
domienia sobie logiczno-metodologicznych zabiegów tworzenia jego poję
cia. Mimo niewątpliwych osiągnięć w tej dziedzinie problem pozostaje wciąż 
otwarty i potrzeba podejmowania dalszych rozważań raczej nie ulega dys
kusji 4. Nie zamierzamy tu referować literatury polskiej czy zagranicznej, 
w której szeroko omawia się i dyskutuje te zagadnienia. Są to pozycje 
znane i dostępne 5. Ograniczymy się do wskazania, ale w dyskusji z inte
resującymi nas autorami, pozytywnego rozwiązania w oparciu o osiągnię
cia egzystencjalnej wersji tomizmu. Wydają się być, przynajmniej w za
sadniczych liniach, inspirowane przez dojrzałą myśl Tomasza, koherentne 
z jego koncepcją bytu oraz adekwatne do ostatecznego wyjaśnienia aktual
nie istniejącego św iata6. Zbudowana w oparciu o nie teoria partycypacji

8 Różnice w interpretacji bytu i sposobu jego poznawczego ujęcia wyodrębniają 
również współcześnie rozmaite wersje filozofii bytu nawet wśród przedstawicieli jed
nego kierunku. Kontrowersje między tomistami co do natury bytu i sposobu jego 
ujęcia przedstawia ostatnio m. in.: A. K e l l e r ,  Sein oder Existenz. Das Sein bet 
Thomas von Aquin in der Deutung der heutigen Scholastik, Mtinchen 1962. Relację 
z tej książki, wraz z dyskusją co do niektórych interpretacji autora, zawiera artykuł 
A. W a w r z y n i a k a ,  Nowsze tendencje esencjalizujące w  neoscholastyce, „Roczniki 
Filozoficzne” 14 (1966), z. 1, s. 87—104.

4 Sprawy są niezmiernie ważne, dotyczą bowiem samego punktu wyjścia filozo
fowania. Najmniejsza niedokładność lub nieprawidłowość natury metafizycznej czy 
epistemologicznej, ze względu na kluczową rolę pojęcia bytu, wokół którego koncen
trują się wszystkie twierdzenia filozofii bytu, pociąga za sobą daleko idące konsek
wencje.

5 Trzeba by tu przytoczyć prace Gilsona, Geigera, Fabra, de Finance’a, Krąpca, 
Kamińskiego (zwłaszcza praca wspólna z Krąpcem Z teorii i metodologii metafizyki, 
Lublin 1962), Owensa (przede wszystkim ostatnia An Interpretation of Existence, 
Milwaukee 1968).

6 W ustalaniu charakteru poznania prowadzącego do stwierdzenia partycypacji 
nie poprzestaje się jedynie na egzegezie tekstów Tomasza, ale argumentuje się głów
nie z konsekwencji całego systemu tomistycznego, jego jednolitości i zwartości. Tam,
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okazuje się najogólniejszą teorią metafizyczną tłumaczącą rzeczywistość 
w jej powiązaniu z Absolutem i obejmuje realne związki zachodzące mię
dzy Nim a istniejącymi bytami, które są nam dostępne w bezpośrednim 
poznaniu. Żadna ze współczesnych interpretacji tomistyćznej teorii party
cypacji nie posiada dość precyzyjnie, całościowo i konsekwentnie wypra
cowanej podbudowy epistemologicznej i metodologicznej, co okaże się w 
dyskusji, zwłaszcza z poglądami Geigera i Fabra. Nie zmniejsza to jednak 
ogromu pracy dokonanej w  interesującej nas dziedzinie przez tych auto
rów. Oni podjęli się pracy trudnej i pionierskiej, co umożliwia dokony
wanie dalszych precyzujących analiz. Dopracowanie epistemologicznych 
podstaw partycypacji jest zadaniem niniejszego rozdziału. Niekiedy okaże 
się nieodzowna korelacja z aspektami metafizycznymi, ale tylko o tyle,
o ile są one związane ze sprawami poznawczymi.

n u y  mu^na było wykazać zachodzenie partycypacji w otaczającym nas 
"swiecie,'''”naIez£fr go ująć tak, aby ujawniły się w sposób oczywisty k o - 
n  i e c z n e jego z w i ą z  k i  _z_- A b s O-Lu.t e m oraz _ h  i  ejr a r c h i c z n a  
w s p ó  1 n o t a  o n t y c z n a wszystkich zbytów. Trzeba przeto poznać 
świat w  takim  aspekcie,Jktary z jednej strony chroniłby przecUaprioryz- 
mem, a z drugiej umożliwił znalezienie płaszczyzny dla partycypacji7.

Od strony ontycznej chodzi o znalezienie czynników konstytuujących 
to, co bytuje, wspólnych dla wszystkiego, co istnieje, odęstrony epistemo- 
logiczn^j natomiast o wskazanie, w jakich aktach pn^nawi-zyrh i jak  ujmu
jemy realnie istniejące konkrety i w jaki sposób możemy stwierdzić istnie
nie Absolutu i określić JegdCrelacje ze światem^ Skoro tomistyczną teoria 
partycypacji ma wyjaśniać realnie istniejący świat, to procedura ujęcia 
jego realności i sposób przekroczenia świata empirii wymagają przedsta
wienia w pierwszej kolejności. Problem, przynajmniej w początkowej fazie 
naszych dociekań, koncentruje się głównie wokół sposobu poznania istnie
nia bytów, a zwłaszcza poznania ontycznego stosunku istnienia do treści 
oraz relacji zachodzącej między percepcją treści przedmiotów danych nam 
w doświadczeniu a afirmacją ich istnienia.

gdzie dyskusyjność problematyki nie jest wielka, posługujemy się analizą tekstów. 
Zawsze jednak chodzi o to, aby argumentacji nie opierać na wyrywkowo przytoczo
nych tekstach, ale dotrzeć do zasadniczych idei oraz powiązać z relacjami rzeczowymi.

7 Jest to tym ważniejsze, że partycypacja platońska związana była z jego aprio- 
ryzmem poznawczym i realizmem idealistycznym. Jeśli tomistyczną partycypacja ma 
być relacją między realnymi bytami, musi suponować realistyczną teorię poznania. 
Stąd potrzeba pokazania od podstaw całego procesu poznawczego, prowadzącego do 
stwierdzenia, że konkretne realne byty istnieją na mocy partycypacji w Absolucie.

§ 1. REALIZM A PARTYCYPACJA
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i lwi
1. Afirmacja istnienia a percepcja zmysłowa konkretu

Zagadnienie wzajemnych relacji między percepcją zmysłową konkretu 
a afirmacją jego istnienia jest problemem ogólnofilozoficznym, posiada 
długą historię i bywa szeroko omawiane we współczesnej lite ra tu rze8. 
Stanowi skomplikowany splot problemów ontologicznych i teoriopoznaw- 
czych niełatwych do rozwikłania. W wyniku immanentystycznej interpre
tacji ludzkiego doświadczenia, interpretacji selektywnej, gdyż absolutyzu
jącej jeden z aspektów doświadczenia, pojawiają się takie pytania, jak: co 
poznajemy bezpośrednio — rzeczy materialnę (ich faktyczność, ich treść 
faktyczną), czy dane zmysłowe- (sense data) 9 oraz, czy świat, jawiący się 
w naszej świadomości, jest światem istniejącym realnie?,!®

Biorąc pod uwagę rozwiązania historyczne i współczesne, można wy
różnić kilka zasadniczych stanowisk ustalających stosunek między percep
cją konkretu ą afirmacją jego istnienia. Berkeley utożsamił percepcję kon- 
kretu  z jggaafirm acją (esse =  percipi) n . Twardowski uznawał, że afirma- 
cja istnienia jest elementem składowym percepcji konkretu 12. Niektórzy

8 W ostatnich dziesiątkach lat problem ten był szeroko analizowany i dyskuto
wany, zwłaszcza wśród przedstawicieli filozofii analitycznej, por. np. R.J. H i r s t, 
The Problems of Perception, London 1959; H.H. P r i c e ,  Perceptions, London 1961; 
T. C z e ż o w s k i ,  Zagadnienie istnienia świata w  świetle przemian metodologicz
nych, [w:] Odczyty Filozoficzne, Toruń 1958, s. 34—43; J.L. A u s t i n ,  Sense and Sen- 
sibilia, Oxford 1962; J.J.C. S m a r t ,  Philosophy and Scientific Realism, London 1963; 
D.M.' A r m s t r o n g ,  Perception and the Physical World, London 1966; M. H e mp o -  
l i ń s k i ,  U źródeł filozofii zdrowego rozsądku, Warszawa 1966 oraz tenże, Problemy 
percepcji, Warszawa 1969.

9 Zwolennicy teorii danych zmysłowych uznawali tezę, iż dane zmysłowe, a nie 
przedmioty fizyczne, są bezpośrednio doświadczane, a w takim razie zagadnienie 
istnienia przedmiotów fizycznych oraz stosunku, danych zmysłowych do nich musi 
stać się przedmiotem dodatkowych rozstrzygnięć. Dane zmysłowe byłyby więc czymś 
odrębnym od rzeczy materialnych i wówczas powstaje problem ich ontycznego sta
tusu (Zob. na ten temat, H e m p o l i ń s k i ,  Problemy percepcji, s. 165, 173 i 188).

10 Zagadnienie percepcji jest także przedmiotem szczególnego zainteresowania 
fenomenologów (Por. np. E. H u s s e r l ,  Ideen zu einer reinen Phanomenologie und 
phdnomenologischen Philosophie, Der Haag 1952; M. M e r l e a u - P o n t y ,  Pheno- 
menologie de la perception, Paris 1945; L. L a n d g r e b e ,  Prinzipien der Lehre vom  
Empfinden, [w:] Der Weg der Phanomenologie, Gutersloh 1963, s. 111—123. W wyniku 
immanentystycznej interpretacji ludzkiego doświadczenia powstał problem istnienia 
świata (Zob. R. I n g a r d e n ,  Spór o istnienie świata, t. I Warszawa 1962, t.' II 1961).

11 Zdaniem Berkeleya świat materialny nie istnieje, natomiast rzeczy spostrze
gane są ideami, stąd esse = percipi. Idee nie spostrzegane nie istnieją, a wszystkie 
byty w świecie sprowadzają się do dwóch kategorii: umysłów i idei w umysłach (Zob.
G. B e r k e l e y ,  Traktat o zasadach poznania ludzkiego, tłum. J. Leszczyński, War
szawa 1956, s. 38—39).

12 Twardowski twierdzi, iż sąd wchodzi w procedurę bezpośredniego spostrzega
nia, czyli sąd jest jakby fragmentem spostrzeżenia: „Akt spostrzeżenia jest dość
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przyjmują, że najpierw  percypuje się kwalifikacje treściowe konkretu, 
a później afirm uje jego istnienie. Natomiast przedstawiciele egzystencjal- 
nej~werśjT tomizmu uznają komplemerifarność ujęcia konkretu i afirmacji 
jego istnienia. Percepcja i afirmacja zachodzą jakby równocześnie i to 
gwarantuje realizm ujęć poznawczych1S.

W realistycznie (obiektywistycznie) zorientowanej filozofii bytu stwier
dzenie f a k t  y  c z n  o ś c i (faktu istnienia) konkretu winno dokonać się 
bezpośrednio, spontanicznie i równocześnie z choćby najbardziej n ie w y ^ / 
raźnym uchwyceniem treści w  pierwotnych aktach poznawczych zwanych 
przedrefleksyjnymi sądami egzystencjalnymi. Te ostatnie są aktam i jed
noczącymi percepcję konkretu i afirm ację istnienia. Zdaniem M.A. Krąp- 
ca sądy egzystencjalne „stanowią absolutnie pierwszy uświadomiony styk 
człowieka ze światem i dlatego one właśnie są w punkcie wyjścia w  syste- Jp 
mie filozoficznym” w. Zachodzi więc pewna odpowiedniość między spon
tanicznym poznaniem rzeczywistości a jej ujęciem filozoficznym1S. P ie r- ' 
Wotne pojęcie bytu, będące rezultatem  spontanicznych sądów egzysten- 
cjałnych, stanowi podstawę wszelkiego ludzkiego poznania i zarazem fun- \  
dament jego realizmu. W filozofii bytu opracowuje się, uwyraźnia, wyjaś- } 
nia i in terpretuje tę pierwotną percepcję i afirmację realnie istniejącego 
konkretu dokonaną w  sądach egzystencjalnych. J

Przyjm uje się nawet swoisty prym at pognania istnienia pr?pH pn^na- 
niem treści przedm iotów . W pierwszym poznawczym, k o n t .a k r i .e - człowieka 
z rzeczywistością uderzą sama faktyczność -rzeczy, fakt egzystencji czegoś

III. i

skomplikowany, toteż rozbioru jego dokonała dopiero psychologia współczesna i do
szła do wniosku, że w spostrzeżeniu zawarte są sądy”. K. T w a r d o w s k i ,  Wybrane 
pisma filozoficzne, Warszawa 1965, s. 123. Natomiast Ingarden jest zdania, iż nazwy 
w pewnych kontekstach zawierają moment egzystencjalnej pozycji przedmiotu oraz, 
że „w każdym akcie spostrzeżenia zewnętrznego czy wewnętrznego zawarty jest mo
ment stwierdzenia realnego przedmiotu (w szczególności rzeczy)” (Dążenia fenomeno
logów, [w:] Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963, s. 335).

11 Jest to stanowisko tych filozofów bytu, którzy przyjmują, że podstawowym
(wyjściowym) aktem poznawczym w metafizyce są sądy egzystencjalne. Idzie więc
głównie o poglądy Gilsona i Krąpca.

14 M.A. K r ą p i e c ,  Metafizyka, Zarys podstawowych zagadnień, Poznań 1966, 
s. 86. Wydaje się, że zwrot systemie filozoficznym” należy rozumieć ,(filozofowa
nia”. Przy tej okazji trzeba zaznaczyć, że i inne sformułowania o. Krąpca bywają 
nieprecyzyjne i mogą prowadzić do nieporozumień. Jeśli jednak weźmie się pod uwa
gę całość przedstawionego ujęcia, to wydaje się ono konsekwentne i słuszne.

15 „Sądy egzystencjalne typu «o istnieje* stanowią najpierwotniejsze poznawcze 
przeżycie człowieka, chociaż nie zawsze formalnie uświadomione, gdyż są one uwi
kłane w tzw. poznaniu pragmatycznym, przyporządkowanym konkretnym reakcjom 
życiowym. W filozofii z łatwością, dzięki refleksji, wyodrębniamy te sądy i uznajemy 
za bazę wszelkiego realistycznego poznania rzeczywistości” ( K a m i ń s k i  i K r ą 
p i ec ,  Z teorii i metodologii metafizyki, s. 194).
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konkretnego16. Wyrażamy to w zdaniach typu: „to jest”, „to istnieje” . 
Już w takich pierwotnych aktach występuje ujęcie zdwojone: treściowej 
strony czegoś konkretnego (to) oraz jego strony faktycznej (istnieje). Pier
wotny i podstawowy akt poznawczy, w którym stwierdzamy istnienie kon
kretu, jest funkcją wszystkich (zmysłowych i umysłowych) władz poznaw
czych; jest więc poznaniem integralnym, choć w stadium bardzo mało roz- 
winiętym.rW tych pierwotnych sądach egzystencjalnych nie wyróżnia_jię 
w pełni .ani treści, ani istnienia, ale implicite zawierają one jedno i dru
gie. Rezultatem ich „spojęciowania” jest niewyraźne,, przedrefleksyjne po
jęcie bytu. Stanowi ono podstawę dla dalszych procedur poznawczych, 
tworzących swoistą dialektykę przeciwstawiającą treść i istnienie bytów. 
Pogłębienie znajomości treści konkretów, doprowadzające do determinacji 
przedmiotu, dokonuje się w oparciu o percepcję zmysłową i wyraża się 
w zdaniach spostrzeżeniowych, pojęciach, zdaniach orzecznikowych itp. 
Można także zwracać specjalną uwagę na faktyczność przedmiotów i po
głębiać afirmację istnienia, co zachodzi w uwyraźnionych sądach egzysten
cjalnych.

Główna teza referowanego stanowiska wyraża się w twierdzeniu, że 
[pierwotne ujęcie konkretu jest ujęciem równoczesnym (choć niewyraź
nym) faktu istnienia i uchwyceniem jego treści, przy czym faktyczność, 

j  czyli istnienie, jest tym, co się poznawczo narzuca przede wszystkim. 
Stwierdzenie więc faktyczności przedmiotu jest jakby pierwsze, bardziej 
zaakcentowane niż nawet zmysłowe poznanie treści, która wszakże jest 
równocześnie ujęta 17.

Zreflektowane pojęcie bytu, będące poznawczym ujęciem  istniejących 
konkretów, formułuje się na drodze złożonych aktów poznawczych, w  któ
rych pierwszorzędną rolę odgrywają sądy._Qjie bowiem jedynie zdolne są 

\  wniknąć w złożoną strukturę bytu 1S. Przede wszystkimi uwyraźnione sądy!

16 Gdy będziemy mówić o faktyczności, będzie chodziło o ten aspekt rzeczywi
stości, dzięki któremu rzeczywistość jest naprawdę rzeczywistością. Tym elementem 
decydującym jest akt istnienia. Nie przesądzamy jeszcze przez to problemu realnej 
różnicy między istotą i istnieniem, chociaż sprawa ta nie jest obojętna dla rozważa
nego zagadnienia. Przeciwnie, wiąże się najbardziej istotnie z całą problematyką par
tycypacji.

17 Na temat charakteru i roli sądów egzystencjalnych M.A. K r ą p i e c pisze 
szeroko we wszystkich swych pracach: Realizm ludzkiego poznania, Poznań 1959, 
s. 500—511 oraz 615—620; t e n ż e ,  Teoria analogii bytu, Lublin 1959, s. 79—142; t e n 
że,  Struktura bytu, Lublin 1963, s. 257—273; t e n ż e ,  Z teorii i  metodologii m etafizy
ki, Lublin 1962, s. 108—128; t e n ż e ,  Metafizyka, s. 86—93; t e n ż e ,  O realizm me
tafizyki, „Zeszyty Naukowe KUL” 12 (1969), nr 4, s. 11—20.

18 Zwracał uwagę na to Tomasz z Akwinu, zob. In Boeth. de Trinitate, V, 3, 
a współcześni interpretatorzy i kontynuatorzy jego myśli jeszcze Wyraźniej wykazują 
paralelność między strukturą bytu i jego poznawczym ujęciem. „Metafizyka, pisze
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egzystencjalne, jako akty stwierdzające istnienie przedmiotów, leżą u  pod
staw realistycznego systemu metafizyk^19. Wiąże się to z podkreśleniem 
transcendencji aktu istnieniaT -^Eobęs^wszelkiej treści bytowej. Ontyczny 
prym at istnienia w bycie wyraża się więc w swoistym pierwszeństwie 
afirmacji istnienia w poznawczym ujęciu rzeczy.|

Takie stanowisko suponuje więc określoną teorię wszelkich sądów 20. 
Jest rzeczą dobrze znaną, iż istnieją różnice poglądów, co do natury sądów, 
zwłaszcza ich stosunku do spostrzeżeń, afirmacji istnienia, elgmgntów kon
stytutyw nych itp. W tomizmie w ustaleniu natury sądu posługiwano się 
interpretacją tekstów Akwinaty, który uważa\sgd za podstawową, obok 
prostego ujęcia, operację intelektu, przy czym elementem konstytutyw
nym sądu jest afirmacja lub negacja istnienia 21 f Moment asertywny wy
różnia więc sposób sądowy od przedstawieniowego odnoszenia się pozna
jącego podmiotu do przedmiotu. „Dwojaka jest czynność intelektu: jedna, 
która nazywa się poznaniem niepodzielnym, dzięki której poznaje się, czym 
coś jest, druga natomiast, która składa i rozdziela, czyli tworzy mowę afir- 
mującą lub przeczącą. Te dwie czynności odpowiadają dwom [elementom] 
w rzeczach. Pierwsza dotyczy samej natury rzeczy, zgodnie z którą rzecz 
poznana zajmuje jakiś stopień wśród bytów, czy to jest rzecz jako całość, 
czy jakaś rzecz niekompletna, jak część czy przypadłość. Druga natomiast 
czynność odnosi się do samego istnienia rzeczy, które wypływa ze zjedno
czenia zasad w bycie złożonym lub dopełnia samą prostą naturę rzeczy jak 
w substancjach prostych” 22.

Chociaż sam Tomasz nie wspomina o sądach egzystencjalnych (uwy
raźnionych), tekst ten pozwala na ich wypracowanie p rzez ' wyróżnienie 
dwóch zasadniczych znaczeń term inu „jest” 23 konstytuującego sąd.

Gilson, w której esse jest najwyższe w porządku rzeczywistości, wymaga koniecznie 
epistemologii, w  której sąd, a nie abstrakcja, jest najwyższym aktem poznania” (Byt
i istota, s. 265)^-

19 Tomasz wprawdzie wskazał na sądowe ujęcie bytu, istnieje nawet w  jego 
pismach podstawa do wyróżnienia sądów egzystencjalnych (In Peri Herm. lec. 2, 212), 
wypracowanie teorii sądów egzystencjalnych jest jednak dziełem współczesnych to- 
mistów.

20 O różnych, z uwagi na istnienie, teoriach sądu, zob. L. G u m a ń s k i ,  Elemen
ty sądu a istnienie, Toruń 1961, s. 10—34.

21 Oczywiście, nie chodzi tu jedynie o afirmację czy negację istnienia jako aktu 
bytowego, ale raczej w  przypadku scholastyków o istnienie zgodności lub niezgodnoś
ci cech.

22 In Boeth. de Trinitate, V, 3.
28 Co do funkcji „jest” istnieje od czasów starożytności dyskusja. Tu ograniczam 

się do wskazania znaczeń zasadniczych. Można ich znaleźć o wiele więcej, np. I.A. R i- 
c h a r d s  wymienia aż osiem znaczeń wyrazu „jest”: stwierdzenie, istnienie, nazywa
nie, połączenie, tożsamość, zmiana, wiara, teraźniejszość (Interpretątion in Teaching, 
London 1949, s. 318—335. Zob. G u m a ń s k i ,  Elementy sądu a istnienie, s. 61 nn.).
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1° Jeśli „jest” występuje w roli łącznika zdaniowego stwierdzającego 
relację zachodzącą między podmiotem i orzecznikiem w zdaniu, 
wówczas mamy do czynienia z sądami podmiotowo-orzecznikowy- 
mi, atrybutywnymi typu S jest P. j

2° Jeśli natomiast „jest” występuje w funkcji wskazującej na fak- 
tyczność przedmiotu, na istnienie, a więc czynnik aktualizujący 
treść w porządku realno-bytowym, wówczas mamy do czynienia 
z sądami egzystencjalnymi typu „a istnieje”. Sąd taki stwierdza 
aktualne istnienie bytu czy to substancjalnego, czy przypadłościo
w eg o ^

Sąd egzystencjalny jest sądem sui generis nieprzekładalnym na żaden 
inny rodzaj sądów, otrzymanym w wyniku bezpośredniego zetknięcia się 
poznającego podmiotu z istniejącym przedmiotem, a nie w wyniku „skła
dania i rozdzielania”. Afirmacja w  nim zawarta jest afirmacją powstałą 
w wyniku bezpośredniego kontaktu z konkretem.

Chociaż scholastycy przyjmowali zasadniczo allogeniczną teorię sądów, 
według której sąd jest zestawieniem skądinąd znanych pojęć, a afirmacja
i przeczenie jest wynikiem „składania i rozdzielania”, jak to sugeruje na
wet przytoczony wyżej tekst Tomasza, to wydaje się, iż może to być odno
szone do sądów orzecznikowych, atrybutywnych. Natomiast j/sąd egzysten
cjalny, który nie polega na „składaniu” ani „rozdzielaniu”, lecz jest wyni
kiem bezpośredniego ujęcia konkretu, wydaje się być aktem pierwotnym
i do niego odnosiłaby się teoria idiogeniczna sądu. /

2. Dyskusja w  sprawie funkcji sądów egzystencjalnych

Podstawowy dla realizmu ludzkiego poznania w ogóle i realizmu po
znania filozoficznego (i realizmu partycypacji) charakter i rola sądów egzy
stencjalnych jest równocześnie sprawą bardzo dyskusyjną 2i. W tym  miej
scu nie tyko rozchodzą się przeciwstawne systemy filozoficzne (chodzi bo
wiem o możliwość czy niemożliwość dotarcia do realnego świata), lecz tak
że koncentrują się wewnętrzne dyskusje między tomistami.

Poważne kontrowersje budzi twierdzenie o pierwotności powiązania 
afirmacji istnienia oraz percepcji treści, czyli uznanie prym atu sądów

24 Zastrzeżenia budzi głównie prymat sądów egzystencjalnych przed wszelkim  
innym poznaniem. Prymat ten wyraźnie stwierdza Krąpiec: ^Absolutnie więc pierw
szym ludzkim aktem poznania jest sąd egzystencjalny, stwierdzający istnienie poszcze
gólnych (czy też zbioru) przedmiotów danych nam bezpośrednio w  doświadczeniu, 
zmysłowym. W tak pojętym sądzie egzystencjalnym mamy dany bezpośrednio tylko 
fakt istnienia czegoś, czego nawet jeszcze (dobrze lub nawet wcale) nie poznaliśmy. 
Fakt istnienia czegoś „chwyta nas za gardło” tak, że w tym miejscu nie ma jeszcze 
mowy o wątpieniu czy dystansie poznawczym [...] Sąd egzystencjalny jest spontanicz
nym poznaniem prerefleksyjnym” (O realizm, m etafizyki, s. 18—19).
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egzystencjalnych, będących właśnie swoistym połączeniem percepcji treści 
wraz z afirmacją istnienia. Płyną one, wydaje się, bądź z odrębnego rozu
mienia term inu „sąd”, bądź z nieco innego rozumienia istnienia i jego roli 
w bycie.

Zakładanie u podstaw poznawczej aktywności ludzkiej poznania „są
dowego”, a więc „opieranie poznania ostatecznie na sądach” Stępień uwa
ża za „nieporozumienie”. Jego zdaniem sądy egzystencjalne, będące ro
dzajem sądów kategorycznych, nie stanowią czynności poznawczej wprost 
kontaktującej podmiot poznający z istniejącym światem, czyli nie są do
starczeniem pierwszych informacji o świecie, ale są naturalnymi rezulta
tami tego, co dane bezpośrednio 25.

Stępień uważa, że istnienie, będące kwalifikacją przedmiotu danego 
empirycznie, dane jest między innymi w spostrzeżeniu zewnętrznym, we
wnętrznym lub przypomnieniu. Pozycja egzystencjalna rzeczy zawarta 
jest więc w spostrzeżeniu jako dostarczającym bezpośredniej informacji
o przedmiotach] W spostrzeżeniach dana jest zawsze wielość przedmiotów, 
jawią się jakieś przedmioty na pewnym tle, czyli pewien wycinek rzeczy
wistości. W sądzie egzystencjalnym natomiast, zdaniem Stępnia, afirmu- 
jemy istnienie rzeczy wyselekcjonowanej z danej spostrzeżeniowo wielości 
przedmiotów. Ta „separacja” jest ważnym elementem sądu egzystencjal
nego. Druga sprawa, wiążąca się zresztą z tym, to wtórny w stosunku do 
spostrzeżenia charakter sądu. Między bezpośrednim poznaniem a pozna
niem sądowym zachodzi pewna „odległość”. Moment istotny dla sądu, czyli 
moment stwierdzania istnienia czegoś w sądzie egzystencjalnym, ma jed
nak odpowiednik w momencie przeświadczenia o istnieniu czegoś wystę
pującego w spostrzeganiu 26.

W porównaniu z omówionym stanowiskiem Krąpca, wydaje się, iż ma
my tu do czynienia z innym rozumieniem sądu egzystencjalnego. Dla nie
go afirmacja istnienia nie jest wtórna w stosunku do spostrzeżenia, ale 
równoczesna, choć się nie zawiera w spostrzeżeniu treści. Toteż jego po
gląd różni się zasadniczo od stanowiska Twardowskiego, według którego 
sąd jest elementem spostrzeżenia. M.A. Krąpiec bardzo mocno podkreśla 
intelektualny charakter afirmacji istnienia. Poza tym wyklucza moment

25 Por. A.B. S t ę p i e ń ,  Teoria poznania. Zarys kursu uniwersyteckiego, Lublin 
1971, s. 44.

86 „Ryzykowne teoriopoznawcze twierdzenie, że sądy egzystencjalne «stanowią 
absolutnie pierwszy świadomy styk człowieka ze światem i dlatego one właśnie są 
w punkcie wyjścia w systemie filozoficznym* (89). Chyba, że dla Autora sąd egzy
stencjalny nie jest sądem, lecz jakimś pierwotnym poczuciem lub momentem pier
wotnego poczucia (doznania) poznawczego. Ale czy coś takiego może być początkiem 
systemu filozoficznego” (Stępień, M.A. Krąpiec, «Metafizyka», recenzja „Zeszyty Nau
kowe KUL” 10 (1967), nr 4, s. 85).
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odległości między poznaniem bezpośrednim a poznaniem wyrażonym w są
dach egzystencjalnych. Zanalizujmy to bardziej szczegółowo.

Na dane „źródłowo” i cieleśnie przedmioty człowiek umysłem reaguje 
podwójnie:

1° stwierdza, że coś konkretne (ale jeszcze ani nie zróżnicowane, ani 
nie zdeterminowane) j e s t ,  nawet nie precyzując, jakie jest, i to 
stwierdzenie stanowi właśnie pierwotny (nie zreflektowany) sąd 
egzystencjalny: „to istnieje”,

2° określa (opisuje), j a k i e  jest w sądach spostrzeżeniowych: „jest 
żółta plama” ; „jest zielone drzewo”.

Mając więc przedmiot czy szereg przedmiotów, wobec których człowiek 
znajduje się, może postawić dwa pytania: „czy jest” i „co (jakie) jest’-. 
Odpowiedzi na nie, a więc zarówno sądy egzystencjalne, jak i sądy spo
strzeżeniowe są pierwotne, stanowią protokół bezpośredniego poznania. To 
są właśnie odpowiedzi poznawcze człowieka na bodziec rzeczywistości, ale 
odpowiedzi bezpośrednie i autonomiczne, nie suponujące jedna drugiej. 
Prym at sądów egzystencjalnych niezreflektowanych (stwierdzenie, „że 
jest”) przejawia się w tym, że wobec zastanych przedmiotów zwykle na
wet nie stawiamy pytania, czy one istnieją. Stwierdzenie istnienia, czyli 
pierwotny sąd egzystencjalny, dokonuje się tak spontanicznie, naturalnie, 
bezpośrednio, że często go nie zauważamy. W analizie jednak bez trudu 
możemy wskazać na jego pierwotność obok pierwotności sądów spostrze
żeniowych.

Wydaje się, że przyjęcie takiej pierwotności sądu egzystencjalnego nie 
musi budzić zastrzeżeń, ale jest nawet koniecznością, jeśli nasze poznanie 
ma dotyczyć realnego, istniejącego świata. Nie wyklucza to, jak zazna
czyliśmy, równoległej pierwotności sądów spostrzeżeniowych27.

Twierdzenie Stępnia, jakoby istnienie przedmiotu mogło być również 
pierwotnie dane w przypomnieniu, budzi pewną obawę, czy tak stawiając 
sprawę, ma on na myśli istnienie realne. Wydaje się, że może raczej chodzi
o pozycję egzystencjalną przedmiotu w rozumieniu Ingardena, przy czym 
Ingarden posuwa się jeszcze dalej w odejściu od tego faktycznego istnie
nia, o które chodzi w metafizyce realistycznej, gdy twierdzi, że pozycja 
egzystencjalna przedmiotu zawarta jest w nazwie 28. W realistycznej filo
zofii bytu istnienie konkretu może być tylko stwierdzone intelektualnie, 
jeśli przedmiot jest obecny jednocześnie „fizycznie” . Gdyby sąd egzysten

27 Terminem „sąd spostrzeżeniowy” można by objąć zarówno jeden, jak i drugi 
rodzaj sądów. Trzeba jednak wówczas bardzo wyraźnie wyodrębnić dwa typy sądów 
spostrzeżeniowych: sądy spostrzeżeniowe klasyfikujące, które dotyczą jakości, treści 
rzeczy, oraz sądy egzystencjalne, dotyczące samej faktyczności rzeczy. Istotnym ele
mentem tych ostatnich jest afirmacja realnego, aktualnego istnienia.

28 Por. R. I n g a r d e n ,  O dziele literackim, Warszawa 1960, s. 100.
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28 Pewien niepokój co do natury sądów egzystencjalnych w rozumieniu Krąpca J 
budzi stwierdzenie, iż „żadne zdanie egzystencjalne w tym sensie nie jest prawdziwe 
ani fałszywe, aczkolwiek umożliwia ono prawdę lub fałsz w zdaniu orzecznikowym” 
(Z teorii i metodologii metafizyki, s. 121). Wydaje się, że trzeba tu poczynić pewnej 
rozróżnienia. Skoro (sąd egzystencjalny zawiera moment afirmacji, przysługuje m ul 
kwalifikacja prawdy, tak jak każdemu innemu sądowi. Sąd egzystencjalny stwierdza 
bowiem stan zachodzący w rzeczywistości. Inną natomiast sprawą jest rozstrzygal- 
ność o prawdzie sądu. Możliwa jest ona dopiero po refleksji, a więc wymaga dodatko
wych aktów poznawczych. Gdyby sądowi egzystencjalnemu odmówić kwalifikacji 
prawdy, nie byłby to sąd, ale spostrzeżenie zmysłowo-intelektualne bez afirmacji 
istnienia. ̂  _

cjalny wydawało się dopiero po spostrzeżeniu przedmiotów i obróbce po
jęciowej tego spostrzeżenia, to stwierdzilibyśmy bezpośrednio nie istnie
nie konkretu, ale istnienie desygnatu pojęcia. A to już nie jest bezpośred
nie ujęcie istnienia przedmiotu. Czy nie dlatego właśnie mogły się poja
wiać teorie o sense data i rozmaite odmiany empiriokrytycyzmu?

jsą d  egzystencjalnyjw rozumieniu przedstawicieli egzystencjalnej wer
sji tom lzrńcrjegt afetem zupełnie swoistym, dla którego..może trudno zna
leźć adekwatny odpowiednik w  term inach logicznych. INie polega on ani 
na łączeniu pojęć przez stwierdzanie lub dzielenie ich przez przeczenie, 
ani na asercji niepustośeL nazwy, lecz na stwierdzeniu lnh raprzerzenin 
istnienia pewnego ̂ konkretnego, ale jeszcze w  refleksji - nie- określonego 
przedmiotu^ co może dokonać się w  poznaniu bezpośrednim, spontanicz
nym, a nie może być czymś wtórnym w  stosunku do jakiegoś bardziej 
pierwotnego poznania. Sąd egzystencjalny jest więc pewną postacią po
znania bezpośredniego#.

W związku z kontrowersjami co do natury i roli sądów egzystencjal
nych w poznaniu bytu  należałoby jednak poczynić kilka wyjaśnień. Prze
de wszystkim trzeba, posługując się bardziej szczegółowym opisem psycho- 
logiczno-genetycznym elementarnego, spontanicznego poznania istnieją
cych konkretów, wykazać różnicę między sądami egzystencjalnymi, które 
występują u  podstaw wszelkiego poznania, sądami egzystencjalnymi po
tocznymi i sądami egzystencjalnymi występującymi w systemowo-meta- 
fizycznym opisie konstruowania pojęcia bytu.

Wydaje się, iż spór dotyczy tego, czy „p. istnieje” znaczy:
1° a podpadające pod klasę (pojęcie) X  istnieje
2° to konkretne (konkretna treść), jeszcze bliżej nie zdeterminowane, 

istnieje.
Jest chyba rzeczą bezsporną dla przedstawicieli egzystencjalnej filozofii 

bytu, że sądy egzystencjalne drugiego typu (a więc sądy egzystencjalne 
uwyraźnione) stanowią punkt wyjścia procesu formułowania pojęcia bytu 
w  metafizyce i gw arantują jego realność. Poznanie metafizyczne nie jest 
jednak rozpoczynaniem od punktu zerowego jakiejkolwiek wiedzy, ale
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stanowi rezultat kierowanej działalności poznawczej, suponującej jakąś 
uprzednią znajomość świata, przynajmniej na poziomie poznania potocz
nego. Jest poznaniem selektywnym, pomija wiele aspektów, zwraca uwa
gę już przez postawienie pytania w szczególny sposób na fakt istnienia. 
Sądy egzystencjalne, stanowiące punkt wyjścia w metafizyce, są artyku
łowanymi, wyrażonymi w formie zdania, rezultatami poznania w pewnej 
mierze kierowanego. Nie są one zapisem pierwotnego (genetycznie) ze
tknięcia się z realną_rzeczywistością, choć oczywiście są rejestracją aktual
nie dokonującego się bezpośredniego kontaktu poznawczego z  nią, są re
jestracją aktualnie dokonującego się doświadczenia stanów bytowych fak
tycznie istniejących. Wypowiadając sądy egzystencjalne typu „Jan istnie
je”, „to drzewo istnieje”, „moje pojęcie istnieje” itp., zakładamy poznanie 
uprzednie, a więc pierwotne sądy egzystencjalne, sądy spostrzeżeniowe, 
pojęcia uzyskane w drodze abstrakcji itp. Nie podważa to jednak w ni
czym faktu, że istnienie przedmiotu stwierdzane jest w bezpośrednim 
z nim kontakcie. Ostatecznie sąd egzystencjalny jest wyłącznie uwyraź
nieniem determinującym, reflektowaniem pierwotnego sądu egzysten
cjalnego.

Opis psychologiczno-genetyczny faktu poznania zawarty w wielu dzie
łach Krąpca jest przeprowadzany przynajmniej do pewnego stopnia 
z punktu widzenia potrzeb metafizyki, a więc jest jakby zawężony meta
fizycznym punktem widzenia i dlatego może być mylący. W naszym pier
wotnym zetknięciu się z rzeczywistością nie jest nam bowiem dany jakiś 
jeden określony czy nieokreślony przedmiot — jak to sugerowała analiza. 
Zwykle spostrzegamy równocześnie wiele przedmiotów, dany jest nam pe
wien wycinek rzeczywistości, a więc wiele przedmiotów w określonym 
otoczeniu. Nie zmienia to jednak faktu, że dokonujemy afirmacji istnienia 
tego wszystkiego jako czegoś, co jest, a potem wyróżniamy poszczególne 
przedmioty czy to w jednostkowych sądach egzystencjalnych, czy w zda
niach spostrzeżeniowych. Sądy egzystencjalne, występujące poza systemem 
metafizyki, mogą być także dwojakiego rodzaju: jedne — pierwotne, jesz
cze nie wyprecyzowane, i sądy egzystencjalne stwierdzające istnienie wy
różnionych „nazwanych” przedmiotów. Praktycznie, sytuacje, w których 
nie znamy treści konkretu, a wiemy tylko, że egzystuje, są raczej w yjąt
kowe. Ale nawet i w tym przypadku afirmacja istnienia jest równoczesna 
z percepcją jakiejś treści. Gdy np. dochodzą do nas dźwięki, słyszymy je, 
zauważamy, że coś się rusza, dostrzegamy jakieś kontury, nie wiemy do
kładnie, co jest, ale wiemy, że coś konkretnego istnieje.

Różnica między sądem egzystencjalnym pierwotnym a sądem egzysten
cjalnym uwyraźnionym ukazuje się jaśniej, jeśli zwrócimy uwagę na dy
namiczny charakter naszego poznania. Poznanie nie przybiera nigdy od 
razu stanów wykończonych, takich, jakie są przedmiotem klasyfikacji
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i kwalifikacji logicznych, ale posiada pewien dodatkowy wymiar: „głębię”, 
która jest niedostrzegalna dla ujęć formalnych. Dotyczy to także sposobu 
afirmacji istnienia. Stępień term in „sąd” odnosi do poznania całkowicie 
wykończonego, Krąpiec natomiast przypisuje go również pewnym niezu
pełnie wyprecyzowanym stanom poznawczym, może nie dość wyraźnie za
znaczając tę wieloznaczność, zachodzącą ze względu na etapy doskonalenia 
się poznania. W poznaniu bowiem dokonuje się: 1° coraz ściślejsze połą
czenie się intencjonalne podmiotu poznającego z rzeczą poznawaną, 2° lep
szy „ogląd” danej rzeczy, co zwykło się wyrażać w zdaniach opisujących 
treść danej rzeczy oraz 3° coraz wyraźniejsze uświadomienie sobie egzy
stencjalnej pozycji rzeczy.

W wielu aktach poznawczych można zauważyć osobowe (poznawcze, 
świadome) zaangażowanie się w formie stwierdzenia, „że jest”, i to takie
go stwierdzenia, które staje się podstawą życiowych, realnych reakcji czło
wieka. To stwierdzenie przechodzi różne stadia: od spontanicznego, przed- 
refleksyjnego, niepowątpiewalnego stwierdzenia, będącego podstawą aktów 
witalnych osoby do stwierdzenia rzędu wysoce świadomego, które łatwo, 
daje się wyrazić w zdaniu czy nawet usymbolizować w postaci schematów! 
logicznych „x jest”.

Trzeba więc zgodzić się z tym, że między sądem egzystencjalnym, jaki 
znajduje się u podstaw wszelkiego poznania, i sądem egzystencjalnym, wy
stępującym w systemie metafizyki, zachodzi różnica pod względem stopnia 
zdeterminowania. Można mieć nawet opory co do nazywania jednego i dru
giego poznania jednakowym terminem 3#. Jest to jednak wyłącznie różnica 
stopnia. W jednym i drugim wypadku chodzi bowiem o stwierdzenie tego 
samego istnienia. Różnica dotyczy stopnia wyprecyzowania, uwyraźnienia 
czy refleksyjności.

Poznanie istnienia rzeczy jest więc poznaniem bezpośrednim, czyli da
na jest sama konkretna treść istniejąca, a nie jej przejaw czy skutek (do
tyczy to sądów egzystencjalnych bezpośrednich; istnieją bowiem sądy eg
zystencjalne pośrednie, które właśnie stwierdzają istnienie czegoś na 
podstawie poznania skutków czy przejawów). M ów iącj ęzykiemTenóme- 
nologicznym — rzecz jest samoobecna, źródłowo i cieleśnie, bez żadnego 
pośrednika, bez żadnego narzędzia sztucznego, bez odległości (w sensie 
pośredniości).

Afirmacja istnienia w sądzie egzystencjalnym uwarunkowana jest więc 
przedmiotowo. Moment asertywny w sądzie egzystencjalnym jest narzu-

80 Nie wydaje się jednak, aby proponowane nazwy: doznanie istnienia, intuicja 
istnienia, doświadczenie istnienia oddawały słuszną intuicję Krąpca, że chodzi tu
o a f i r m a c j ę  istnienia, a więc o sąd. Można by się może zgodzić na nazwę sąd 
mniej doskonały (nie uwyraźniony, nie zreflektowany). Zatrzymanie nazwy „sąd” dla 
stanów przedrefleksyjnych i zreflektowanych ukazuje jakby „stopnie” afirmacji.



eony obecnością istniejącego przedmiotu, a nie jest rezultatem refleksji 
czy, tym  bardziej, nie dokonuje się pod wpływem woli (decyzji).

3. Treść i istnienie — rozróżnienia pierwotne

Sąd egzystencjalny czy to w formie niewyprecyzowanej w punkcie 
wyjścia ludzkiego poznania, czy w postaci wykończonej stanowiący punkt 
wyjścia systemu metafizyki zawiera przez swą budowę wskazanie impli
cite na zdwojenie występujące w bycie między treścią i samą faktyczno- 
ścią (istnieniem) przedmiotu. W najbardziej pierwotnym poznaniu dana 
nam jest, chociaż w formie bardzo zalążkowej, wewnętrzna budowa kon
kretu. W toku dalszych analiz metafizycznych okaże się, iż istnienie jest 
aktem transcendentnym w  stosunku do treści, jest ostateczną aktualnością 
rzeczy, czymś, co uobecnia jej treść. Istnienia — jako czynnika ostatecz
nie aktualizującego treść w porządku bytowym, współmiernego do niej, 
najściślej z nią zjednoczonego, a jednak różnego od treści, niesprowadzal- 
nego do niej i niewyprowadzalnego z niej — nie można poznać zwracając 
uwagę jedynie na jego treść 31. Trudno więc byłoby zgodzić się z twierdze
niem, że w spostrzeżeniu dane jest istnienie, a tym  bardziej w przypom
nieniu. W każdym razie w tym  ostatnim przypadku na pewno nie chodzi
o istnienie w sensie czynnika aktualizującego hic et nunc konkretny przed
miot. Niewątpliwie istnienie jest dane wraz z pewną, choćby bardzo niedo
skonałą, percepcją treści i nie ma możliwości stwierdzenia istnienia czegoś 
bez równoczesnej percepcji zmysłowej treści. Nawet w wypadkach, gdy 
czegoś nie widzimy, by stwierdzić, że ono jest, muszą temu stwierdzeniu 
towarzyszyć jakieś doznania zmysłowe: ruch, dźwięk, widok zamazanych 
konturów, plama o jakiejś barwie itp.

W akcentowaniu prym atu poznania istnienia w stosunku do treści cho
dzi o podkreślenie transcendentności istnienia w stosunku do kwalifikacji 
treściowych oraz stwierdzenie, że droga do poznania istnienia nie prowa
dzi poprzez rozpoznanie treści. Najlepiej mówić o równoczesności percep
cji treści i stwierdzenia istnienia. Inaczej nie można by wyjść poza imma- 
nentystyczną koncepcję percepcji zmysłowej, jak to widać na przykładzie 
różnych teorii np. Macha, gdzie spostrzeganie jest dostrzeganiem odizolo
wanych od siebie danych zmysłowych oraz analityków, dyskutujących nad 
tym, czy spostrzegamy rzeczy materialne czy dane zmysłowe.

31 Owens zwraca uwagę na to, że sądzenie jest czynnością dynamiczną i syntety
zującą, uwarunkowaną czasowo. Istnienie jako przedmiot sądu jest także dynamiczne, 
syntetyzujące i uwarunkowane czasowo. Dlatego w procesie sądzenia, inaczej niż w 
aktach pojęciowych, nie następuje pewna „petryfikacja”; dynamizm sądu oddaje 
dynamizm istnienia (Por. An Interpretation of Existence, Milwaukee 1968 oraz J.H. 
N i c o l a s ,  Dieu connu comme inconnu, s. 104—112).
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Gdyby człowiek już w  pierwszym akcie poznawczym nie stwierdził, że 
rzeczy faktycznie są, to nigdy by do tego na pośredniej drodze nie doszedł. 
Od poznania treści do stwierdzenia istnienia nie ma bowiem przejścia. 
Fakt istnienia rzeczy jest czymś pierwotnym, podstawowym. Wobec tego, 
jeśli nie uzna się też pierwotności jego ujęcia, bardzo trudno na innej, 
okrężnej drodze uzasadnić, że coś jest. A poza tym  we wszelkich stadiach 
poznania człowiek działa jakb osoba, byt materialno-duchowy, jako pewna 
funkcjonalna całość. Stąd wydaje się czymś naturalnym, że nawet w pierw
szym etapie poznania istnieją akty poznawcze, będące zjednoczeniem po
znania zmysłowego i intelektualnego. Działaniu zmysłów współtowarzyszy 
tu  praca umysłu. Wydaje się, że przyjęcie proponowanej koncepcji sądów 
egzystencjalnych, jako punktu wyjścia w  poznaniu ludzkim, dobrze wy
raża tę  jedność ludzkiego zachowania s ię 32.

Istnienie więc musi należeć do tego, co dane bezpośrednio, i to bezpo
średnio w  podwójnym znaczeniu: 1° w  bezpośrednim kontakcie poznaw
czym z przedmiotem, 2° nie po poznaniu treści i w oparciu o nią, ale 
wprost stwierdzone intelektualnie.

Przyjęcie sądów egzystencjalnych w mink.cie wyjścia ludzkięgo_pozpa- 
nia i w punkcie wyjścia systemu metafizyki ma ogromne znaczenie. Prze
de wszystkim, jak już zaznaczono, gwarantuje ono realizm wszęlkiego 
ludzkiego poznania i poznania metafizycznego. Poza tym, sąd_egzysten- 
cjalny, będący aktem jednoczącym percepcje treści i afirmację istnien ia! 
przedmiotu, daje podstawę do „wglądu” w wewnętrzną budowę konkretu, 
co ma kolosalne znaczenie dla stwierdzenia -faktu partycypacji realnej. 
Oczywiście, dokonuje się to dopiero w w yniku długich analiz i interpre
tacji bytu już na terenie metafizyki, ale właśnie punkt wyjścia urealnia
i ukierunkowuje wszelkie dalsze analizy. W formie bardzo zalążkowej (im 
plicite) okazuje się już w sądzie egzystencjalnym, że każdy konkret jest 
wewnętrznie złożony z  jakiejś t rescT i  istnienia. Pierwotność sadów egzy- 
stencjalnych sprawia, że treść i istnienie stanowią w pewnym sensie.,roz- 
różnienia pierwotne.

Skoro byt nie jest jednoelementowy, jest złożony, analizy i interpre
tacje metafizyczne wykażą, że jest bytem pochodnym i w refleksji można 
ustalić charakter tej pochodności, co w  konsekwencji może doprowadzić 
do skonstatowania faktu partycypacji transcendentalnej i zbudowania jej 
teorii na .terenie metafizyki. Tylko więc na poznaniu realnie, faktycznie 
istniejących bytów można zbudować „od dołu” teorię partycypacji, która

82 W egzystencjalistycznej filozofii bytu szeroko omawia się podmiotowe uwa
runkowania możliwości sądów egzystencjalnych jednoczących percepcję konkretu
i afirmację istnienia. Chodzi tu o rolę intelektu w afirmacji istnienia, rozumu szczegó
łowego oraz jego uwarunkowań przedmiotowo-bytowych: obiektywność i inteligibil- 
ność bytu, złożenie z istoty i istnienia.
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nie będzie obciążona aprioryzmem postawy platońskiej ani nie będzie tyl
ko filozoficzną eksplikacją teologicznej wizji świata.

4. Niewystarczalność metody rezolutywnej^ dla poznania istnienia

Do oponentów sądowego poznania bytu i przypisywania sądom egzy
stencjalnym tak  zasadniczej roli należy C. Fabro, główny teoretyk tomi- 
stycznej doktryny o partycypacji. Niewątpliwie Fabro, jak zaznaczono, na
leży do tych współczesnych autorów, którzy z dużym znawstwem, zapa
łem i dociekliwością odczytują metafizyczną naukę Tomasza z Akwinu. 
Oczyszcza ją  z obcych naleciałości, pokazuje jej niepowtarzalność, dysku
tując z rozwiązaniami dawnymi i współczesnymi.

W wielu punktach interpretacja Fabra jest zbliżona do egzystencjalnej 
wersji tomizmu. Sprawy dyskusyjne dotyczą właśnie aspektów przede 
wszystkim metodologicznych i epistemologicznych, co jednak znajduje 
swój wyraz w samym rozumieniu term inu „byt”. Trzeba przyznać, że
i w tej dziedzinie istnieje ewolucja, niemniej jednak pewne ujęcia, nawet 
zawarte w ostatnich publikacjach, nie wydają się gwarantować realizmu 
pojęcia bytu, które czyni podstawą partycypacji transcendentalnej3S. Są 
one może nie tyle błędne, co raczej w wykładzie pozytywnym niepełne. 
Fabro, dyskutując z istniejącymi rozwiązaniami co do sposobu poznania 
istnienia, nie dochodzi do pełnego podania własnego rozwiązania. W wizji 
metafizycznej zaś brak mu adekwatnych analiz epistemologicznych i me
todologicznych.

Fabro wyraźnie przeciwstawia się sądowej koncepcji poznania bytu, 
a konsekwentnie i poznania istnienia dzięki sądom egzystencjalnym. Wy
raża nawet przekonanie, że jeśli metafizykę buduje się na odpowiedniości 
dwóch operacji umysłu (simplex apprehensio i iudicium) z istotą i esse, po
zostaje się na płaszczyźnie arystotelesowskiej metafizyki formy, a nie To- 
maszowego ujęcia bytu z jego esse intensywnym 34. O ile w pierwszych 
swych dziełach Fabro twierdził, że dochodzi się do pojęcia bytu na drodze 
abstrakcji35, ostatnio wyraża pogląd, że abstrakcja nie jest tu  procesem 
wystarczającym i to z dwóch względów: byt jest noetyczną^ podstawą

88 Ewolucję ujęć Fabra widać wyraźnie przy porównaniu pierwszego i drugiego 
dzieła dotyczących partycypacji. Gdy chodzi o sprawę poznania bytu, ewolucja uka
zuje się najwyraźniej w  artykule: The Transcendentality oj «Ens-Esse» and the 
Ground of Metaphysics, „International Fhilosophical Quarterly” 6 (1966) 389—427.

34 Por. t e n ż e ,  Participation et causalite..., s. 67. Trzeba zauważyć, że Fabro ma 
na myśli jedynie zdania atrybutywne. Z jego wypowiedzi na temat sądowego pozna
nia istnienia wynika, że nie zapoznał się bliżej z naturą sądów egzystencjalnych.

85 Por. t e n ż e ,  La nozione metafisica di partecipazione, s. 192; t e n ż e ,  Partici
pation et causalite..., s. 79—80.
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pierwszych zasad i jako taki wyprzedza je oraz obejmuje dwa elementy: 
istotę^ i actus essendi3®. Pojęcie bytu, według Fabra, nie może być wyni
kiem abstrakcji w  zwykłym znaczeniu tego terminu, gdyż sam proces 
abstrakcji suponuje pojęcie bytu, a poza tym  umysł nie może abstrahować 
od esse. Jak  wobec tego poznaje się esse bytowe?

Zdaniem Fabra nie jest ono wprost dostępne w akcie percepcji po
znawczej, która kontaktuje podmiot poznający z egzystencją konkretu, do
świadczaną w bezpośredniej intuicji. Bezpośrednia percepcja zewnętrzna 
lub wewnętrzna łączy poznający podmiot z egzystencją rzeczy i aktualno
ścią faktu rzeczy. Esse ut actus essendi nie jest poznane wprost.

By poznawczo je ująć, trzeba dodatkowych zabiegów poznawczych, 
właściwych dla metafizyki. Fabro określa je jako zabiegi rezolutywne, któ
re nie są ąn i ścisłym dowodzeniem, ani też aktami intuicyjnymi. Polegają 
one na poznawczym „przechodzeniu” od.)determinacji bytowo pochodnych
i drugorzędnych do pierwotnych i istotnych bytowo. Proces ten wpraw
dzie implikuje doświadczenie, czyli bezpośrednie ujęcie bytowego esse, ale 
jest to „intuicja implicite” z powodu współobecności esse z egzystencją. 
Esse, jako współobecne z egzystencją, pozostając do niej w stosunku aktu 
pierwszego uzasadniającego wszelką obecność do aktu wtórnego, jest jakby 
implikowane w intuicji egzystencji37.

Specyficzne poznanie metafizyczne polega więc na przejściu od ujęcia 
egzystencji bytu do ujęcia jego esse. Między pierwszym pojęciem bytu, 
będącym u podstaw wszelkiej myśli i pojęciem technicznym esse, które 
interesuje metafizykę, zachodzi co najmniej podwójne przejście. Pierwsze 
od pierwotnego pojęcia bytu w ogólności do pojęcia bytu ujętego meto
dycznie jako „id quod est, quod habet esse”, które jeszcze nie determinuje 
charakteru tego esse. Na tym  etapie poznania bytu, zdaniem Fabra, pozo
stawał Arystoteles. Drugie przejście, którego dokonał Tomasz z Akwinu, 
prowadzi do determinacji esse jako najwyższego transcendentnego aktu, 
który jest przedmiotem właściwym i bezpośrednim przyczynowości Bożej 
(e.s;se partycypowane). Dochodzi się więc do niego w drodze stosowania 
wspomnianej metody rezolutywnej, właściwej dla m etafizyki38. Między

86 „The original apprehension of the notio entis, which precedes everything and 
is presupposed in everything, cannot be merely the effect of abstraction in the ordi- 
nary sense” ( t e n ż e ,  The Transcendentalny of «Ens-Esse», s. 424).

87 „Les creatures sont en tant qu’elles ont l’esse participe, qui est l’acte profond 
et immobile, inaccessible directement tant a la sphere perceptive qu’a la sphere for- 
melle: il est 1’objet propre de la consideration metaphysiąue et le bien exclusif de la 
metaphysiąue thomiste” ( t e n ż e ,  Participation et causalite..., s. 76 oraz por. także 
s. 81).

88 Fabro w ten sposób określa charakter tej metody: „la methode de la mśtaphy- 
sique thomiste n’est ni intuitive, ni demonstrative, mais «resolutive»; ce qui veut dire 
qu’elle procede des determinations plus vagues aux determinations plus propres,
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poznaniem bytu u Arystotelesa i Tomasza z Akwinu zachodziłaby, zdaniem 
Fabra, raczej różnica stopnia niż jakaś różnica istotna. Arystoteles zatrzy
mał się na pierwszym etapie, Tomasz poprowadził zabiegi poznawcze
0 krok d a le j39.

Mimo więc deklaracji Fabra na tem at nieodpowiedniości procesu 
abstrakcji w  formowaniu pojęcia bytu, jego sposób wydaje się nie wy
kraczać istotnie poza tę metodę, skoro twierdzi, iż w ujęciu bytu abstrahu
je  się od faktyczności, a poznanie esse, jako wewnętrznego aktu bytu, jest 
rezultatem jedynie refleksji metafizycznej 40.

Można zgodzić się z Fabrem, że sprecyzowanie charakteru i roli istnie
nia (esse) w bycie dokonuje się w wyniku przeprowadzanych analiz i re
fleksji. Trudno natomiast przyjąć, że nie jest ono dane wprost, czyli osią
gane jest pośrednio. Stwierdzając w sądach egzystencjalnych istnienie 
konkretów, oczywiście nie wie się jeszcze, czym to istnienie jest i jaką rolę 
(w sensie metafizycznym) pełni w bycie. Postulowana przez Fabra pośred- 
niość ujęcia istnienia jest zupełnie innego rodzaju. W przypadku Fabra 
chodzi bowiem nie tylko o dwie fazy poznania, ale o dwa kolejno pozna
wane akty: egzystencję i esse 41. Tylko pierwszy poznawalny jest wprost
1 to w percepcji zmysłowej, i właściwie nie jest ważny dla metafizyki, któ
ra, według Fabra, nie interesuje się egzystencją bytów. Drugi akt, czyli 
właściwy akt bytu — esse, jest poznawalny pośrednio.

Skoro pierwotne ujęcie bytu dokonuje się na drodze abstrakcji od fak
tyczności, skoro ujęcie Tomasza jest kontynuacją punktu wyjścia Arysto
telesa, to wówczas powstaje pytanie, jaka jest realna podstawa do ujęcia

d’acte a acte, de puissance a puissance, des actes multiples et superficiels aux actes 
plus constants et profonds, et ainsi jusqu’au dernier ou premier qui est l’esse ( t e n ż e ,  
Participation et causalite..., s. 80). Zastanawiając się nad tym tekstem trudno byłoby 
chyba przypisać Fabrowi, że ma tu na myśli esse partycypowane, do którego dojścia 
trzeba by aż tylu zabiegów. Chodzi chyba tu raczej o Esse Absolutu.

39 Biorąc historycznie, w ten sposób mogła się dokonywać ewolucja koncepcji 
bytu. Gdy jednak, korzystając z doświadczeń historycznych, chcemy sprecyzować po
jęcie bytu w oparciu o stany realne, nie możemy zgodzić się z tym, że droga Arysto
telesa jest zasadniczo słuszna i wystarczy jedynie posuwać ją naprzód. Chodzi tu 
chyba o z gruntu różną postawę poznawczą, właśnie związaną z pierwotnością afir- 
macji istnienia.

40 Por. t e n ż e ,  Participation et causalite..., s. 76.
41 Wydaje się, iż przyjęcie przez Fabra dwu aktów w bycie: egzystencji i esse 

ut actus essentiae stanowi pozostałość wpływu arystotelizmu i kajetanizmu. Chociaż 
tomizm był uznany jako teoria istoty i  istnienia, i to było signum  przynależności do 
„szkoły”, to jednak ta podstawowa prawda została spaczona już przez Idziego Rzy
mianina, a potem jeszcze zmodyfikowana przez Kajetana w związku z teorią osoby. 
Według niego osobę konstytuuje esse substantiae in ordine substantiae. Do tego do
chodzi dopiero egzystencja. Koncepcję tę przeniesiono i na inne byty przyjmując 
esse substantiae.
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esse bytowego nawet w drodze refleksji, skoro ono nie jest nigdy dane 
wprost, w bezpośrednim zetknięciu poznawczym z istniejącymi przedmio
tami? Co daje podstawę do ujęcia w bycie dwoistości treści i aktu byto
wego, skoro ta dwoistość nie jest dana pierwotnie?

Poprzez refleksję dochodzi się do uwyraźnienia czegoś, co dane jest 
w formie zalążkowej poprzednio. Skoro esse nie jest dostępne bezpośred
nio, a więc nie było ujęte w pierwotnym pojęciu bytu, nie można do niego 
dojść za pomocą refleksji. Jeśliby się do niego dochodziło w drodze tzw. 
zabiegów rezolutywnych, tzn. poprzez doszukiwanie się racji uzasadniają
cych dla tego, co jest dane wprost (w tym przypadku dla faktu egzysten
cji), to w jakich aktach dokonuje się przejścia od egzystencji do esse, sko
ro egzystencja pozostaje poza zainteresowaniem metafizyki, a przejścia ra
czej dotyczą różnych ujęć pojęcia bytu?

Gdyby przyjąć, że esse u t actus essendi nie jest tym  samym istnieniem 
bytu, które stwierdzamy w pierwszych aktach poznawczych, które w kon
kretnym  przypadku jest istnieniem rzeczy zmiennej, uwarunkowanej cza
sowo i przestrzennie i które bezpośrednio, oryginalnie stwierdzamy, to me
tafizyka nie byłaby wyjaśnieniem zmiennego, aktualnie istniejącego świa
ta, ale tłumaczeniem jakichś abstrakcyjnych struktur. Gdyby więc mię
dzy pierwotnym pojęciem bytu, jako pierwszym ujęciem poznawczym, 
a pojęciem bytu, sformułowanym w systemie metafizyki, nie zachodziła 
ścisła odpowiedniość i gdyby poznanie metafizyczne nie było kontynuacją 
poznania tej samej „zawartości” i nie pozostawało do siebie w takim sto
sunku, jak poznanie implicite do poznania explicite, jak poznanie w irtual
ne do poznania aktualnego, gdyby nie zachodziła tożsamość przedmiotowa 
wyjściowego i integralnego ujęcia esse, wówczas wyjaśnienie metafizycz
ne pozbawione byłoby kontaktu z konkretnie istniejącym światem, a tw ier
dzenia metafizyczne straciłyby cechę realności. Poza tym  twierdzenie Fa- 
bra, że esse, jako wewnętrzny akt bytu, jest czymś niezmiennym, godzi 
w samą naturę aktu (złączonego z możnością), który jest wewnętrzną 
„energią” bytu, a więc z natury czymś dynamicznym.

JPrzyjęcie przez Fabra dwu czynnikówjw bycie: egzystencji i esse wy
daje się być spowodowane niewyróżnieniem przez niego dwu.zasadniczych 
„funkcji” esse bytowego: 1° jako czynnika zewnętrznego w stosunku do 
treści, pozostającego „poza” i „ponad” treścią bytową jako ostateczny akt 
bytowy i dlatego poznawczo ujmowalny „przed” treścią (pierwszoplanowo 
w stosunku do treści; byłaby to ta  funkcja, którą Fabro nazywa egzysten
cją, faktycznością bytu, dostępną w poznaniu bezpośrednim) oraz 2° jako 
czynnika bytowego najbardziej immanentnego, przenikającego całą treść 
bytową i dlatego też poznawalnego „po” niej (a więc byłoby to tym, co
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Fabro nazywa esse u t actus essendi, do którego dochodzi się w drodze za
biegów rezolutywnych) *2.

Ogromnie ważną konsekwencją teoriopoznawczego i metafizycznego 
stanowiska Fabra jest pewne skategorializowanie esse, a w konsekwencji 
skategorializowanie pojęcia bytu. Esse ut actus_essend&, które jest we- 
wnętrznym elementem konstytutywnym bytu i od którego wywodzi sie 
sama nazw.a byt, przysługuje jedynie substancjom, nie Odnosi się natomiast 
do przypadłości. Wszelkie więc wyposażenie bytowe, jakościowe i ilościo- 
we, cała dziedzina relacji — słowem wszystko, co nie istnieje samodziel
nie, nie podpada pod pojęcie bytu, który jest przedmiotem partycypacji.

Pojęcie esse partycypowane odnosiłoby się więc konsekwentnie do 
pewnej kategorii bytów, mianowicie do przedmiotów substancjalnych, co 
zupełnie jednoznacznie przypomina arystotelesowską koncepcję b y tu 43. 
Fabro słusznie twierdzi, że byty substancjalne_stanowiąjnajbąrdziej zasad
niczą, podstawową kategorię bytu, którym „proprie convenit esse” 44, ale 
one nie wyczerpują pojęcia bytowości w ogóle. Pojęcie bytu można mode
lować na bycie pełnym (absolutnym lub pochodnym, aIe substancjalnym), 
tak rzeczywiście nieraz czynił sam Tomasz i wobec tego słusznie wypro
wadzał rozróżnienia, czemu bardziej, a czemu mniej przysługuje esse iS. 
Niemniej jednak, jeśli chce się utworzyć całkowicie transcendentalne poję
cie bytu, musi ono dotyczyć wszelkiego^ nie tylko substancjalnego, bytu. 
Poszczególnym kategoriom bytów esse przysługuje w inny sposób: inaczej 
Bytowi Absolutnemu (który jest Istnieniem), inaczej bytom substancjal
nym pochodnym, a jeszcze inaczej bytom przypadłościowym. Analogicz- 
ność pojęcia bytu właśnie podkreśla ten różny sposób realizowania się by
towości w granicach poszczególnych kategorii, a nawet w ich ramach — 
w każdym konkrecie.

Skoro Fabro eliminuje byty przypadłościowe z pojęcia bytu i takie 
„skategorializowane” pojęcie bytu czyni podstawą teorii partycypacji, to

42 Por. W a w r z y n i a k ,  Nowsze tendencje esencjalizujące w  neoscholastyce, 
s. 97—98.

48 „La substance merite ou revendique la ąualification de ens principal, l’acci- 
dent celle de ens secondaire ou derive. Dans le domaine strictement metaphysiąue 
cela signifie que seule la substance a l’esse comme actus essendi, alors que 1’accident 
possede seulement l ’esse essentiae et ceci encore en dependance de la substance a la- 
ąuelle il se rapporte” ( F a b r o ,  Participation et causalite..., s. 512).

44 „Ens dicitur quasi esse habens. Hoc autem solum est substantiae, quae sub- 
sistit” (In Met. XII, 1, 2419). „Uli enim proprie convenit esse, quod habet esse, et est 
subsistens in suo esse” (S. Th. I, 45, 4 c. Por. także De Pot. 7, 7).

45 „Illud autem proprie dicitur esse, quod habet ipsum esse [...] unde solae sub
stantiae proprie et vere dicuntur entia; accidens vero non habet esse, sed eo aliquid 
est, et hac ratione ens dicitur; et propter hoc dicitur quod accidens dicitur magis 
entis quam ens” (S. Th. I, 90, 2 c).
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właściwie-nie ma u  niego rzeczywistych podstaw dla partycypacji jtrans- 
cendentalneiJE?ewna kategoria bytu pozostawałaby bowiefn~poża“bezpo- 
średnim działaniem  Absolutu i bezpośrednią zależnością w istnieniu od 
Niego. Esse partycypowane, Czyli pochodne od Absolutu^ posiadałyby tyl
ko by ty  substancjalne, a przypadłości byłyby_ go pozbawione. Przyjęcie 
w  bycie / dwóch aktów bytowych (esse i existentia) prowadziłoby w kon
sekwencji do ograniczenia działania Absolutu, które obejmowałoby jedynie 
byty substancjalne. Nie sam fąkt istnienia bytów  byłby podstawą do usta
lenia, re lac jfr^ędżyśw iatem  ą., Bogiem^ ale akt bytu substancjalnego (esse), 
poznawczo""bezpośrednio “niedostępny, niezmienny, statyczny.

Powstaje przeto problem, czy epistemologiczne i metafizyczne rozróż
nienie egzystencji i esse bytowego nie prowadzi do esencjalizacji koncep
cji bytu. Wprawdzie Fabro bardzo mocno podkreśla rolę esse bytowego 
i uznaje jego transcendencję w stosunku do aktu treściowego (formy), to 
jednak w praktyce dojście do ujęcia esse dokonuje się poprzez treść, w za
leżności od treści, a nie oryginalnie, i byłoby raczej postulatem treści niż 
aktem stwierdzonym wprost. W epistemologii Fabra nie ma bowiem miej
sca na oryginalne ujęcie samego esse. Transcendentalność pojęcia esse 
i w ogóle pojęcia bytu, którą akcentuje Fabro, jest tylko wymagana, a nie 
ma podstawy zagwarantowanej poznaniem rzeczywistości. Tak więc, jak 
wynika z analizy poglądów teoriopoznawczych i metafizycznych, byłoby 
trudno obronić Fabra przed zarzutem skategorializowania, a nawet do 
pewnego stopnia „utreściowienia” esse.

U Fabra brak więc podstaw poznawczych i metafizycznych dla trans- 
cendentalności pojęcia bytu, skoro pojęcie to nie obejmuje całej dziedziny 
bytowania przypadłościowego 46. Ma to ważne konsekwencje w dalszych 
etapach filozofowania, a przede wszystkim w interesującej nas dziedzinie 
partycypacji. Nie tylko pojęcie bytu, ale wszystkie pozostałe transcenden- 
talia nie byłyby transcendentaliami w pełnym tego słowa znaczeniu, bo 
nie dziedziczyłyby takiej transcendentalności po pojęciu bytu. Wpływa to 
także na charakter relacji między światem a Absolutem. Skoro nie _ma 
transcendentalnego pojęcia bytu7'iH,e ma podstaw do ustalenia transcen
dentalnej relacjpm iędzy istnieniem bytów a Absolutem, nie ma podstaw 
do przyjęcia transcendentalnej przyczynowości, transcendentalnej party 
cypacji.

Chociaż więc Fabro, od strony metafizycznej, słusznie stawia i rozwią-

46 Teoretycznie Fabro postuluje transcendentalność pojęcia bytu i uznaje jego 
rolę dla metafizyki. Ale o kategorialności i pewnej „treściowości” rozumienia tego 
pojęcia przez niego świadczy i to, że nie dostrzega całej „rewolucyjności” Tomaszo- 
wego ujęcia bytu. Jest bowiem zdania, że pojęcie bytu u Arystotelesa także posiadało 
charakter analogiczny i transcendentalny (Por. t e n ż e ,  La nozione metafisica de 
partecipazione, s. 351).
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żuje problem partycypacji transcendentalnej, rozumiejąc ją  jako relację 
przyczynową między bytami pochodnymi a Bogiem, to jednak, rozważając 
jego teorię od strony epistemologiczno-metodologicznej, wyraźnie dostrze
ga się brąk-podstaw dla realizmu, czyli do ujęcia związków egzystencjal- 
nych.Fabro przyjmuje realna-fożni^ ^ i e d z y ^ tO ia  i  ^sse)w  bycie^ i słusz
nie uważa, iż' właśnie t a złożoność bytu_atanowi j>pdstawę faktu partycy
pacji. Od strony operacji poznawczej nie ukazuje jednak, w jakr-sposób  
do t a k i pgn r o z r ó ż n i a n i a  gję dochodzi 47.

W egzystencjalnej koncepcji bytu bezpośrednie stwierdzenie istnienia 
daje podstawę do ujęcia wszelkich związków egzystencjalnych, co gwa
rantuje realriość dalszych twierdzeń_rn£tafizycznych. Zarówno bowiem 
w p u n k cie wyjścia. jak j_ w  punkćię -doj^ią^meŁafizyki gąjgądy egzysten- 
c ja ln e^w  punkcie wyjścia^^bezpośrednief w  punkcie dojieiaCbośredni^L 
Wydaje się, że trudno byłoby znaleźć podstawy dla ujęcia transcendental
nych związków realnych na innej drodze niż^ezpośrednia afirmacia istj 
nienia. Wobec tego jedynie teoria-partveypaeji-8 5budowanaw~ppąiuia uTfief 
Jak—wykażą dalsze analizy, może wy jaśn ić^ea ln ie^stoiejąre^lrwsg^śtkie^

5. Geigera pominięcie problemu istnienia w koncepcji bytu

Brak zagwarantowania realnych podstaw partycypacji występuje zu
pełnie wyraźnie, i to nawet w  większym stopniu niż u  Fabra, u  L.B. Gei
gera. Niewątpliwie jest on jednym z tych autorów, którzy torowali drogę 
do wypracowania egzystencjalnej koncepcji bytu  przez wskazanie roli są
dów w tworzeniu pojęcia bytu. Przypomniał on bowiem separację jako 
metodę poznania właściwą dla m etafizyki48. Wydaje się jednak, że episte
mologia Geigera, wyrażona w  poglądach na separację i związaną z nią 
dialektykę stopni bytu, prowadzącą do poznawczego ujęcia Absolutu, nie 
gwarantuje realizmu tomistycznej filozofii bytu, a nawet zawiera w sto
sunku do niej elementy obce.

47 Powstaje problem, w jaki sposób wytłumaczyć prawidłowość rozwiązań Fabra 
co do natury partycypacji przy braku odpowiednich podstaw poznawczych. Sytuacja 
taka jest możliwa ze względu na to, że teorię partycypacji można rozważać jakby „od 
góry” przyjąwszy istnienie Boga, fakt stworzenia przez Niego świata. Wówczas nie 
są tak ważne wszystkie kroki poznawcze prowadzące do stwierdzenia istnienia Boga 
i partycypacji. Natomiast w interpretacji tu przeprowadzonej chodzi o pokazanie, 
w jaki sposób, wychodząc od stwierdzenia istnienia świata, można ustalić relacje 
łączące go z Absolutem. Chodzi więc o teorię partycypacji zbudowaną całkowicie 
„od dołu”.

48 Por. L.B. G e i g e r ,  Abstraction et separatum d’apres saint Thomas, „Revue
des Sciences Philos. et Theol.” 31 (1947) 3—40.
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Brak przedstawienia sposobu poznania istnienia można by wytłum a
czyć metodą syntetyczną, jaką Geiger posługuje się w wykładzie teorii 
partycypacji, a więc także i jej aspektów teoriopoznawczych. Nie przed
stawia on (zresztą nie musi) tego, w jaki sposób dochodzi się do pojęcia 
bytUj j l  swoje rozważania zaczyna od Określenia stosunku wielości i jed
ności bytów U ako zagadnienia najważniejszego dla ,partycypacji, i właśnie 
separację^uważa za -metodę Rozwiązania tego problemu .n a  .płaszczyźnie 
poznawczej.'Z toku-]ego dalszych dociekań, a zwłaszcza z charakteru jego 
rozwiązań metafizycznych, można jednak wnioskować, że nie gwarantuje 
to realizmu teorii bytu. Okazuje się, że wyjście od analizy stanów byto
wych jest nieodzowne dla realistycznej metafizyki. Tymczasem Geiger 
próbuje zagwarantować to inaczej.

Uważa on, że jedność bytu i mnogość bytów to „jeden i ten sam świat, 
widziany przez dwie władze poznawcze gatunkowo różne, lecz połączone 
w  jednym podmiocie” 49. „Wielość bytów jest r zeczywistością taką, jaka 
nam się jawi poprzez nasze narządy zmysłowe: byt natomiast wyraża tę 
samą rzeczywistość w takiej postaci, w jakiej jest ona naszemu intelek
towi dostępna poprzez i w przedstawieniu zmysłowym”. „Intelekt ludzki 
dosięga tak bytu, jak i istoty tylko poprzez poznanie zmysłowe, które jest 
zmuszone osądzać świat na podstawie oddziaływania tego świata na nasze 
ludzkie ciało” 50.

Powyższy tekst można by zinterpretować^w ten sposób, że poznanie 
bytu jest równoczesne z ujęciem treści, którą ukazują nam nasze zmysły, 
oraz istnienia, które poznaje intelekt. Poznanie-bytu,byłoby więc wyni- 
kiem współdziałania intelektu i zmysłów w uj.ęciLuprzedmiotu-złożonego 
z treści i aktu istnienia. Taką realistyczną interpretację wyklucza jednak 
dołączona wypowiedź, że „dwoistość ma oparcie nie w złożoności rzeczy, 
lecz w złożoności podmiotu”.

Z analizy wielu tekstów Geigera i całej jego wizji metafizycznej wy
nika, jakoby najogólniejsze pojęcie bytu nie było dane w konsekwencji po
znania konkretnych, jednostkowych bytów (tej właśnie wielości, o której 
mówi, że jest dostępna zmysłom), ale raczej jest związane ze strukturą 
intelektu. Jedność pojęcia bytu też jakby pochodzi od intelektu i jest 
czymś „mocniejszym” niż zróżnicowanie, ukazujące się jedynie zmysłom.

Trudno znaleźć odpowiednie określenie dla wyrażenia charakteru po
jęcia bytu przyjętego przez Geigera. Twierdzenia tomistyczne koegzystują 
u niego z wyrażeniami właściwymi dla filozofii Platona, Kanta czy Hegla. 
Mówiąc najogólniej, pojęcie bytu nosi znamiona rezultatu abstrakcji;

49 T e n  że , La participation..., s. 336.
60 Tamże, s. 330.
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związane jest bardziej ze strukturą intelektu niż ze strukturą rzeczywi
stości 51.

Taką interpretację zdaje się potwierdzać choćby następujący tekst:
„Pierwsze zasady bytu nie tyle są sądami dotyczącymi bytów rzeczy

wistych, ile raczej wyrazem koniecznej struktury wszelkiego sądu jako 
sądu. A byt nie tyle jest pojęciem kryjącym realną treść całkowicie nie
zależną od wszelkiej innej treści; jest on raczej nie wspólną i jednoznacz
ną, ale zróżnicowaną i analogiczną właściwością wszelkiego pojęcia jemu 
immanentną, podobnie jak piękno jest immanentne dziełu sztuki” S2.

Twierdzenie, że „byt [...] jest właściwością pojęcia” jest bardzo dziwne
i właściwie niezrozumiałe w filozofii tomistycznej. Można przypuszczać, 
że jest to po prostu wyrażenie nieścisłe i trzeba by je zinterpretować w ten 
sposób, jakoby istnienie było zróżnicowaną i analogiczną „właściwością” 
wszelkiej rzeczy, wyrażonej w pojęciu. Trzymając się natomiast wiernie 
tekstu Geigera, wypadałoby je tłumaczyć w sensie heglowskim, iż pojęcie 
jest najwyższym przejawem bytu.

Nie posuwając się tak daleko w krytyce Geigera, należy przyznać, że 
może właśnie pod wpływem Platona, a do pewnego stopnia Kanta, odwra
ca porządek właściwy dla realistycznej teorii poznania, skoro uważa, iż 
ujęcia poznawcze są pierwotne w stosunku do stanów rzeczowych, mó
wiąc np. że pierwsze zasady nie tyle dotyczą rzeczywistości realnej, ile są 
wyrazem struktury wszelkiego sądu jako takiego, a także, iż jedność bytu 
(chyba pojęcia bytu) płynie nie z ujęcia rzeczywistości i z faktycznej, choć 
oczywiście analogicznej i relacyjnej, jedności świata, ale jest wymaga
niem intelektu 53.

Tym, co dane pierwotnie, zdaniem Geigera, jest wielość istot, wielość 
bytów substancjalnych, które jedynie różnicują byt. To ostatnie dokonuje 
się w złożonym procesie poznawczym: „Ujęcie rzeczywistej mnogości sta
nowi akt z istoty swej złożony i niedokończony. Ujęcie to jest sądem. Sąd 
ten stwierdza zróżnicowanie samych istot i mówi nam równocześnie o sto
sunku tego poznania do wyobrażeń kontaktujących nas z tym, co istnieje, 
a przede wszystkim o dążności do zjednoczenia lub utożsamienia abstrak

51 Wydaje się, iż Geiger, dyskutując z Platonem odziedziczył coś z jego episte- 
mologicznej i metafizycznej postawy. Również nie bez wpływu na jego rozważania, 
zwłaszcza na zagadnienie jedności pojęcia bytu, pozostały rozwiązania Kanta, pod 
którego wpływem pozostaje wiele środowisk tomistycznych. W pojęciu bytu akcen
tuje przede wszystkim jego negatywną niematerialność (Por. t e n ż e ,  Abstraction et 
separation, s. 28).

52 T e n ż e, La participation..., s. 334.
68 Istnieją jednak teksty, w  których Geiger stwierdza, że jedność pojęcia bytu 

jest uwarunkowana przedmiotowo. Mówiąc najłagodniej, stanowisko Geigera w tej 
dziedzinie nie jest zbyt jasne (Zob. L.B. G e i g e r ,  De l’unite de l’etre, „Revue des 
Sciences Philos. et Theol.” 33 (1949) 3—14).
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cyjnej definicji i pojęcia z bytem, do którego zróżnicowania w pewnej 
mierze definicje i pojęcia Właśnie służą” 54.

Można by, pomijając nieścisłości (przecież definicje i pojęcia nie służą 
do zróżnicowania bytu, tylko to zróżnicowanie mogą wyrażać), dopatrzeć 
się w  tym  tekście poglądu Geigera na sposób poznania istnienia realnego 
konkretu. Twierdzenie, że „wyobrażenia kontaktują nas z tym, co istnie
je”, dałoby się bowiem zinterpretować w ten sposób, iż poznanie istnienia 
dokonuje się przez nawrót do wyobrażeń. Jest to stanowisko znane w 
scholastyce. Nie jest ono jednak zdolne zagwarantować realizmu pojęcia 
bytu, bo w ujęciu Geigera ten nawrót jest czymś wtórnym  w stosunku 
do pojęcia bytu.

Sprawą trudną do jednoznacznego zinterpretowania, a jednak zasadni
czą dla zrozumienia charakteru pojęcia bytu, jakim posługuje się Geiger, 
jest jedność tego pojęcTa>Czy to jest jedność, która ma podstawę w rze
czywistości, czy raczej jedność płynąca, tak  jak u  Kanta, z projekcji jed
ności własnej jaźni, czy jak u  Platona — z anamnezy? Wprawdzie Geiger 
mówi, iż „na miejsce bytu jednolitego i niezłożonego mamy byt .wspólny 
wszystkiemu, co jest. Dla zaznaczenia przy tym  jego aspektu substancjal
nego używamy pojęcia ens, a dla wyrażenia jego jedności posługujemy 
się wyrazami esse )ub  nawet entitapf’ ss. Sugerowałoby to, że właśnie esse, 
czyli istnieni^r jest podstawą "dla utworzenia jednego pojęcia bytii. Dla 
takiej realistycznej interpretacji brak podstaw w pracy Geigera. Ani od 
strony epistemologicznej, ani od strony _ metafizycznej nie rozpatruje on 
istnienia. >

Przyjm ując taki punkt wyjścia w poznaniu (czymś pierwotnie danym 
jest wielość bytów) Geiger jakoby nie interesuje się ich faktycznością, ich 
istnieniem, lecz raczej ich stroną istotową. Geiger wyraźnie realnego ist
nienia nie bierze pod uwagę w swoich dociekaniach metafizycznych, 
abstrahuje od niego, a separacja ogranicza się do sądów orzecznikowo-ne- 
gatywnych i ukazuje, że pojęcie bytu  nie wyczerpuje się w danej zmysło
wo różnorodności przedmiotów. Jeśli Geiger mówi o sądowym poznaniu 
bytu, to nie ma na myśli sądów egzystencjalnych kontaktujących człowie
ka z realnie, aktualnie istniejącymi przedmiotami.

Poznawcza postawa Geigera znajduje bardzo wyraźny oddźwięk w je
go koncepcji^ partycypacji. Brak uwzględnienia zasadniczej, pierwotnej, 
w ew nętrznej złożoności samego bytu, która albo dana nam jest w zaląż
kowej formie od pierwszego momentu naszego poznawczego kontaktu 
z rzeczywistością istniejącą, albo w ogóle jest „niezauważalna”. Ponieważ 
Geiger pomija fakt istnienia w punkcie wyjścia, w całej jego teorii właści

54 Te n ż e ,  La participation..., s. 343—344.
“  Tamże, s. 339.
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wie nie ma możliwości dotarcia do istnienia. W konsekwencji podważa to 
realność całej koncepcji partycypacji Geigera. Wewnętrzna struktura by
tu, a przede wszystkim podstawowe, pierwotne i powszechne złożenie bytu 
z istoty i istnienia stanowi zawsze w tomistycznej filozofii bytu podstawę 
do wykazania niesamodzielności bytowej wszystkiego, co dostępne nam 
w bezpośredniej empirii, a więc stanowi najważniejszą, ontyczną podstawę 
faktu realnej partycypacji, czyli pochodności bytów od Absolutu. Geiger 
buduje całą teorię partycypacji bez uwzględnienia tego podstawowego 
faktu, gwarantującego realizm. Kilkakrotne wzmianki o istnieniu czy 
realnej różnicy między istotą i istnieniem nie wystarczą, gdy cała filozo
ficzna wizja partycypacji nie wiąże się organicznie z tym podstawowym 
złożeniem 56.

W następstwie pewnego aprioryzmu i esencjalizmu Geiger musi osta
tecznie stwierdzić, że partycypacja przez ograniczenie formalne (a nie 
przez złożenie), czyli partycypacja typu platońskiego, zajmuje centralne 
miejsce w myśli Tomasza 57.

§ 2. TRANSCENDENTALIZM A PARTYCYPACJA

W paragrafie poprzednim przedstawiono, jak wielkie znaczenie ma 
przyjęcie i uznanie prym atu sądów egzystencjalnych dla zagwarantowania 
realizmu faktu partycypacji. Obecnie pozostaje do rozwiązania problem, 
czy i w jaki sposób można zapewnić t r a n s c e n d e n t a l n o ś ć  pojęciu 
bytu, co stanowi sprawę zasadniczą do ustalenia zasięgu partycypacji. 
Chodzi po prostu o sposób utworzenia odpowiednio ogólnego pojęcia bytu 
jako bytu. Sprawa, jak wynika z uwag zamieszczonych w poprzednim 
paragrafie, jest rozważana, dyskutowana i kontrowersyjna wśród teorety
ków partycypacji tomistycznej, a nawet szerzej, wśród metafizyków w 
ogóle. Sposób formułowania pojęcia bytu wyznacza jego zakres. Dlatego 
chcąc ten problem rozstrzygnąć, trzeba raz jeszcze rozpatrzyć, choć w 
najogólniejszych zarysach, tę sprawę dla metafizyki podstawową.

66 Takie potraktowanie realnej różnicy między istotą i istnieniem w bycie, 
a także rozwiązania teoriopoznawcze Geigera wywołały słusznie ostrą replikę. Naj
bardziej frontalnie krytykuje metodę wykładu, a przede wszystkim interpretację 
partycypacji tomistycznej, J.H. N i c o l a s ,  Chroniąue de philosophie, „Revue Tho- 
miste” 48 (1948) 557—561.

5; Por. mój artykuł, Partycypacja w  ujęciu L.B. Geigera i C. Fabra, „Sprawozda
nia z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa 
Naukowego KUL.” 16 (1968) 64—68.
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1. Separacja czy abstrakcja

Pomijamy tu  dyskusję na temat, czy metafizyczne pojęcie bytu jako 
bytu jest wynikiem procesu abstrakcji, czy separacji5S. Alternatywne sta
wianie sprawy wydaje się upraszczaniem bardzo złożonego, skompli
kowanego i niezmiernie ważnego zagadnienia. Formowanie pojęcia bytu 
jako bytu  — pierwszego, podstawowego, teoretycznego pojęcia metafizyki 
—• implikuje szereg różnorodnych procesów poznawczych, wśród których 
znajdują się czynności separowania, abstrahowania, intuicji intelektualnej, 
a nawet procesy rozumowania. Jeśli cały ten złożony proces poznawczy 
określa się terminem separacja, to czyni się to na zasadzie przydziału ter
minu a potiori parte albo dla podkreślenia, że czynności sądzenia, a nie 
tylko pojęciowania, z którymi term in abstrakcja jest związany, odgrywają 
istotną rolę w poznawczym ujęciu bytu jako przedmiotu metafizyki.

Nie jest naszym celem dokładne precyzowanie sposobu dochodzenia 
do pojęcia bytu jako bytu. To stanowi zagadnienie samo w sobie, podsta
wowe zresztą dla metafizyki i w Polsce szeroko omawiane. Zwróci się 
uwagę jedynie na te sprawy, które wiążą się z zagadnieniem partycypacji.

Klasyczny tekst Tomasza na tem at separacji, jako metody właściwej 
dla metafizyki, jest bardzo ogólny S9. Wskazuje jedynie na to, że separacja

58 Dyskusja taka toczy się od lat i do dziś brak wszechstronnego ujęcia tego za
gadnienia. Polskie opracowania wydają się tu najbardziej całościowe. Za separacją 
(choć różnie rozumianą) jako sposobem ujęcia bytu opowiedzieli się: F.A. B l a n c h e ,  
La theorie de 1’abstraction chez saint Thomas d’Aquin, [w:] Melanges Thomistes, 
Paris 1934, s. 237—251; L.B. G e i g e r ,  Abstraction et separation d ’apres saint Tho
mas, „Revue des Sciences Philos. et Theol.” 31 (1947) 3—40 oraz t e n ż e ,  De 1'unite 
de l’etre, tamże, 33 (1949) 3—14; I.D. R o b e r t ,  La metaphysiąue science distincte 
de toute autre discipline philosophiąue selon saint Thomas d’Aąuin, „Divus Thomas”
50 (1947) 206—222; A. M a u e r ,  The Division and Method of the Sciences, Toronto 
1953; G.P. K l u b e r t a n z ,  Introduction to the Philosophy of Being, New York 1955;
H. R e n a r d ,  What ist St. Thomas’ Approach to Metaphysics?, „The New Scholasti- 
cism” 30 (1956) 64—83; R.W. S c h m i d t ,  U em ploi de la separation en metaphysiąue, 
„Revue Philosophiąue de Louvain” 58 (1960); t e n ż e ,  Le savoir spżculatif, „Revue 
Thomiste” 48 (1948) 236—327 oraz t e n ż e ,  Abstractio et separatio d’apres un texte 
contrcwerse de S. Thomas, tamże, s. 328—339; K. K ł ó s a k ,  Stosunek filozofii przyro
dy do m etafizyki w  ujęciu współczesnych neoscholastyków polskich, „Roczniki Filozo
ficzne” 13 (1965), z. 3, s. 5—30.

69 „W czynnościach umysłu znajduje się potrójne oddzielanie [distinctio] pierw
sze w związku z czynnością łączenia lub dzielenia [sądzenia], które właściwie nazywa 
się separacją i przysługuje metafizyce; drugie, w  związku z czynnością formowania 
istoty rzeczy — abstrakcja formy od materii zmysłowej przysługująca matematyce 
i trzecie, w związku z tą samą czynnością — abstrakcja powszechności od konkretów, 
która przysługuje fizyce, a równocześnie występuje w każdej nauce; w każdej bo
wiem nauce pomija się cechy przypadłościowe, a ujmuje się cechy istotne” (In Boeth. 
de Trinit. V, 3).
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dokonuje się poprzez czynności sądzenia (nie pojęciowania), w których 
intelekt może ujmować stosunki zachodzące między bytami czy elemen
tami bytów, oraz że ingerują sądy negatywne, ponieważ chodzi o oddzie
lenie złączonych elementów.

Skoro jednak separacja jest „oddzielaniem” od siebie różnych elemen
tów i wyraża się przede wszystkim w sądach negatywnych, to wolno wnio
skować, że suponuje jakieś złączenie i jakieś sądy pozytywne dokonujące 
tego zjednoczenia. W tym miejscu powstaje właśnie trudność i zachodzą 
rozbieżności nawet między zwolennikami sądowej teorii ujęcia bytu. Ma
m y 'tu  na myśli przede wszystkim Geigera. Fabro bowiem, chociaż ostatnio 
twierdzi, iż abstrakcja nie jest odpowiednim procesem poznawczego ujęcia 
bytu wewnętrznie złożonego z istoty i aktu istnienia, nie daje podstaw do 
twierdzenia, że separację uważa za proces wystarczający i popraw ny60.

Geiger hatomiast, chociaż był jednym z pierwszych tomistów, którzy 
zwrócilTuwagę na proces-separacji, rozumie ją  wąsko, jedynie jako proce
durę oddzielania poszczególnych przejawów bytowości od „bytu”, doko
naną za pomocą sądów negatyw nych61. Problemem nie rozwiązanym po
zostaje zaś sprawa genezy pojęcia bytu) Brakuje więc u Geigera wskaza
nia, na jakich wcześniejszych aktach poznawczych opiera się czynność 
oddzielania kategorialnych przejawów bytowości od bytu w ogóle. Cho
ciaż Geiger mówi o transcendentalności pojęcia bytu, to jednak nie w y 
jaśnia jej podstaw. Opisany przez Geigera proces separacji nie uwzględnia 
w bycie konkretnym zdwojenia na treść i istnienie, a więc prowadzi mimo 
wszystko do abstrakcyjnego w pewnym sensie pojęcia bytu C2.

Właśnie w porównaniu z ujęciami innych autorów okazuje się jeszcze 
wyraźniej niezastąpiona rola sądów egzystencjalnych w całościowo ujętym 
procesie formowania pojęcia bytu. One bowiem, będąc czynnością zmysło- 
wo-intelektualną, dokonaną w wyniku bezpośredniego zetknięcia z rzeczy

60 Fabro, jak zaznaczono poprzednio, jest przeciwnikiem sądowej teorii pozna
nia bytu i uważa, iż teksty Tomasza mówiące o tym, np. wyżej cyt. tekst In Boeth. 
de Trinit. czy In I Sent., 37, 1, 3; 19, 5, 1 ad 7 pochodzą z niedojrzałego okresu twór
czości Tomasza i są wyizolowane z całego kontekstu jego wizji filozoficznej (Por. F a- 
b r o, Participation et causalite..., s. 67).

81 Istotnym elementem separacji jest, według Geigera, sąd negatywny relatyw
ny (Zob. G e i g e r ,  Abstraction et separation..., s. 28).

62 Por. F a b r o ,  La participation..., s. 315—326 oraz wyżej cytowane artykuły 
poświęcone zagadnieniu separacji. O abstrakcyjności pojęcia bytu w ujęciu Geigera 
świadczy m. in. twierdzenie przyjęte za Kajetanem, że pojęcie bytu jest obecne w każ
dym pojęciu: „Le concept d’etre, ens, doit etre present immediatement a tous nos 
concepts, a quelque niveau de generalite qu’ils se situent, sous peine de le voir cor- 
respondre au neant, ou d’attribuer au neant le role de principe de differenciation 
des etres” ( G e i g e r ,  De l’unite de l’etre, s. 12). W tak rozumianym pojęciu bytu 
znika to, co w egzystencjalnej wersji tomizmu uważa się za najistotniejsze — asercja 
istnienia.
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wiście istniejącymi bytami (konkretami), stwierdzają istnienie określonych 
przedmiotów, dostarczając w ten sposób materiału empirycznego do dal
szych analiz. Przy pomocy sądów egzystencjalnych afirmujemy istnienie 
wielu, posiadających różnorodne kwalifikacje, przedmiotów 63.

Najpierw należy dokonać analizy i interpretacji nagromadzonego w 
sądach egzystencjalnych empirycznego materiału. Operacja ta  kierowana 
jest głównie pytaniem: „co stanowi istotną treść bytu?”, „co jest koniecz
ne na to, by być bytem ?” Prowadzona pod tym kątem  analiza może doty
czyć samej struktury  sądów egzystencjalnych, jak i m ateriału zebranego 
przy ich pomocy.

Gdy chodzi o sprawę pierwszą, to właśnie analiza struktury sądów 
egzystencjalnych prowadzi do wykrycia istotnych elementów w bycie 
(w pierwszym etapie jeszcze wciąż w stanie zalążkowym). Sądy egzysten
cjalne stwierdzające istnienie różnego rodzaju konkretów, a więc sądy tego 
rodzaju, jak: „Jan istnieje”, „ta książka istnieje”, „moje pojęcie psa istnie
je”, „małżeństwo Jana i Marii istnieje”, itp. składają się z podmiotu, któ
rym zawsze jest nazwa jednostkowego przedmiotu, oraz orzeczenia, zawsze 
wyrażonego słowem „istnieje” lub „jest” (wziętego w funkcji egzystencjal
nej). Zdania te można wyrazić symbolicznie „a istnieje”, przy czym o 
można zastąpić dowolną nazwą jednostkowego jarzędmiotu czy jego cechy, 
„istnieje” natomiast jest jakby „stałą”, tzn. powtarza się w każdym tego 
rodzaju sądzie.

Sama struktura sądów egzystencjalnych, dopuszczająca wielość pod
miotów i jakby tożsamość orzeczenia, wskazuje na pewną, specyficzną.ce
chę danych empirycznie przedmiotów, mianowicie to, że w każdym z nich 
mamy do czynienia z zespołem konkretnych kwalifikacji treściowych, uję
tych w  nazwie, oraz z elementem odrębnym od treści stwierdzanym w 
orzeczeniu — „istnieje”. Analiza struktury  sądu egzystencjalnego oraz 
faktu; że sądów tych jest wiele, prowadziłaby do_ ffwpchr^rzypuszczeń: od
rębności elementu treściowego i aktualizującego treść oraz do wyróżnienia 
w stwierdzonych bytach tego, co kategonalńe, i tego, co transcendentalne. 
Kategorialność Wyraża się w rozmaitości zaszeregowania podmiotów. 
Transcendentalnośó natomiast ujawnia powtarzające się orzeczenie, które 
w przysługiwaniu rozmaitym podmiotom przekracza ich typy.

Dalszą procedurę stanowi rozpatrywanie wzajemnego stosunku, jaki

,s W metafizyce chodzi już o sądy egzystencjalne wyraźnie i świadomie stwier
dzające istnienie konkretnych przedmiotów. Analizę sądów egzystencjalnych w ystę
pujących w  systemie metafizyki przeprowadzają: E. G i 1 s o n, B yt i istota, s. 216—272 
oraz na wielu poprzednio wskazanych miejscach M.A. K r ą p i e c, który ich rolę 
w integralnym procesie separacji ukazuje zwłaszcza w Metafizyce, s. 86—100, oraz 
w art. O realizm m etafizyki, s. 11—20. Na temat charakteru procesu separacji por. 
także A.B. S t ę p i e ń ,  Wprowadzenie do m etafizyki, Kraków 1964, s. 51—58.
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zachodzi między ujętymi w sądzie egzystencjalnym elementami. Ciągle 
przy tym trzeba odwoływać się do bezpośrednio danych stanów rzeczy
wistości. W wyniku tej analizy dochodzi się do kilku wniosków: 1° kon
kretnie istnieją tylko poszczególne zespoły zdeterminowanych treści — 
tak jak to wyrażają sądy egzystencjalne; 2° „istnienie” jako takie nie jest 
koniecznie związane z danym konkretnym zespołem kwalifikacji; istnieją 
bowiem bardzo różnorodne, nie kończące się zestawy treści. W każdym 
z nich istnienie pełni tę samą funkcję — urealnia, uaktualnia treść daną, 
ale jest inne, bo proporcjonalne do treści. Właśnie w zróżnicowaniach treś
ciowych przedmiotów istniejących ujawnia się odrębność faktu bycia, fak- 
tyczności od samej treściowości (jako abstraktu); 3° stwierdzane w sądach 
egzystencjalnych istnienie jest transcendentne: przekracza daną treść kon
kretnego bytu, jako beztreściowy akt aktualizujący wszelką treść, oraz 
transcendentalne: nie wyczerpuje się w poszczególnych danych zespołach 
kwalifikacji.

Dzięki całej tej refleksji analitycznej dokonuje się więc oddzielenia, 
(separacji) elementu treściowego (kategorialnego) od elementu aktualizu
jącego (transcendentalnego) treść w poszczególnym bycie oraz konstatujfe 
fakt powtarzalności różnorodnych treści i aktów istnienia. Okazuje się 
więc, że między tymi elementami nie zachodzi związek konieczny: nie 
musi istnieć Paweł, drzewo, zaś Paweł nie musi być biały itp. Bytowość 
nie jest więc w sposób konieczny związana z takim czy innym typem by
tów, czy kwalifikacji treściowych.

Nie zachodzi wreszcie między treścią a istnieniem, mimo zjednoczenia 
w konkrecie, absolutna tożsamość, bo w analizie łatwo te elementy oddzie
lamy. Gdyby treść przedmiotów i ich akt bytowy bezwzględnie utożsa
miały się, wtedy jedna treść wyczerpałaby wszelką bytowość, panowałby 
absolutny monizm. Fakt powtarzania się „par”, wyróżnionych w analizie 
elementów, prowadzi do wniosku o względnej tożsamości dwóch, zawsze 
zjednoczonych w konkrecie, elementów.

Sądy negatywne predykatywne oddzielają więc te elementy w bycie, 
które są zjednoczone w konkrecie i zjednoczenie to było wyrażone przez 
sąd egzystencjalny, będący bezpośrednim poznawczym „odtworzeniem” 
konkretu. Jeśliby w sądzie egzystencjalnym nie zarysowała się „dwoi
stość”, „dwuelementowość”, „nietożsamość” treści i faktyczności, wów
czas nie byłoby podstaw do czynności „oddzielania”, separowania. Sądy 
egzystencjalne wydają się właśnie również z tej racji koniecznym punktem 
wyjścia procesu formowania pojęcia bytu jako bytu.

Na podstawie m ateriału empirycznego, zdobytego przy pomocy sądów 
egzystencjalnych i w wyniku przeprowadzonej kierowanej analizy i ref
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leksji, intelekt chwyta „treść bytu” 64. Dochodzi się więc do stwierdzenia,
i i  do „istoty” bycia bytem należy posiadanie konkretnej treści i  istnienia. 
JĘpjęcie bym  4est więc równoważni z pojęciem „treści istm efąćejlSD o 
istoty^więc realnego bytu, a o taki tylko chodzi w  metafizycer nalęży_we- 
jgmętrzne złożenie (utożsamienie względne) Ł  koakretnej^-ale nie zdeter- 
miiaowanej-przez taką, a nie inną kategorię'(treści y  współmiernego do niej 
aktu istnienia^. ;

Pojęćie^Bytu1 jest wynikiem, jak zaznaczono wyżej, wielu operacji myś
lowych: a n a liz y jre f  leksji, abstrakcji, separacji) syntezy, zakończonych 
aktem oczywistości intelektualnej 6S. Momenty abstrakcji występują nie 
tylko w tym, że określając afirmowane w sądzie egzystencjalnym przed
mioty oznaczamy je nazwami ogólnymi uzyskanymi w procesie abstrak
cji, np. pies, kot itp., ale i w samym tworzeniu pojęcia bytu. W analizie 
dostarczonego przez sądy egzystencjalne materiału (różnorodność przed
miotów) intelekt musi dokonać abstrakcji od poszczególnych zespołów 
cech i stwierdzić, że na to, aby być bytem, niekoniecznie trzeba być tą, 
tam tą czy ową treścią, lecz trzeba być konkretną, w  zasadzie dowolną 
treścią. Oprócz więc separacji,) czyli oddzielania poszczególnych treści od 
istnienia w ogóle, trzeba „uogólnić” samą „treściowość”. W pojęciu bytu 
ujm uje się tę treść ja k b y  ogólnie (w sensie alternatywnym), a w desyg- 
natach, które pojęcie bytu denotuje, jest ona zawsze w każdym przypadku 
inna, jak zresztą inny jest także akt istnienia. Abstrakcja od konkretnych 
kwalifikacji treściowych jest tu  bardzo specjalna. Nie ujmuje się bowiem 
żadnych cech wspólnych wszystkim przedmiotom, tylko stwierdza się,' iż 
wspólne, powszechne jest to, że w każdym bycie zawiera się konkretna 
treść.

Takie przedstawienie sprawy różni się od stanowiska ks. Kłósaka, wed
ług którego pojęcie bytu byłoby wynikiem procesu abstrakcji, nawet naj
szerzej rozumianej. Wprawdzie pisze on, że „gdy idzie o stwierdzenie, iż 
istnienie należy do bytu jako bytu lub że jest faktem, iż w wypadku pew
nych typów bytu jest to istnienie realne, aktualne lub możliwe, nie jesteś
my w stanie tego dokonać inaczej jak przy pomocy sądu, gdyż jedynie 
przy pomocy sądu możemy wyrazić, że tak, a nie inaczej jest w rzeczywi-

m Używając wyrażenia „treść bytu” czy „istota” bytu, mam na myśli nie istotne 
kwalifikacje treściowe, lecz czynnik konstytutywny bytu, bez którego nie byłby 
bytem.

•5 Dla usunięcia istniejących nieporozumień co do sposobu tworzenia pojęcia 
bytu jako bytu należałoby dokładnie omówić charakter i rolę każdej z tych czynności 
poznawczych, implikowanych w  procesie dochodzenia do pojęcia bytu. Wykraczałoby 
to jednak poza ramy niniejszego rozdziału, wobec tego ograniczę się do kilku uwag 
na temat abstrakcji ze względu na to, że jest to sprawa najczęściej podejmowana 
w  dyskusjach.
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stości. Ale, gdy myślowo wyodrębniamy w bycie jako takim istnienie jako 
jego konstytutywny element aktualny, niczego jeszcze nie stwierdzając 
w przedmiocie tak potraktowanego istnienia, wtedy nie wychodzimy poza 
obręb poznania pojęciowego, obejmującego zawsze znaczenia pewnych 
wyrazów lub ich zestawienia nie będące zdaniem, które to znaczenia skła
dają się na treści przedmiotowe o charakterze abstrakcyjnym” 66. Wydaje 
się, że przy takim potraktowaniu sprawy genezy pojęcia bytu nie byłaby 
uwyraźniona podstawowa dwuelementowość bytu, cały jego dynamizm, 
aktualność, których nie da się ująć przy pomocy simplex apprehensio 
i dla których konieczna jest operacja złożona zarówno z abstrakcji, jak 
i innych aktów z sądzeniem włącznie 67. Oczywiście, w pojęciu bytu nie są 
zawarte sumarycznie poszczególne konkretne-istnienia: jest--ieh bowiem 
niezliczona ilość w rozmaitych proporcjach. Ostatecznie potrzebne tu  inte
lektualne uchwycenie tego, że „istotą” bytu jest konkretna treść istnieją
ca. Ale właśnie do tego nieodzowna okazuje się operacja sądzenia.

W wyniku więc złożonego procesu poznania dochodzi się do ukształto
wania pojęcia bytu, które jest pojęciem teoretycznym i technicznym me
tafizyki i nie należy go mieszać z pojęciem potocznym bytu, mimo że za
chodzi między nimi pewna odpowiedniość 6S. „Niezwykłość” tego pojęcia 
spowodowana jest koniecznością równoczesnego ujęcia dwu heterogenicz
nych i w rozmaitych proporcjach zjednoczonych elementów bytu: treści 
i istnienia.

Znana jest dyskusja na tem at formalnej struktury pojęcia bytu i in
nych transcendentaliów69. Krąpiec uważa, że każde transcendentale sta
nowi raczej sąd niż pojęcie, czy „pojęcie—sąd” ; inni natomiast podważają

86 Por. K. K 16 s a k, Stosunek filozofii przyrody do m etafizyki w ujęciu współ
czesnych neoscholastyków polskich, „Roczniki Filozoficzne” 13 (1965), z. 3, s. 5—30.

67 Zaznacza się podstawowa różnica, jak widać choćby z wyżej przytoczonego 
tekstu, co do charakteru pojęcia bytu w rozumieniu ks. Kłósaka a tym, które wypra
cowuje się w  tomizmie egzystencjalnym. Tu chodzi zawsze o pojęcie, które desygnuje 
konkrety istniejące, zaś ks. Kłósak tworzy takie pojęcie, które obejmowałoby również 
byty możliwe. Zrozumiałe, że wówczas asercja istnienia nie byłaby czymś zasadniczo 
związanym z pojęciem bytu.

98 Podobnie ma się sprawa z pojęciem „rzeczy”, „coś”, „jedności” itp. Każdy 
człowiek w granicach swojej wiedzy potocznej posiada pojęcie bytu i inne wyżej 
wymienione pojęcia. Co do najbardziej pierwotnego sensu są one równoważne z po
jęciem bytu czy rzeczy występującymi w metafizyce, istnieje jednak między nimi 
ogromna różnica. Trzeba bowiem wielu czynności poznawczych, aby wyeksplikować 
metafizyczną zawartość z odpowiadających im pojęć języka potocznego.

m Por. M.A. K r ą p i e c ,  Transcendentalia i uniwersalia, „Roczniki Filozoficz
ne” 9 (1961), z. 1, s. 55—70 oraz S. M a j d a ń s k i ,  O naturze logicznej transcenden
taliów w aspekcie pryncypiów ogólnej teorii bytu, tamże, 10 (1962), z. 1, s. 41—85.
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słuszność takiego sformułowania 70. Otóż wydaje się, że w przypadku po
jęcia bytu, rozumianego jako treść istniejąca, a więc pojęcia bytu  wystę
pującego w egzystencjalnej metafizyce, zachodzi sytuacja złożona. Syntak- 
tycznie „byt” jest to termin, który może być podmiotem lub orzecznikiem 
w  zdaniu, czy nawet stanowić jakiś jeszcze inny element strukturalny 
podstawowych twierdzeń (zasad) metafizycznych. Natomiast w  aspekcie 
semantycznym „byt” dotyczy konkretnych stanów rzeczowych, wskazuje 
równocześnie na jakąś treść i akt istnienia, tzn. denotuje specyficznie kon
krety istniejące, czyli treści istniejące, bo zarazem konotuje (treść kon
kretną) i jakby denotuje jej faktyczność (konkretne istnienie). Pragma
tycznie zaś jest to sąd, ponieważ posługując się terminem byt nie tylko 
wskazujemy na jakąś treść i jej istnienie, ale równocześnie afirmujemy 
(stwierdzamy) realizację (faktyczność) jedności tych czynników 71.

2. Niewystarczalność uniwersalizacji

Na jakiej podstawie utworzone w opisany sposób pojęcie bytu jako 
bytu obejmuje wszystko, co istnieje? Czym więc usprawiedliwić, że jest 
ono pojęciem najogólniejszym, i to nie tylko w sensie ogólności kategorial- 
nej, jaka przysługuje pojęciom utworzonym w procesie abstrahowania, ale
o zakresie nieograniczonym do żadnego rodzaju przedmiotów, czyli w sen
sie transcendentalnym.

Tu raz jeszcze ukazuje się odrębność procesu uniwersalizacji, związa
nego z czynnością abstrahowania oraz transcendentalizacji, możliwej dzięki 
poznaniu sądowemu. Przy uniwersalizacji ujmuje się bowiem takie cechy 
desygnatów danego pojęcia, które realizują się w nich wszystkich, przy
sługują im wspólnie. Jeśli pojęcie bytu miałoby być pojęciem uniwersal
nym, a co za tym idzie jednoznacznym, aby objąć nim wszystkie istniejące 
byty, trzeba by znaleźć jakieś wspólne kwalifikacje treściowe, odnoszące 
się do całego universum bytowego. W zakresie kwalifikacji treściowych 
to, co istnieje, jest jednak tak zróżnicowane, iż nie da się objąć wszystkie
go bez reszty żadną cechą 72. Każde zresztą pojęcie utworzone w drodze 
abstrakcji nie może denotować niczego, co wykracza poza dziedzinę przed

70 Majdański bardzo szczegółowo rozpatruje problem logicznej natury transcen- 
dentaliów i proponuje rozwiązanie przez przyjęcie pochodności transcendentaliów 
z pryncypiów oraz genetyczne powiązanie tych struktur intelektualno-poznawczych 
(Por. art. cyt., s. 72—82).

71 Jest to inna jedność niż wyrażana w  sądach orzecznikowych, a nawet w są
dach egzystencjalnych, bo „spojęciowana”.

n  Jeśliby było możliwe utworzenie abstrakcyjnego pojęcia bytowości, to, mówiąc 
upraszczająco, jego treść byłaby tak uboga, że za Heglem można by twierdzić o niej, 
że zarówno jest, jak też, że jej nłe ma.
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miotów, z której zostało wyabstrahowane. Nadto tworząc pojęcie bytu, od
separowaliśmy istnienie od koniecznego powiązania się z wyłącznie taką, 
a  nie inną, kategorią konkretnej treści. Z drugiej strony żadna abstrakcja 
nie mogła dotyczyć istnienia jako czegoś beztreściowego.

Po tych założeniach rodzi się konieczność, aby stworzyć pojęcie bytu 
nie tylko na drodze uniwersalizacji, lecz tzw. transcendentalizacji. Doko
nuje się ona, gdy w nagromadzonym przez sądy egzystencjalne materiale 
empirycznym, w wyniku szeregu wyżej opisanych czynności poznawczych, 
intelekt w sposób intuicyjny (chodzi o intuicję intelektualną zwaną przez 
Tomasza — intellectio) ujmuje z całą. oczywistością przedmiotową, że  co
kolwiek istnieje, musi być zarazem czymś (treść) i istniejącym (istnie
nie) 73. Jest to podstawowy, fundamentalny sąd o wszystkim, co istnieje, 
w y r a ż a j ą c y  prawdę, że jakakolwiek treść oraz współmierne jej istnienie 
tworzy bytowość rzeczy. Sąd ten, wypowiadający najistotniejszą prawdę
0 bycie, stanowi właśnie zawartość (w aspekcie pragmatycznym) pojęcia 
bytu. Wyrażony w zdaniu nosi miano pierwszego prawa bytu 74. Prawo 
„dojrzane” w rzeczywistości realnej obowiązuje w całym realnym świecie 
tak daleko, jak tylko sięga dziedzina bytowości.

Transcendentalny charakter pojęcia bytu byłby więc usprawiedliwiony 
z jednej strony rolą intuicji intelektualnej, biorącej udział w  jego tworze
niu, co czyni go najogólniejszym prawem całej rzeczywistości, a z drugiej 
— dalszym procesem „dodawania” poszczególnych empirycznie danych 
przedmiotów oraz wykluczenia możliwości przeciwnych. Wobec tego poję
cie bytu posiada zakres najogólniejszy, denotuje wszystko, co istnieje, i w 
sposób analogiczny, biorąc pod uwagę różnorodność realizowania się ele
mentu treściowego i egzystencjalnego, może być orzekane o każdym ist
niejącym przedmiocie. Stawia się niekiedy pytanie, czy pod takie pojęcie 
bytu podpada już Absolut. Otóż na mocy transcendentalności desygnuje 
ono również Byt Absolutny. Ale nie znaczy to, iż utworzywszy pojęcie 
bytu, wiemy już o wszystkich jego desygnatach. Dopiero w rezultacie od
powiedniego rozumowania możemy dojść do tzw. egzystencjalnego sądu 
pośredniego, stwierdzającego istnienie Bytu Absolutnego.

Na koniec wypada jeszcze podkreślić, że choć istotną zawartość pojęcia 
bytu stanowi zarówno treść, jak i istnienie, podstawą jego transcendental
ności jest nie tylko to, że wszystko, co istnieje, posiada element treściowy
1 egzystencjalny, ale specjalny, do pewnego stopnia wspólny, przede wszy

78 Ostatecznie więc pojęcie bytu, ja_ko_istniejącego, jest wxnikiem_iniui«ji-late- 
lektualnej (Zob.~na--ten temat, In Boeth. de Trinit. V, 1 ad 3; J.H. N i c o l a s ,  Dieu 
connu comme inconnu, s. 128; M.A. K r ą  p i e c ,  Teoria analogii bytu, s. 140).

74 Co do natury i roli pierwszego prawa bytu nie wchodzę tu w  szczegóły, które
przedstawiają np. Krąpiec (Metafizyka, s. 86—93) oraz Stępień (Wprowadzenie do me
tafizyki, s. 51—58).
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stkim w swojej funkcji uaktualniającej:, charakter istnienTS^Na istnienie, 
jako fundament transcendentalności pojęcia bytu, zwraca zupełnie wyraź
nie uwagę Tomasz z Akwinu: „ipsum esse quod est communissimum” 75; 
„Res ad invicem non distinguuntur secundum ąuod e sse  habent: quia in 
hoc omnia conveniunt” 76.

Pojęcie bytu jako istniejącego konkretu stanowi więc poznawcze, naj
ogólniejsze ogarnięcie wszystkiego, co istnieje konkretnie, jednostkowo 
i w sposób niepowtarzalny. Istnieją bowiem jedynie „pary” konkretnych 
treści i proporcjonalnych im aktów istnienia, przy czym każdy byt jest 
oryginalnym „okazem”. Transcendentalne pojęcie bytu posiada charakter 
najogólniejszy; byty natomiast istnieją tylko jako jednostki, k onkre ty77.

3. Zasada jedności bytu

Transcendentalność pojęcia bytu znajduje jeszcze inny, bardzo ważny 
wyraz. Widać to przy ukazaniu^ stosunkujniędzy pojęciem~bytu istnieją? 
c e g o j.  pierwszym prawem bytu^ czyli pierwszą zasada b y tu  zwana nie- 
kiedy zasadą tożsamości relatyw nej38. Stwierdza ona, iż w każdym desyg- 
nacie pojęcia byt zachodzi konieczna relacja między istotą^ (treść)j a ist
nieniem i że istnienie jest proporcjonalnie, wspólne dla każdego desygnatu, 
chociaż różne pod względem sposobu istnienia {treści). Oznaczany stosunek 
jest jakby identycznością, która realizuje się w rozmaitych przedmiotach 
w różnych „wymiarach”.

Aby uniknąć niewłaściwych skojarzeń z zasadą tożsamości cech rzeczy

™ De sub. sep. VI, 43. 76 C.G. I, 26.
77 Należy przy okazji wyraźnie odróżnić proces transeendentalizacji pojęcia bytu, 

dokonany w oparciu o poznanie rzeczywistych, obiektywnie istniejących przedmio
tów i w  wyniku ustalenia transcendentalnego charakteru pojęcia bytu występującego 
w realistycznej metafizyce, od pojęcia transcendentalności, jakim posługują się zwo
lennicy metody transcendentalnej: J. Marechal, J.B. Lotz, E. Coreth i inni. Konty
nuując zasadniczo kantowski punkt wyjścia, rozpoczynają oni analizy filozoficzne od 
dociekania nad naturą czynności czy procesów poznawczych, np. sądów, pytań. W ana
lizie tej szuka się koniecznych, apriorycznych warunków umożliwiających takie po
znanie. Transcendentalność oznacza tu możność przekroczenia danych podmiotowych 
i dosięgnięcia „przedmiotu”, czyli porządku bytowego. W tak uprawianej filozofii 
Absolut byłby implicite zawarty w poznaniu każdego przedmiotu czy postawieniu 
każdego pytania jako kres odniesienia dynamicznej myśli lub horyzont pytań. Byłby 
więc wymaganiem, postulatem myśli, nie zaś aposteriorycznie dopiero odkrytą realną 
racją istnienia poznanych, w  bezpośrednim kontakcie poznawczym, przedmiotów. Por. 
na temat charakteru tego rodzaju filozofii O. M u c k ,  Die transzendentale Methode 
in der scholastischen Philosophie der Gegenwart, Innsbruck 1964 oraz zob. także mój 
artykuł, Czy bezdroża filozofii Boga, [w:] W  nurcie zagadnień posoborowych, t. I, 
Warszawa 1967, s. 64—67.

78 Por. M.A. K r ą p i e c, Metafizyka, s. 92.
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lub przedmiotów, właściwiej będzie mówić, że zachodzi tu  p r o p o r c j o 
n a l n e  z j e d n o c z e n i e  poszczególnych istot i istnień lub ich jedność 
względną, Zamiast więc używać zwrotudasada tożsamości relatvwnet>,mo- 7 -~r- 
że lepiej posłużyć się nazwą(jzasada jedności relatywnej lub^ptoporcjonal- - 
nego^przyporządkowania (złączem^> ' ~  7/, v

Zarówno pojęcie bytu jako bytu, jak i pierwsze prawo bytu posiadają 
tę samą „zawartość”, czyli wyrażają tę samą treść informacyjną. Zachodzą 
jednak między nimi pewne różnice: 1° co do sformułowania: pojęcie bytu 
wyraża się w nazwie „byt” ; zasada sformułowana jest w formie zdania:
„każda określona treść jest współmiernie istniejąca” ; 2° co do funkcji: 
pojęcie bytu może być podmiotem lub orzecznikiem w zdaniu; zasada na
tomiast służy jako naczelna przesłanka w metafizyce albo jako reguła 
uznawania tez m etafizycznych79; 3° co do wyrażenia struktury bytu: 
w  pojęciu bytu akcentuje się raczej jedność esencjalnego i egzystencjal
nego aspektu bytu, w prawie natomiast dobitniej wyeksponowana jest 
dwuelementowość i złączenie, które tę  dwuelementowość wyraźnie zakłada.

(Pierwsze prawo bytu, czyli zasadą jedności relatywnej, okazuje (choć 
na razie implicite) niewystarczalność ontyczną rzeczy wis tości^k tór ej do- - 
tyczy, i postuluje istnienie takiego~bytu7 w którym  nie byłoby wewnętrz- 
nego ^złączenia i Jktóry_wyrażałby się w sądzie jedności absolutnej, czyli 
utożsamienia strony treściowej i egzystencjalnej. Zarówno więc pojęcie 
bytu, jak i pierwsze prawo bytu jest ̂ o tw arte”, tzn. dopuszcza możliwość 
istnienia desygnatu, który nie jest znany w  bezpośredniej empirii i który 
przekracza cały świat materialny. Tylko, taki charakter transcendentalnoś- 
ci pojęcia bytu  (wszystkich pozostałych transcendeńtaliów) i pierwszego 
prawa bytu  staje się podstawą-poznawczą (partycypacji' transcendentalnej^.
Nie wydaje się, aby „abstrakcjonistyczne pojęcie byfowości" czy pojęcie 
bytu, przyjęte przez Geigera oraz Fabra, gwarantowało tego rodzaju trans- 
cendentalność partycypacji.

W pierwszym prawie bytu są implicite zawarte wszystkie dalsze tezy 
metafizyki. Ono stańownprzedmiot dalszych szczegółowych analiz i in ter
pretacji uwyraźniających, w  wypiku —których dochodzi się właśnie do 
.stwierdzenia konieczności istnienia Absolutu J) w konsekwencjLstssoerdze- 
nia~~ze ̂ szyśfkoT co istnieje. istnieieliaTmoćy uczestnictwa w Nim.

Oczywiście, przejście od sądu jedności relatywnej do sądu jedności 
absolutnej nie dokonuje się bezpośrednio w  wyniku jakiejś intuicji czy 
wizji. Suponuje to szereg nowych analiz, interpretacji, szereg rozumowań, 
które bezspornie dowodzą pośredniości tego przejścia.

_n  -Por. S. K a m i ń s k i ,  Uwagi o języku teorii bytu,. „Roczniki Filozoficzne”
1.(1969), z: 1, s. 41—54.
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Wskaże się tu  te kroki poznawcze, które wydają się najważniejsze dla 
stwierdzenia faktu partycypacji transcendentalnej 80.

1° Analizując podmiot i orzecznik pierwszego sądu o bycie (zasady 
jedności relatywnej), dochodzi się do coraz wyraźniejszego ujawnienia 
dwu zjednoczonych, choć nie tożsamych, czynników bytu: ^treściowego 
i egzystencjalnego. Istnienie i treść konkretu stanowią jeden, niepodzielny 
byt. Związek ten jest równocześnie konieczny i niekonieczny. Konieczny 
jest w tym  znaczeniu, że nie może istnieć byt realny nie posiadający po
wyższych czynników, a niekonieczny zaś, bo istnieją różne byty, czyli 
w rozmaitych proporcjach zespoły treści i aktów istnienia, oraz wszystkie 
posiadają realną możność u traty  istnienia, czyli zachodzi rzeczywista moż
liwość „rozpadu” czynników zjednoczonych w konkrecie. Wobec tego 
zjednoczenie między egzystencjalnym i esencjalnym aspektem bytu w żad
nym z bytów złożonych nie jest absolutne, lecz jedynie relatywne, względne.

2° Jedność, niepodzielność konkretów przy równoczesnej ich złożonoś
ci prowadzi, jak wyżej zaznaczono, do stwierdzenia nietożsamości elemen
tu  treściowego i aktualnego w bycie. Dalsze etapy analizy i interpretacji 
prowadzą do sprecyzowania charakteru, tej nietożsamości. Skoro istnieje 
wiele konkretów, czyli wiele „kombinacji” treści i aktów istnienia, róż
nica okazuje się czymś rzeczywistym, realnym. Zresztą tylko realność 
rozróżnienia między treścią i istnieniem usprawiedliwia fakt istnienia wie
lu bytów rzeczywistych. Raz jeszcze ujawnia się także transcendencja 
istnienia w stosunku do determinacji kategorialnych, wnoszonych przez 
kwalifikacje treściowe 81.

3° Ostateczny etap tej dyskursywnej analizy prowadzi koniecznie do 
przyjęcia istnienia Absolutu, jako racji wyjaśniającej istnienie bytów
o względnej tylko jedności między esencjalnym i egzystencjalnym aspek
tem. Okazało się bowiem, że każdy byt sam w sobie je s t złożony i połączo
ny wewnętrznymi relacjami koniecznymi, dzięki którym  stanowi pewną 
bytową jedność. Możemy zapytać, dzięki czemu nastąpiło zjednoczenie 
różnych elementów oraz dzięki czemu istnieje wiele realizacji treści i ak
tów istnienia, które realizują złączenie w sposób proporcjonalny.

80 Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to uproszczone przedstawienie bardzo głę
bokich spraw epistemologicznych i metafizycznych. Czynię to z konieczności, bo z jed
nej strony teoria partycypacji jako najogólniejsza, syntetyzująca teoria metafizyczna 
implikuje właściwie całość zagadnień metafizycznych, a z drugiej strony dla przed
stawienia tej teorii trudno dokładnie eksplikować wszystkie wcześniejsze etapy upra
wiania metafizyki.

81 Teoria o realnej różnicy między istotą a istnieniem jest podstawowa dla usta
lenia faktu partycypacji transcendentalnej. Implicite zawarta jest ona w sądzie egzy
stencjalnym i pojęciu bytu, następnie szeroko uwyraźniana i uzasadniana wszech
stronnie. Wszystko to pomijam jako sprawy zbyt znane, by je powtarzać.
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Dokładną analizę i interpretację tego zagadnienia przeprowadza To
masz z Akwinu w różnych dziełach. Ograniczymy się jedynie do wskaza
nia, wydaje się bardzo istotnych, argumentów zawartych w Summie filo
zoficznej:

a) Skoro coś przysługuje dwom albo wielu rzeczom, to wynika z tego, 
że w żadnej z nich nie realizuje się w pełni (jako takie), a poza tym, jeśli 
dwie rzeczy posiadają tę samą właściwość, to jedna może być przyczyną 
zaistnienia tej właściwości w drugiej albo musi istnieć coś odrębnego po
za danymi rzeczami, co jest przyczyną istnienia tej właściwości w pozosta
łych przedmiotach. Istnienie (esse) przysługuje wszystkiemu, co jest, wo
bec czego musi istnieć przyczyna, która sama nie ma przyczyny istnienia, 
a od której pochodzi wszystko, co istnieje.

b) Jeśli coś należy do jakiegoś bytu na mocy jego natury, to nie może 
być w tej dziedzinie ustopniowania. Coś, co istotowo z danym przedmio
tem byłoby związane i uległo zmniejszeniu czy zwiększeniu, spowodowa
łoby zmianę natury tego przedmiotu. Jeśli natomiast czemuś przysługuje 
czegoś mniej niż innemu, nie przysługuje mu to na mocy samej jego na
tury, lecz pochodzi od jakiejś innej przyczyny. Metafizyczna analiza rze
czywistości ukazuje realizowanie się istnienia w różnych przedmiotach, 
a więc w różnym stopniu, wobec czego musi istnieć byt utożsamiający 
bezwzględnie swoją istotę z istnieniem (Absolut), będący przyczyną wszy
stkiego, co istnieje.

c) Istnieje odpowiedniość pomiędzy porządkiem przyczyn i skutków, 
ponieważ skutki są proporcjonalne do przyczyn. Jeśli więc skutki właściwe 
sprowadzają się do właściwych przyczyn, więc to, co wspólne jest w  skut
kach właściwych, sprowadza się do jakiejś wspólnej przyczyny. Wszyst
kim zaś wspólne jest istnienie (esse). Musi więc istnieć przyczyna, której 
istotą jest udzielanie istnienia.

d) To, co orzeka się o czymś per essentiam, jest przyczyną tego, o czym 
orzeka się per participationem. Bóg jest bytem na mocy swojej istoty, 
ponieważ jest czystym istnieniem, wszystkie zaś inne byty są bytami przez 
partycypację, ponieważ byt, który utożsamia się ze swoim istnieniem, może 
być tylko jeden. Jest on przeto przyczyną istnienia wszystkich pozostałych 
bytów.

e) Absolut jest bytem najbardziej aktualnym i jako taki jest sprawcą 
wszystkich aktualności i doskonałości wszystkich rzeczy 82.

Kontynuowanie więc uwyraźniającej analizy i interpretacji rzeczywi
stości, ujętej w pojęciu bytu i wyrażonej w prawie jedności relatywnej 
(proporcjonalnego zjednoczenia), prowadzi do ukazania:

82 Zawarte w punktach a—e argumenty są streszczeniem artykułu 15 II części 
Summy contra gentiles.
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1° wewnętrznej struktury bytu, będącej zespoleniem elementów moż- 
nościowych i aktualizujących, niedoskonałych i doskonalących — istoty 
i istnienia oraz daje podstawę do tworzenia teorii wyjaśniających strukturę 
bytu takich, jak: teoria aktu i możności, teoria o realnej różnicy między 
istotą i istnieniem itp.

2° Wielość bytów stanowi proporcjonalną realizację różnorodnych 
treści i aktów istnienia. Wobec tego rzeczywistość w zakresie bytowania 
(i innych transcendentalnych właściwości) jest „ustopniowana”, zhierar
chizowana.

3° W oparciu o poznanie wewnętrznej struktury bytów, propnrejnnal- 
nie realizowanej we wszystkim, co istnieje, dochodzisię do- konieczności 
przyjęcia istnienia bytu, w  którym nie ma wewnętrznego złożenia, w k tó 
rym występuje absolutna tożsamość między egzystencjalnym i esencjal- 
nym aspektem. Tutaj okazują się ontyczne i poznawcze...podstawy dla 
realnej partycypacji wszystkiego, co istnieje w Absolucie. Cokolwiek bo
wiem istnieje, pochodzi od Absolutu, czyli Absolut.udziela m a  istnienia. 
Udzielanie istnienia dokonuje się według pewnej „myśli”, „idei” Absolutu, 
która jest jakby „miarą” istnienia — stąd wielość różnych bytów.

Przedstawienie wszystkich aspektów poznawczych partycypacji trans
cendentalnej wymaga omówienia teorii analogii, co zrobimy w następnym 
paragrafie. Tutaj chodziło o ukazanie, że poznanie faktu partycypacji, c z y li  
faktu udzielania przez A h so liiŁ lsŁnipriia w s z y s tk im  hyt.rtm nipkrtnjp<»?nym) 
szerzej, faktu przyczynowego pri-wiąząi-iją bytów 7, A W i itpno| pinyp Rjo 
dokonać jedynie na drodze pośredniej, poprzez ^wgląd”_jK_SKewnętrzną. 
strukturę bytów^ dostępnych-nam w-bezpośredniej empirii i tylko poAtyrn 
warunkiem, że ze struktury bytu weźmiemy pod uwagę to, co jest wspólne 
wszystkim bytom, czyli to, co jest transcendentalne w stosunku do wszel
kich ograniczeń kategorialnych oraz będziemy doszukiwać się ich ostatecz
nych uwarunkowań.

4. Geigera dialektyka stopni bytu

Inną, niż wyżej proponowana, epistemologię partycypacji przyjmuje 
Geiger. Procesem poznawczym ukazującym, jego zdaniem, fakt partycy
pacji bytów skończonych w Bycie Absolutnym jest tzw. dialektyka stopni 
bytu. Jest to proces złożony z szeregu czynności poznawczych. Punktem  
wyjścia jest ujęcie różnorodnych istot, będących „stopniami bytu”. Każda 
z poznanych istot jest pewną całością, przejawiającą wobec intelektu rów
nocześnie swoją racjonalną strukturę ujmowaną w definicji i przyporząd
kowanie do bytu. Skonstatowanie tego „wprawia” umysł w ruch zmierza
jący ku ostatecznemu kresowi — Absolutowi. „Rozważając stopnie «mniej»
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i «więcej» w porządku istot, umysł stwierdza konieczność istnienia peł
ni” 83.

Proces dialektyki, mimo iż jest złożony, zdaniem Geigera, odznacza się 
jednak pewną bezpośredniością przejścia od istot „uhierarchizowanych” 
do ich absolutnego kresu.

„Dialektyka z konieczności jest tokiem myślowym nacechowanym bez
pośredniością. Bez wyraźnego wprowadzenia jakiegoś pojęcia abstrakcyj
nego przechodzi ona od stopni bytu niedoskonałych i ograniczonych do 
stwierdzenia pełni doskonałości. Dialektyka jest też czymś pierwszym, nie 
dającym się do niczego sprowadzić” 84. Pozytywny „modus tej pełni nam 
się wymyka; jednakże ukazuje się nam ona z koniecznością uwarunkowa
ną strukturą naszej natury intelektualnej” 85.

Charakterystyka tego procesu poznawczego, który ma stać u podstaw 
tomistycznej teorii partycypacji, tak dalece odbiega od realizmu i pośred- 
niości procedury poznania Absolutu, iż wypada tylko przytoczyć słowa 
Geigera, aby to dostrzec. Wszelkie relacjonowanie mogłoby zniekształcić 
tę, wydaje się, dość „oryginalną” w tomizmie myśl.

„Konieczność, z jaką umysł przechodzi od bytu niedoskonałego do bytu 
doskonałego i od mnogości bytów do Bytu, byłaby koniecznością tej samej 
natury i posiadałaby tę samą moc obowiązującą co konieczność, jaką od
znacza się zasada niesprzeczności. Niewątpliwie oczywistość nie jest ta 
sama w obu przypadkach. Co do zasady niesprzeczności możemy z bezpo
średnią oczywistością stwierdzić, że zaprzeczenie tej zasady jest unicest
wieniem myśli. Co do Bytu Najdoskonalszego natomiast, to jak wiemy, 
nigdy nasze poznanie nie może dojść do pozytywnego oglądu. Poznanie 
nasze czuje się zmuszone do wyruszenia w kierunku Absolutu. Jednakże 
wie ono doskonale, że jeśli warunki nie ulegną zmianie, to nigdy nie 
osiągnie celu” 8e. Dzięki dialektyce ,,w naszym języku i w naszej myśli, 
operującej pojęciami, wyjawia się tylko jakiś prosty ogląd, obejmujący 
wznoszenie się od stopni «mniej» i «więcej» do Bytu Pierwszego, a zara
zem pewność, że to, co wielorakie, może istnieć jedynie dzięki Niemu” 87.

Najważniejsze ogniwo w procesie dialektyki tworzy bezpośrednie przej
ście od stopni skończonych i ograniczonych do twierdzenia, że istnieje 
Absolut, który jest w pełni tym, czym ograniczone „modi” są w sposób 
niedoskonały 88. Geiger określa wyraźnie dialektykę wstępującą jako „bez
pośrednie przejście od stopni «mniej» i «więcej» do «maximum», przy 
czym przejście to dokonuje się drogą pewnego rodzaju bezpośredniej infe- 
rencji” 8B.

83 Por. La participation..., s. 342—363.
84 Tamże, s. 360. 85 Tamże, s. 359.
86 Tamże, s. 357 . 87 Tamże, s. 294.
88 Tamże, s. 286. 89 Tamże, s. 280.
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Dialektyka ma być poznawczym odpowiednikiem partycypacji przez 
hierarchię formalną Ograniczenie formalne), głównej, zdaniem Geigera, 
postaci partycypacji tomistycznej.

,,To samo, co na drodze dialektyki zmusiło nas do przyjęcia istnienia 
Doskonałości Absolutnej i uznania jej za zasadę, zniewala nas do trakto
wania bytów ograniczonych jako partycypacji Doskonałości Absolutnej. 
Wszelki byt szczegółowy jest jakby częścią, fragmentem, partycypacją ja
kiejś substancjalnej pełni bytu, od której przyjmuje wszystko to, czym 
jest” ®o.

Kilka bardzo zasadniczych punktów wydaje się tu  zagrażać realizmowi 
(że ujmuje faktyczne związki) partycypacji wyrażonej przy pomocy dia
lektyki oraz jej transcendentalności (temu, że dotyczy wszystkich bytów). 
Skoro wychodzi się od stwierdzenia wielości doskonałości, „wielości istot”, 
jak określa Geiger, to można szukać dla nich pełni w porządku istoty, tak 
jak to miało miejsce u Platona. Taką pełnią były poszczególne idee, a par
tycypacja przez podobieństwo stanowiła wyjaśnienie wielości istoji Gei
ger, przesuwając partycypację n ^  teren transcendentaliów,'tylko pozornie 
omija niebezpieczeństwo uwzględnienia wyłącznie związków treściowych, 
skoro partycypację przez podobieństwo i przez ograniczenie formalne uwa
ża za podstawową formę partycypacji tomistycznej. Opierając się jedynie 
na „wzorczości”, nie można ująć związków egzystencjalnych, które są 
istotne dla partycypacji tomistycznej właściwie i całościowo rozumianej. 
Trzeba się zgodzić z tym, iż partycypacja zachodzi wówczas, gdy wiele by
tów posiada tę samą doskonałość choć realizowaną w różnym stopniu. 
Jedynie wewnętrzne złożenie bytu wyjaśnia, w jaki sposób ta sama do
skonałość (przede wszystkim istnienie, o czym Geiger nie wspomina) może 
być posiadana przez wiele bytów, które równocześnie są. podobne i niepo
dobne do „pełni doskonałości”. S truktura bytu tłumaczy więc fakt nierów
ności bytów, a przede wszystkim ich wielość i pewne podobieństwo wza
jemne oraz podobieństwo do Absolutu (właśnie z racji funkcji istnienia 
we wszystkich bytach jednakowej). Skoro Geiger nierówność i mnogość 
bytów uważa za fakt pierwotny, nieredukowalny i za punkt wyjścia 
dialektyki stopni oraz sądzi, iż przejście od różnych stopni bytu do pełni 
doskonałości dokonuje się bezpośrednio, to należy uprzednio założyć w ja
kimś sensie tę miarę doskonałą91.

Sprawę tę daje się wyjaśniać charakter pojęcia bytu przyjętego przez 
Geigera. „Aby uchwycić zróżnicowanie w bycie, trzeba od samego począt
ku umieć dostrzec byt jako podstawę zróżnicowania, a zarazem jedno

90 Tamże.
91 Por. krytykę Nicolas’a, Chroniąue de philosophie, s. 563.
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ści” 92. Trudno nie dopatrzeć się w tym  aprioryzmu. Skoro nie osiąga się 
pojęcia bytu właśnie poprzez zetknięcie z wielością rzeczywistości, ale od
powiednie pojęcie bytu umożliwia poznanie wielości bytów, to łatwo na
suwają się tu  reminiscencje postawy Platona, Kanta, a nawet Hegla. Byt 
byłby czymś danym umysłowi, czymś, co dane jest pierwotnie i co umoż
liwia dialektykę. Wprawdzie istnieją teksty, w  których Geiger mówi wprost
o przedmiotowości pojęcia bytu, jest przecież zwolennikiem „szkoły”, ale 
cały „duch” dialektyki i rozwiązania, dotyczące problemu partycypacji, 
wydają się dalekie od realizmu tomistycznego.

Bezpośredniość przypisywana procesowi dialektyki, a także podział na 
dialektykę wstępującą i zstępującą wyraźnie przypominają koncepcję dia
lektyki platońskiej, co zresztą znajduje potwierdzenie w uznaniu partycy
pacji formalnej za podstawową postać partycypacji tomistycznej.

Konieczność i transcendentalność (raczej ogólność) w takim ujęciu pły
nęłyby nie od stanów rzeczowych, ale w pewnej mierze od strony inte
lektu. Intelekt ma posiadać taką strukturę, że narzuca jedność i koniecz
ność przyjęcia pełni. Słuszność tego przypuszczenia potwierdza jeszcze na
stępująca wypowiedź: „Intelekt nie może nie myśleć o jakiejś zasadzie 
jednoczącej i uzasadniającej zróżnicowanie. Z natury rzeczy bowiem myśli 
on o jedności, mimo że jej nie zna” 93. Taka więc jest struktura ludzkiego 
umysłu, że dąży on do jedności. Pojęcie bytu dane u podstaw dialektyki 
byłoby, przynajmniej do pewnego stopnia, uwarunkowane strukturą inte
lektu. Ta zaś tłumaczy również możliwość bezpośredniego przejścia od by
tów mnogich i ograniczonych do pełni doskonałości, Absolutu. W takiej 
sytuacji trudno byłoby więc bez dozy aprioryzmu poznawczego wyjaśnić 
transcendencję poznawczego dotarcia do pełni.

§ 3. ANALOGIA A PARTYCYPACJA

Dopiero ostatnie badania przeprowadzone zarówno w dziedzinie par- 
tycypacji, jak i w dziedzinie analogii, wskazują na ścisłą odpowiedniość 
tych dwóch teorii filozoficznych. Znamienne jest, że Geiger w swojej mo
nografii, poświęconej problemowi partycypacji, czyni tylko kilka margi
nesowych wzmianek o analogii94. Podobnie Fabro w swojej pierwszej 
książce o partycypacji zaledwie wspomina o jej stosunku do analogii95. 
Również autorzy zajmujący się analogią nie przeprowadzali na szerszą

92 La participation..., s. 353.
93 Tamże, s. 361.
94 Por. tamże, s. 15, 256, 265, 370.
95 Por. La nozione metafisica di partecipazione, s. 16, 189, 292, 329, 351.
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skalę jej porównania z partycypacją96. W wyniku bardziej szczegółowego 
opracowania zarówno jednej i drugiej teorii filozoficznej oraz w rezulta
cie wielu dyskusji na tem at charakteru i roli analogii w metafizyce sy
tuacja zmienia się zasadniczo w ostatnim dziesiątku l a t97. W drugiej mo
nografii poświęconej problemowi partycypacji Fabro już wyraźnie zwraca 
uwagę na powiązanie między teorią partycypacji i analogii. Ponieważ jed
nak akcentuje przede wszystkim metafizyczne podstawy analogii, przeto 
w dziedzinie epistemologiczno-formalnej brak u niego dostatecznie wszech
stronnych i precyzyjnych rozwiązań " .  Odpowiedniość między partycypa
cją i analogią najszerzej omawia w swojej pracy poświęconej zasadniczo 
analogii B. M ontagnes99. Najwygodniej przeto będzie w dyskusji z poglą
dami tych autorów ustalić relację analogii i partycypacji oraz wskazać, 
jaki typ analogii jest adekwatnym wyrazem partycypacji transcenden
talnej.

Na początku należy, czego nie czynią wymienieni wyżej autorzy, bar
dzo wyraźnie rozgraniczyć:

1. analogię jako cechę struktur bytowych (tzw. analogia w bytowa
niu),

2. analogię jako jedną z metod poznania filozoficznego,
3. analogię jako właściwość pojęć metafizycznych i związany z nimi 

sposób orzekania analogicznego 10°.
Relacja miedzy partycypacji a każdym z tych trzech wyróżnionych ty-

98 Dotyczy to również monografii M.A. Krąpca na temat analogii. Wprawdzie 
czyni on wzmianki dotyczące związku między analogią a partycypacją, ale nie zaj
muje się tym bliżej.

97 Znany jest toczący się, zwłaszcza po II wojnie światowej, spór o charakter 
i rolę analogii w metafizyce wśród przedstawicieli szkoły tomistycznej. Źródłem spo
ru wydaje się być odrębne rozumienie bytu, zapoczątkowane jeszcze przez dwóch 
komentatorów Tomasza: Kajetana i Sylwestra z Ferrary. Kontrowersje między nimi 
znalazły wyraz we współczesnej dyskusji między autorami nawiązującymi do Syl
westra oraz idącymi za Kajetanem. Obszerne sprawozdanie z toczącego się sporu na 
temat analogii zob. M.A. K r ą p i e c ,  Teoria analogii bytu, s. 35—46 oraz B. B e j z e, 
Analogia w  metafizycznym  poznaniu Boga, „Roczniki Filozoficzne” 11 (1963), z. 1, 
s. 41—53. Również B. Montagnes nawiązuje do tego sporu i relacjonuje ważniejsze 
stanowiska.

98 Fabro na temat analogii pisze w Participation et causalite..., s. 509—536 oraz 
634—641.

99 B. M o n t a g n e s ,  La doctrine de l’analogie de l’etre d’apres Saint Thomas 
d’Aąuin, Louvain—Paris 1963.

100 Na temat analogii i różnych jej typów istnieje olbrzymia literatura. Problem 
analogii w  metafizyce pozostaje nadal otwarty, dyskutowany i kontrowersyjny. Ca
łościowe opracowanie zagadnienia analogii zgodnie z założeniami egzystencjalnej filo
zofii bytu zawiera monografia K r ą p c a ,  Teoria analogii bytu.
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pów analogii będzie inna, z tym, że podstawową względem^ pozostałych jes t 
analogia jąko sposób bytowania.

Analogiczny sposób bytowania jest „inną stroną”, „odwrotnym aspek
tem ”, skutkiem i wyrazem faktu partycypacji transcendentalnej. Skoro 
wszystkie byty istnieją na mocy partycypacji w Absolucie, czyli są zależne 
od niego jako od Przyczyny Sprawczej, Wzorczej i Celowej, stanowią one 
wzajemnie i wraz z Absolutem ontyczną wspólnotę, są do Niego podobne 
oraz są podobne wzajemnie między sobą. Rzeczywistość stanowi pewną 
hierarchiczną jedność właśnie w wyniku nierównych partycypacji dosko
nałości Absolutu.

Powyższy status ontyczny wymaga dla jego poznania zastosowania 
metody analogii. Tak rozumiana analogia jest też sposobem poznania fak
tu  partycypacji. Natomiast analogiczność pojęć metafizycznych, zwłaszcza 
pojęć transcendentalnych, i możliwość orzekania przy ich pomocy o wszyst
kim, co istnieje łącznie z Absolutem, jest konsekwencją analogiczności 
rzeczywistości i analogii jako sposobu jej poznania.

W niniejszym rozdziale ograniczę się zasadniczo do zajęcia się analo
gią jako metodą poznania faktu partycypacji i wskazania jej relacji do 
partycypacji transcendentalnej. W związku z tym ostatnim oraz dla peł
nego zreferowania stanowiska Fabra i Montagnes’a trzeba będzie mówić 
również o analogii w bytowaniu.

1. Analogia atrybucji u C. Fabra

Fabro słusznie akcentuje związek teorii analogii z koncepcją bytu i ca
łą strukturą metafizyki. Wyraża on przy tym przekonanie, iż tomistyczną 
koncepcja analogii jest wynikiem syntetycznego ujęcia arystotelesowskiej 
teorii aktu i możności oraz platońskiej idei partycypacji. Obydwie bowiem 
postulują „reductio ad unurn” 1#1.

Ontyczną podstawę analogii, stanowi, zdaniem Fabra, zależność przy
czynowa bytów partycypujących od Bytu Partycypowanego oraz obecność 
Esse per essentiam  w bytach istniejących per parlicipationem. Złożenie 
bytów pochodnych z.isloty i esse bytowego, pozostających w stosunku do 
siebie jak możność do aktu, oraz całkowita zależność przyczynowa w sto
sunku do czystego esse są zasadnicze dla wyjaśnienia faktu analogii. Ana
logia w swojej strukturze metafizycznej, o ile wyraża „stosunek podobień
stwa i niepodobieństwa”, odwołuje się więc do zależności przyczynowej 
i postuluje, aby „reductio ad unum ” doprowadziło do przyjęcia Esse per 
essentiam  102.

101 Por. F a b r o ,  Participation et causalite..., s. 527.
102 p or tamże, s. 524.
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Zasadniczo słuszne intuicje Fabra, co do metafizycznych podstaw ana
logii, łączą się z brakiem wyprecyzowania jej strony epistemologiczno-me- 
todologicznej. Fabro nawiązuje do toczącego się od lat wewnątrz szkoły 
tomistycznej sporu w sprawie charakteru analogii metafizycznej i wyraź
nie sprzeciwia się stanowisku, według którego przypisuje się w metafizyce 
główną rolę analogii proporcjonalności103. Jego zdaniem w analogii pro
porcjonalności rozpatruje się byty z punktu widzenia statycznego i ponie
waż jej istotą jest stosunek dwóch proporcji, nie może ona być zasadni
czym wyrazem analogii metafizycznej. Analogia proporcjonalności odnosi 
się raczej do dziedziny predykam entalnej, gdyż proporcjonalność nie może 
wyrażać stosunku, zachodzącego między bytami skończonymi i bytem nie
skończonym; wyraża jedynie podobieństwo struktur między bytami skoń
czonymi 104.

Zasadniczą formą ańalogii metafizycznej^jest, zdaniem Fabra, analogia 
w jporządku esse i innych zamienny c h z  pojęciem bytu transcendentaliów. 
Esse)partycypowane uaktualnia substancję skończoną, a esse per essen
tiam  jest czystym nieskończonym ak tem 105. Istotą analogii jest stosunek 
zależności przyczynowej między tymi dwoma rodzajami esse oraz obec
ność przyczyny transcendentnej w bytach partycypujących. Całkowita 
zależność bytów złożonych z istoty i esse bytowego od Absolutu wyraża 
metafizyczna treść analogii106.

Ten rodzaj analogii metafizycznej, która jest analogią transcendental
ną, nazywa Fabro „analogią dynamiczną konstytutywną atrybucji we
w nętrznej” 107. Właśnie w oparciu o ten typ analogii doprowadza się me
tafizyczne rozumowanie wyjaśniające do końca, którym jest ostateczne 
sprowadzenie wielości do jedności, różnorodności do identyczności, złożo
nego do prostego. Analogia atrybucji wewnętrznej, według Fabra, stanowi 
główną postać metody metafizycznej, której istota polega na „reductio 
[resolutio] ad unum ” 108.

Oznaczając ten rodzaj analogii, jako metody metafizycznego poznania, 
terminem „analogia atrybucji wewnętrznej”, Fabro odcina się jednak wy
raźnie od stanowiska Suareza i jego kontynuatorów, którzy używając tego 
samego term inu nadają mu inny, niż przypisywany przez Fabra, sens;

103 Fabro przeciwstawia się stanowisku Gredta, Garrigou-Lagrange’a i Penido.
104 Chociaż Fabro nawiązuje do współczesnego sporu między teoretykami ana

logii, wydaje się jednak, że nie dość dogłębnie wniknął w ten spór na temat charak
teru analogii proporcjonalności właściwej i nie uwzględnia ostatnich ustaleń (Por. 
Participation et causalite..., s. 519).

105 p or. tamże, s. 599. 106 Por. tamże, s. 602—603.
107 „L’esse et les perfections pures s’attribuent, et par suitę sont prediquees,

a Dieu et aux crśatures selon une analogie d’attribution intrinseąue” (Tamże, s. 514).
los p or tamże, s. 509 i 637.
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przede wszystkim w konsekwencji nieuznania przez Suareza realnej róż
nicy między istotą i istnieniem, co stanowi podstawowy warunek analogii 
tomistycznej 109.

Ponieważ Fabro, na oznaczenie analogii, jako metody poznania, używa 
term inu kwestionowanego w tomizmie, uzasadnia ten swój wybór. Wy
jaśnia, że w tego rodzaju analogii chodzi o przyporządkowanie wewnętrz
ne, a nie tylko zewnętrzne. Każdy byt posiada własne, choć partycypowa- 
ne esse, jest więc bytem realnym, a Bóg jako pierwsza przyczyną jest 
immanentny w stosunku do wszelkiego bytu i tą  właśnie obecnością spra
wia realność każdego z nich. „Przyporządkowanie” esse partycypowanego 
do Esse Absolutnego jest więc czymś, co wchodzf^w samą budowę hyt.n, 
a nie wyraża tylko relacji zewnętrznych, jak to ma miejsce w przypadku 
terminu zdrowie, najczęściej stosowanego dlaTilustracjT^analogii atrybucji.

Ostatecznie jednak Fabro dochodzi do wniosku, że chociaż analogia 
atrybucji wewnętrznej stanowi główną formę transcendentalnej analogii, 
to trzeba ją powiązać z analogią proporcjonalności. Sama analogia atry
bucji nie może wyrazić powiązań bytów pochodnych z Absolutem, nie 
obejmuje bowiem wewnętrznej struktury bytów niekoniecznych. Od stro
ny epistemologiczno-formalnej Fabro nie precyzuje charakteru ani ana
logii atrybucji, ani analogii proporcjonalności, anLsposobu ich połączenia.

Analogia proporcjonalność) i analogia atrybucjijfnogąjwystępować, zda- 
niem Fabra, równocześnie, bo wyrażają dwa-~ąspgkty part ycypligij i Ńąta tycz
ny''i dynamiczny, wewnętrzny i zewnętrzny^'Analogia proporcjonalnc^i, 
ujmująca moment statycznyj(wewnętrźną strukturę TjytuT złożenie z istoty 
i esse jako możności i aktu) oraz analogia atrybucji która wyraża moment 
dynamiczny (przyczynowości realnej), przenikają się wzajemnie, z zacho- 
waniem jednak każda swego odrębnego charakteru. Dwa korelatywne typy 
analogii wyrażają, zdaniem Fabra, w pełni fakt-partycypacji bytu 110.

Dzięki więc realnemu złożeniu i zależności bytowej, ujętej^w dwu ko- 
relatywnych rodzajach analogii, rozwiązuje się, według Fabra, antyteza 
podobieństwa i niepodobieństwa, którą zawiera analogia, zajmując „pozy
cję dialektyczną” między zupełną jednoznacznością i wieloznacznością. 
Stworzenie jest realnie podobne do Boga nie tylko z tego powodu, że jego 
istota pochodzi ocT przyczynowości idei Boskich, ale przede wszystkim in 
ratione entis. Jest ono prawdziwie bytem , ponieważ oprócz istoty posiada 
swój akt — esse, różny od istoty i różny od esse boskiego, będącego w peł
ni aktem. Stworzenie jest równocześnie niepodobne do Boga i nie tylko 
z tego powodu, że jest skończone i niedoskonałe, ale przede - Wszystkim 
dlatego, iż jego esse (akt) jestżlączone ż~iśtDtą skończoną (możność)^ w

io» por tamże, s. 514, 533 oraz 608.
no p or tamże, s. 606—609.
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konsekwencji realnie od niej różne. W Bpgu natomiast istota i istnienie 
utożsamiają sie.

Nieskończone niepodobieństwo stworzeń do Stwórcy współistnieje więc 
z podobieństwem wewnętrznym do Niego, ponieważ nieskończony dystans 
w stosunku do Stworzyciela współistnieje z bezpośrednią obecnością aktua
lizującą Stwórcy w stworzeniach jako przyczyny pierwszej: wzorczej, 
sprawczej i celowej.

Pomijając problem terminologii, jaką stosuje w wykładzie analogii Fa
bro, a która wydaje się niewłaściwa i myląca ln , trzeba stwierdzić, iż przy
jęcie przez niego dwóch typów analogii metafizycznej (o innej strukturze, 
choć przez Fabra nie określonej): analogii atrybucji wewnętrznej posiada
jącej charakter transcendentalny oraz proporcjonalności o zasięgu katego- 
rialnym wydaje się być skutkiem niedoprecyzowania samego zagadnienia 
analogii oraz jego zewnętrznego czy wycinkowego rozpatrywania. Jeśliby 
proporcję wziąć jednoznacznie, tak jak to czyni Fabro, dla którego jest 
rzeczywiście jedynie izomorfią struktur, to nie stanowiłaby podstawy 
stwierdzenia istnienia pełni bytowej. Nadto, tak potraktowany problem 
analogii rozbija wewnętrzną jedność tej metody metafizycznego poznania. 
Oddziela od siebie analogię wewnątrzbytową i analogię międzybytową, 
podczas gdy ich najściślejsze powiązanie wzajemne stanowi istotę analogii 
transcendentalnej i daje podstawę do koniecznego przyjęcia istnienia ma- 
xim um . Bez ujęcia proporcji w aspekcie transcendentalnym nie wydaje 
się to możliwe.

Przypisywanie analogii atrybucji roli centralnej w metafizyce wydaje 
się być wynikiem „odgórnego” potraktowania problemu analogii. Skoro 
wiemy, iż istnieje Esse per essentiam  i esse per participationem, można 
wówczas powiedzieć, że term in „byt” przysługuje w pełni Esse per essen
tiam, bo On jest pełm ąjbytu, a wszystkim innym — „z przydzielenia”, po

111 Sam termin „atrybucja wewnętrzna” wydaje się sprzeczny. Skoro „atrybucja” 
znaczy „przydzielenie”, to przydzielenie jest zawsze czymś zewnętrznym. Dość po
wszechnie w filozofii tomistycznej uważa się, iż analogia atrybucji nie ma większego 
znaczenia w  metafizyce, choć od czasów Suareza często była mieszana z analogią pro
porcjonalności, którą uważano za wirtualną analogię atrybucji (Por. na ten temat 
M.A. K r ą p i e c ,  Teoria analogii bytu, s. 203). Analogia atrybucji ma miejsce wów 
czas, gdy znaczenie terminu orzekanego o różnych desygnatach przysługuje formal
nie tylko jednemu (głównemu), a o pozostałych desygnatach termin wspólny orzeka
ny jest ze względu na pewne relacje nawet przyczynowe, ale raczej o charakterze 
kategorialnym. Klasycznym przykładem tego typu analogii bywa termin „zdrowy”. 
Uważa się też, że połączenie analogii atrybucji z analogią proporcjonalności jest nie 
do zrealizowania, ponieważ zachodzą tu różnice co do rodzaju desygnatów (treści 
i zakresu nazw), sposobu orzekania. Koncepcja analogii atrybucji połączonej z analo
gią proporcjonalności rodzi się raczej z braku dokładniejszej refleksji epistemolo- 
gicznej nad jedną i drugą. Warto jednak dodać, że termin analogia proporcjonalności 
także nie jest najlepszy ze względu na skojarzenia z proporcją w matematyce.
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nieważ posiadają esse „otrzymane” od Absolutu. Tak ujęta analogia stra
ciłaby jednak charakter autonomicznej metody, pozwalającej dojść do 
stwierdzenia istnienia analogatu głównego.

Poza tym Fabro nie precyzuje, na czym od strony epistemologicznej 
polega łączność między analogią atrybucji a analogią proporcjonalności 
i o jaki typ proporcjonalności chodzi. Wydaje się, iż Fabro zacieśnia ana
logię proporcjonalności do analogii proporcjonalności ogólnej i dlatego, 
chcąc utrzymać transcendentalny charakter analogii metafizycznej, przyj
muje drugi typ analogii: analogię atrybucji. W tej ostatniej, transcenden- 
talność wydaje się jednak z góry założona. To wszystko sprawia, iż tak 
rozumiana analogia nie jest wewnętrznie dostatecznie zwarta i nie może 
służyć jako narzędzie poznania Absolutu oraz jako poznawczy wyraz par
tycypacji transcendentalnej.

2. Analogia transcendentalna «unius ad alterum» 
według B. Montagnes’a

Odpowiedniość między tomistyczną teorią partycypacji a teorią ana
logii ukazuje w sposób najbardziej wyczerpujący i w oparciu o wszech
stronną analizę tekstów Tomasza B. Montagnes. Prześledzenie tekstów 
Akwinaty w układzie chronologicznym pozwala mu wykazać ewolucję za
równo pojęcia partycypacji, jak i pojęcia analogii u Tomasza. Zdaniem 
Montagnes’a można wyróżnić dwa główne rozwiązania tych obydwu kon
cepcji. Pierwsze pochodzi z wczesnego okresu twórczości Tomasza, w któ
rym operuje on jeszcze arystotelesowską koncepcją bytu (forma jako 
akt podstawowy). Wówczas w ustalaniu charakteru partycypacji Tomasz 
uwzględnia przede wszystkim stosunek formalny wzorczości. Odpowied
nikiem tak rozumianej partycypacji jest analogia, którą wykłada w Ko
mentarzu do „Sentencji”. Jest to ąnalogia imitacji (naśladownictwa), którą 
następnie odrzuca na korzyść analogii proporcji (De veritate). D ruga'kon
cepcja partycypacji i związanej z nią analogii pochodzi z dojrzałego okre
su twórczości Tomasza. Opierając się wówczas na własnej, oryginalnej 
koncepcji bytu, w którym  istnienie, a nie forma, stanowi akt ostateczny, 
ustala charakter partycypacji jako sprawczo-formalnej zależności bytów 
niekoniecznych od Boga. Odpowiednikiem tak rozumianej .partycypacji 
jest transcendentalna analogia „unius ad alterum” U2.

Następuje więc, zdaniem Montagnes’a, u samego Tomasza zmiana per
spektywy metafizycznej dzięki nowej koncepcji bytu i koncepcji przyczy
nowości, co pozwala na sprecyzowanie charakteru analogii między bytami

118 Por. M o n t a g n e s ,  La doctrine de l’analogie, s. 92—93.
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i Bogiem w oparciu o relacje przyczynowe w zakresie sprawczo-formal- 
nym. Jest to transcendentalna analogia „unius ad alterum” 113.

Bardzo słuszne ustalenia Montagnes’a co do ewolucji poglądów samego 
Tomasza, a także metafizycznych podstaw analogii transcendentalnej, gra
niczą jednak z brakiem wyprecyzowania formalnego charakteru tak rozu
mianej analogii transcendentalnej. Montagnes przeciwstawia ją wyraźnie 
analogii proporcjonalności i uważa, że przyjęcie jednego lub drugiego typu 
analogii wiąże się z dwiema głównymi interpretacjam i metafizyki tomi- 
stycznej, które implikują nieco odrębne twierdzenia epistemologiczne 
i metafizyczne. Z analogią proporcjonalności wiąże Montagnes tzw. „me
tafizykę idei bytu”, natomiast z analogią transcendentalną „unius ad alte
rum ’’ „metafizykę stopni bytu”. Za słuszną i zgodną z dojrzałą wizją To
masza uważa tę  ostatnią 114.

W analogii proporcjonalności rolę centralną, zdaniem Montagnes’a, zaj
muje stosunek istoty do istnienia oraz to, iż mimo uznania różnicy między 
nimi uważa się, że zawsze zachowana jest w ich połączeniu ta sama pro
porcja. Wystarczy więc poznać ten stosunek w jednym bycie, by wiedzieć, 
że we wszystkich jest on taki sam. Takie postawienie sprawy, według 
Montagnes’a, wiąże się z kajetanowskim rozumieniem bytu i negatywną 
rolą, jaką przypisuje się istocie (ogranicza akt). Przyjęcie takiego abstrak
cyjnego pojęcia bytu nie daje podstaw do stwierdzenia, że musi istnieć 
Absolut uzasadniający istnienie bytów niekoniecznych.

W „metafizyce stopni bytu” rozpatruje się byty z transcendentalnego 
punktu widzenia,-ujm ując istotę jako „stopień” czy „sposób” realizowania 
doskonałości istnienia, tzn. Ujmuje się byty jako ..różne partycypacje Abso
lutu. Istocie przypisuje się inną, zdaniem Montagnes’a, rolę niż w „metafi
zyce idei bytu”. Istnienie nie jest tylko przyjęte przez istotę, lecz jest 
także przez nią determinowane. Zachodzi obustronna zależność (przyczy- 
nowość) między tym i dwoma czynnikami bytu. Istota nie jest określana 
od strony negatywnej jako ograniczanie aktu, ale od strony pozytywnej 
jako formalna miara bytu. Wówczas nie popada się w błąd przypisywania 
wszelkiej doskonałości istnieniu, a niedoskonałości —■ istocie 11S. Byt jest 
niepodzielnością istnienia i istoty, a istniejąc realizuje doskonałość bytu

113 „Le changement de perspective metaphysiąue, une nouyelle conception de 
la causalite et de l’etre commandent la solution a laąuelle S. Thomas s’est definiti- 
vement rallie: il y a entre les etres et Dieu une analogie unius ad alterum" (Tam
że, s. 93).

111 Por. tamże, s. 163—164.
115 Montagnes zdaje się uważać, iż przypisywanie wszelkiej doskonałości istnie

niu jest błędem egzystencjalnej wersji tomizmu. Por. tamże, s. 167. Jest to jednak 
interpretacja niesłuszna, gdyż przedstawiciele egzystencjalizmu tomistycznego w ana
lizie bytów nie rozpatrują aktu jako takiego, który byłby doskonały i w  konsekwencji
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na swój spbsób. Inna jest tu więc rola właściwa dla złożenia. Nie jest ono 
wykluczone, ponieważ nie ma ograniczenia bez złożenia. Złożenie jest ko
niecznym, lecz nie wystarczającym warunkiem ograniczenia. B yty  stwo
rzone są podobne do Boga na mocy stosunków przyczynowoścLsprawczej 
i formalnej, które właśnie konstytuują partycypację realną. Dlatego nie 
wydaje się konieczne, a nawet właściwe, ustalenie podobieństwa na pod
stawie prostych stosunków proporcjonalnych 116.

Wydaje się, iż Montagnes, podobnie jak Fabro, zbyt jednoznacznie i ka- 
tegorialnie traktuje analogię proporcjonalności i stąd jej tak ostre prze
ciwstawienie analogii „unius ad alterum”. A poza tym  zagadnienie analogii 
rozpatruje również wtórnie w stosunku do partycypacji, przez co analogia 
transcendentalna traci swą funkcję odkrywczą, a staje się sposobem wy
rażenia relacji, które zachodzą między bytami stworzonymi a Bogiem, 
wówczas gdy się już wie, że istnieje Bóg.

3. Transcendentalna analogia proporcjonalności właściwej

Właśnie w wyniku zapoznania się z poglądami wyżej wymienionych 
autorów można stwierdzić, że m etoda metafizyczną prowadzącą do ukaza- 
nia faktu partycypacji transcendentalnej jesjT^rańscendentalna analogia 
proporcjonalności Właściwej.

W naszej analizie trzeba powrócić raz jeszcze do otrzymanego poprzez 
separację pojęcia bytu z wyróżnionymi w nim elementami, przede wszyst
kim: istotą i istnieniem. Analogia jako metoda poznania metafizycznego 
jest dalszym ciągiem analizy i refleksji nad relacją zachodzącą między ty
mi, wyróżnionymi w bytowej jedności, czynnikami. Sprawą podstawową 
jest pogłębienie znajomości charakteru danych pierwotnie rozróżnień: 
treści i istnienia. Dalsze etapy procesu poznawczego, zwanego analogią, 
można by ująć w następujące punkty:

1° Analiza r e l a c j i ,  zachodzącej między treścią i istnieniem w by
cie, doprowadziła do stwierdzenia względnie koniecznej jedności w 
konkretnym bycie m i ę d z y  t r e ś c i ą  i i s t n i e n i e m  oraz 
braku ich całkowitej tożsamości.

2° Ustalenie c h a r a k t e r u  z j e d n o c z o n y c h ,  a równocześnie 
n i e t o ż s a m y c h  e l e m e n t ó w  z punktu widzenia czynników 
konstytuujących poszczególne przedmioty. Okazuje się, że istnienie 
(fakt egzystencji) nie stanowi elementu konstytutywnego natury

złączenia z istotą — ograniczony. Istnieją przecież tylko konkretne akty — istnienia 
zjednoczone z daną konkretną istotą. Jeden i drugi element pełni w  bycie „pozytyw
ną” rolę.

116 Odnosi się to przede wszystkim do poglądów poznawczych i interpretacji 
teorii partycypacji przez Geigera.
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przedmiotu, tzn. nie jest ujmowane w ich definicji, nie wypływa też 
z elementów konstytuujących naturę, czyli jest jakby czymś w sto
sunku do nich „zewnętrznym”.

3° Ustalenie f u n k c j i  i s t n i e n i a  w poszczególnych bytach. Cho
ciaż poszczególne przedmioty są niepowtarzalnymi „parami” treści 
i aktów istnienia, to istnienie we wszystkich spełnia tę samą funk
cję, mianowicie aktualizuje wszystkie treści, czyni je właśnie czymś 
realnym.

4° Fakt t r a n s c e n d e n t a l n e j  r e l a c j i  m i ę d z y  i s t o t ą  
i i s t n i e n i e m  w bytach konkretnych, przy równoczesnej nie- 
tożsamości, prowadzi do postawienia problemu „zewnętrznej” przy
czyny tego istnienia, a fakt tożsamości funkcji istnienia we wszyst
kich bytach prowadzi do pytania o istnienie przyczyny transcen
dentnej. Skoro bowiem istnienie (czy jakaś inna doskonałość trans
cendentalna) znajduje się realnie we wszystkich bytach, nie wy
czerpując się w żadnym z nich, bo zawsze jest ono różne od istoty 
tychże bytów, to nie może pochodzić od żadnego z bytów, w których 
istnienie nie jest czynnikiem konstytuującym naturę, ale jedynie od 
bytu, którego istotą jest istnienie.

Rozważając analogię transcendentalną od strony bardziej formalnej, 
trzeba stwierdzić, że jej podstawą jest względne zjednoczenie, powtarza- 
jące się wewnątrz poszczególnych TjytSw (analogia wewnątrzbytowa) oraz 
podobieństwo między relacjami pewnego—typui-występującymirw--wiel u 
przedmiotach, czyli obiektywnie istniejące podobieństw©-struktur wielu 
przedmiotów (analogia międzybytowa). W poszczególnych bytach (analoga- 
tach) znajdują się elementy proporcjonalnie Jak iesam e . Proporcjonalność, 
ale nie typu matematycznego, tylko jako adekwatne przyporządkowanie, 
dotyczy jedynie takich elementów, które nie są ograniczone do jakiejś ka
tegorii bytów, lecz odnoszą się do wszystkiego, co istnieje.

Jest to więc transcendentalna analogią, proporcjonalności właściwej^ 
gdyż opiera się na jldxrościr_pl'oporcji'^,zajemnie powiązanych relacjami 
koniecznymi oraz na strukturze relacji transcendentalnych, obejmujących 
przyczyny zewnętrzne>w całym zakresie ich działania.

Na tej długiej drodze odczytywania bytu w perspektywie ostatecznych 
uwarunkowań dochodzi się do koniecznego przyjęcia istnienia Absolutu, 
jako przyczyny istnienia bytów niekoniecznych i jako pełni "doskonałości, 
realizowanej w sposób częściowy przez poszczególne byty. Fakt istnienia 
różnych treści byłby niezrozumiały, jeśliby się nie przyjęło Pełni Istnie
nia uzasadniającego realne, proporcjonalne stany zjednoczenia istoty i ist
nienia w bytach U7. Charakter związków łączących poszczególne byty, czyli

111 Problem konieczności istnienia pierwszego analogatu w analogii transcen
dentalnej szeroko omawia M.A. K r ą p i e c ,  Teoria analogii bytu, zwłaszcza s. 221—
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różne realizacje proporcjonalnych wzajemnie treści i aktów istnienia (róż
ne stopnie partycypacji w Absolucie), ustala się w dalszej analizie po 
stwierdzeniu konieczności istnienia Pełni Istnienia właśnie poprzez proces 
poznawczy, zwany poznaniem przez analogię.

W ten sposób, dzięki metodzie analogii transcendentalnej, będącej pod- 
gatunkiem analogii proporcjonalności w łaściw ej11S, opartej na pojęciach 
ściśle transcendentalnych, przede wszystkim na pojęciu bytu, dochodzi się 
do stwierdzenia: 1° analogicznej jedności konkretu (wszystko, co istnieje, 
jest wewnętrznie złożone, ale stanowi jeden byt), 2° analogicznej jedno
ści całego kosmosu: poszczególne byty, stanowiąc swoiste złożenia, niepo
wtarzalne w swojej oryginalności, stanowią złożenia proporcjonalne w sto
sunku do innych, przy czym podstawą jedności jest jednakowa funkcja 
istnienia w każdym bycie, 3° jedności absolutnej, tożsamości wykluczają
cej wszelkie złożenie oraz 4° koniecznego przyporządkowania poszczegól
nych jedności względnych — Jedności Absolutnej. Wszystko, co istnieje, 
okazuje się bytem istniejącym na zasadzie partycypacji, czyli dzięki po- 
chodności, złączeniu, koniecznemiTzwiązkowi ź Absolutem. Każdy analogat 
(konkretny byt) w analogii transcendentalnej jest związany całą swą treś
cią z analogiczną doskonałością, czyli analogonem (w tym przypadku — 
z istnieniem). Aktualizowanie przez jeden realny akt istnienia konkret
nej treści sprawia jedność bytu, która jest jednością analogiczną, gdyż 
inne byty, aktualizowane przez inne akty istnienia, stanowią również pew
ną, choć inną, jedność. Każdy byt jest jednością i cały kosmos jest jed
nością analogiczną, właśnie z racji jedności funkcji istnienia we wszyst
kich bytach oraz wzajemnych powiązań międy bytami. Wymaga to przy
jęcia Jedności Absolutnej, jako przyczyny uzasadniającej jedność analo
giczną poszczególnych konkretów i jedność całego kosmosu. Analogia 
transcendentalna, jako sposób poznania istnienia Absolutu w oparciu
o sposób istnienia bytóiy niekoniecznych, stanowi, jak zaznaczono, teorio- 
poznawczą podstawę dla teorii partycypacji, rozumianej jako^realne, ko
nieczne, przyczynowe, w~ zakresie przyczyn zewnętrznych, powiązanie 
wszystkiego, co istnieje, z Absolutem.

Chociaż w analogii transcendentalnej stwierdzamy jedynie konieczność 
powiązania bytów z Absolutem, a nie precyzuje się jeszcze bliżej charak
teru tego powiązania, ten rodzaj analogicznego poznania jest poznawczym

229. Zakładam, że w naszej literaturze jest to zagadnienie właściwie rozwiązane, 
wobec tego ograniczam się do skrótowego i pozytywnego przedstawienia sprawy bez 
wchodzenia w dyskusję.

118 Zagadnienie formalnej struktury analogii filozoficznej było przedmiotem ba
dań w polskiej literaturze filozoficznej. Ostatnio zob. J. H e r b u t, O formalnym  
ujęciu analogii transcendentalnej, „Roczniki Filozoficzne” 11 (1963), z. 1, s. 25—40.
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fundamentem dla teorii partycypacji119. Zbudowanie całościowej teorii 
partycypacji, czyli sprecyzowanie charakteru powiązań poszczególnych by
tów z Absolutem, wymaga jeszcze dalszej refleksji. Dzięki poznaniu ana
logicznemu dokonuje się jednak fakt podstawowy: stwierdzenie istnienia 
pełni Bytu i stwierdzenie analogicznej jedności (wspólnoty) całego kos
mosu.

Wszystkie wyżej przeprowadzone analizy i rozważania miały na celu 
podkreślenie, w przeciwstawieniu nie tylko do Platona, ale nawet i nie
których interpretatorów tomistycznej teorii partycypacji, pośredniości po
znania, które prowadzi do stwierdzenia, że wszystko, co istnieje, nie istnie
je samodzielnie, ale istnieje na mocy partycypacji w Absolucie. Zbudowa
nie teorii partycypacji transcendentalnej, a więc teorii wyjaśniającej, że 
wszystko, co istnieje, uczestniczy w bycie Absolutu, stanowi hierarchiczną 
wzajemną wspólnotę i wspólnotę z Absolutem, możliwe jest dopiero wów
czas, gdy stwierdzi się konieczność istnienia Absolutu. Teoria partycypacji 
w tomistycznej filozofii bytu jest teorią najogólniejszą, ostateczną, impli
kującą dokładne poznanie bytu i prawie wszystkie teorie bardziej szczegó
łowe wyjaśniające byt. W metafizyce niewątpliwie niełatwo jest ustalić 
kolejność poszczególnych tez czy teorii ze względu na ośrodkową rolę po
jęcia bytu i pewną cykliczność refleksji metafizycznej, która rozwija się 
jakby po spirali. Teoria partycypacji, dająca najogólniejsze spojrzenie na 
całą rzeczywistość, może być zbudowana na samym końcu, choć jej ele
menty czy podstawy są ujmowane w trakcie wszystkich analiz i in ter
pretacji bytu.

119 Obecnie wyraża się przekonanie, że analogia nie jest jedynym środkiem, 
jakim dysponuje człowiek, by poznawczo wyrazić byt. Wskazuje się na inną drogę, 
mianowicie symbolizm, określając za Cassirerem człowieka jako animal symbolicum  
[„zwierzę, które tworzy i rozumie symbole”]. Symbole, zdaniem niektórych, lepiej niż 
pojęcia ukazują poznawczo rzeczywistość. Gdy chodzi o partycypację bytu, wska
zuje się głównie na dwa symbole: „ośrodek” (centre) oraz „koło” (cerclc), które przy
bliżają rzeczywistość partycypacji, a przede wszystkim wskazują na powiązanie 
wszystkiego z Bogiem. Symbolizm wiąże się jednak ze swoistymi poglądami na na
turę i rolę poznania racjonalnego. Problem wymaga na pewno bardziej szczegółowego 
rozpatrzenia. Sprawę tę poruszył ostatnio J. L a n g l o i s ,  La symboliąue de la par
ticipation, „Sciences Ecclesiastiąues” 19 (1967) 283—295.





IV

PARTYCYPACJA W ASPEKCIE ONTOLOGICZNYM

Rozważania i analizy przeprowadzone w rozdziale poprzednim, chociaż 
w pierwszym rzędzie dotyczyły zagadnień poznawczych, związanych ze 
stwierdzeniem faktu transcendentalnej partycypacji bytu, brały już pod 
uwagę także struktury bytowe. Było to nieodzowne, ponieważ omawiane 
akty poznawcze dotyczyły realnie istniejących stanów rzeczowych. Przy 
okazji rozwiązywania problemów poznawczych zostały wiec dokonanejńe- 
które ustalenia w dziedzinie .ontycznych podstaw^jiCcharakteru transcen
dentalnej partycypacji bytu. -Były to przede wszystkim: wewnętrzna zło- « 
żoność by ta  z kwalifikacji treściowych oraz aktu istnienia (istota i istnie
nie ; możność — akt), transcendencja aktu istnienia w stosunku do treści 
bytu, powszechność i tożsamość funkcji istnienia we wszystkich „zesta
wach” treści i aktu istnienia, uprzycz.ynowania wielorakich i zróżnicowa- t 
nych (hierarchicznie) bytów przez Absolut. \

Przedmiotem niniejszego rozdziału będzie bardziej szczegółowa, choć 
na pewno jeszcze niewyczerpująca, charakterystyka partycypacji jako 
skutkowo-przyczynowej relacji^ zachodzącej między światem a Absolutem, 
i wynikająca stąd ontyczna wspólnota całej rzeczywistości. Chodzi o wska
zanie: 1° jakie czynniki decydują o istniejących związkach między Abso
lutem a pozostałymi bytami, 2° co od strony rzeczywistości stanowi o jej 
jedności (i jaki charakter posiada ta  jedność kosmosu) oraz co powoduje 
jej wielość. Będzie to więc wskazanie ontycznych podstaw pluralizmu by
towego. Okaże się, że nie jest on izolacjonizmem, skoro byty złożone są 
koniecznie powiązane z Absolutem i wzajemnie z sobą wieloma realnymi 
relacjami.

Nie jest łatwo przedstawić wyczerpująco i wszechstronnie doktrynę 
transcendentalnej partycypacji bytu. Trudności pochodzą z kilku źródeł:

1° dla określenia charakteru transcendentalnej partycypacji bytu, jako 
skutkowo-przyczynowej relacji zachodzącej między światem a Absolutem, 
potrzebna jest znajomość obu członów tej relacji. Tymczasem bezpośred
nio poznawczo dostępny jest tylko jeden człon (świat). Poznanie drugiego 
członu, czyli Absolutu, posiada charakter pośredni i dokonuje się w opar-
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ciu o analizę, interpretację i wyjaśnianie bytów otaczającego nas świata, 
jest zawsze poznaniem niepełnym.

2° Poznanie, nawet pierwszego członu interesującej nas relacji, doko
nywane w  metafizyce może uwzględniać różne momenty rzeczywistości 
i być szeroko rozbudowywane. Chcąc dokładnie przedstawić doktrynę par
tycypacji bytu, trzeba by powtórzyć wiele analiz, twierdzeń i szczegóło
wych teorii metafizycznych, co znowu bardzo poszerzyłoby wykład i za
ciemniło zasadniczy tok rozważań. Dlatego ograniczymy się do wskazania 
tylko zasadniczych rysów wewnętrznej struktury bytu, suponując znajo
mość bardziej szczegółowych informacji na ten temat.

3° Doktryna partycypacji bytu już w punkcie wyjścia implikuje per
spektywę transcendentalną. Chodzi więc o takie ujęcie rzeczywistości, któ
re nie tylko ukazuje pochodność bytów od Absolutu, lecz także ich wspól
notę i ustopniowanie. Perspektywa partycypacji bytu jest więc wyznaczo
na ujęciem wspólnych dla wszystkich bytów właściwości, czyli perspekty
w ą transcendentaliów. Fakt transcendentalnej partycypacji bvtu przejawia 
się w fakcie ist.nippia rń?nornHnvph (a więc bardziej i mniej doskonałych) 
hyt.ów. rzecze, odfebnośei. jęffifngci, różnorodnych realizacji prawdy i-do? 

* s-jcęnJbra,"Im ponujących istnienie Bytu, Rzeczy. Jedności Odrębności. -Dobra 
'  Ł . i Prawdy. Doktryna partycypacji związana jest więc ściśle z ujęciem trans

cendentaliów. Można by przeto ukazywać ontyczne podstawy partycypacji 
bytu przez rozważanie doskonałości wspólnych dla wszystkich bytów. W 
całościowo ujętej doktrynie partycypacji nie chodzi jednak tylko o doko
nanie uporządkowania poszczególnych realizacji wspólnych bytowych do
skonałości, ale o wyjaśnienie, jakiego rodzaju relacie zachodzą między Do
skonałością Pełną a doskonałościami rgęśninwymi- Dlatego specjalny nacisk 

^  poiozy si<f na ujęcie ̂ rw iązkó^pjayczynow ych, które konstytuują tomi- 
styczną teorię partycypacji i odróżniają ją  wyraźnie od innych, historycz
nie istniejących rozwiązań. Złożoność relacji skutkowo-przyczynowej, jaką 
stanowi partycypacja, sprawia, iż można uwzględniać różne aspekty czy 
wyodrębniać rozmaite momenty, stąd jej charakterystykę da się przepro
wadzić w różny sposób i trudno o zupełnie wyczerpującą prezentację.

Trzeba sobie więc uświadomić, że filozoficzna interpretacja faktu par
tycypacji bytu w Tomaszowej teorii jest dość skomplikowana i zakłada 
gruntowną znajomość całej metafizyki. Jeśli fakt partycypacji uważa się 
za coś danego bezpośrednio lub za wiedzę wyjściową, która postuluje za
razem rozumienie i jakby jakąś „wizję” natury Bożej, dzieje się to na sku
tek rozpoczynania dociekań filozoficznych od przyjęcia istnienia Boga i ro
zumienia Jego natury, a więc w wyniku teologizmu, rozpowszechnionego 
w różnych kierunkach tzw. filozofii chrześcijańskiej. Taki punkt wyjścia 
z gruntu obniża wartość filozoficznych twierdzeń, a teoria partycypacji 
budowana w  perspektywie teologicznej traci konsystencję teorii filozo-
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ficznej i staje się jedynie eksplikacją, przy pomocy terminów filozoficz
nych, teologicznej (zwykle ujednoznaczniającej) wizji świata. Rzeczywista 
wartość i autonomia doktryny partycypacji mogą być w pełni zagwaran
towane poza teologiczno-ujednoznaczniającym wyjaśnianiem objawienia. 
W taki sposób postępuje się przy konstruowaniu metafizycznej teorii świa
ta  realnego. Podstawy ontyczne takiej właśnie (ściśle filozoficznej) teorii 
będą przedmiotem dociekań niniejszego rozdziału.

§ 1. POZNAWCZA I ONTYCZNA TRANSCENDENCJA ABSOLUTU

Pierwszą sprawą, jaką trzeba wziąć pod uwagę w ustaleniu ontycznych 
podstaw partycypacji bytu, to stwierdzenie równoczesnej t r a n s c e n 
d e n c j i  i i m m a n e n c j i  A b s  o 1 u t u  w stosunku do świata. Trans- rlr)
cendencja polega na całkowitej odrębności slruktucy- bytowej Absolutu 
w slosunku do wszelkich innych pytów. Immanencja natomiast przejawia 
się w  ol^cności p rz y c z ^ gwej Absolutu we wszystkim, co is tn ie je ł. Ma to i  
ważne Konsekwencje poznawcze. Ontyczna transcendencja Absolutu łączy

przedmiotu naszej wiedzy szczegółowej. Stanowisko Tomasza dalekie jest 
jednak od agnostycyzmu co do możliwości przekroczenia w  poznaniu gra
nic świata empirycznego. Dzieje się to w różny sposób. Pomijając, wyróż
nione przeZ T fom aszal dokładnie określane, poznanie Boga naturalne
i spontaniczne, a więc dostępne dla wszystkich ludzi, oraz poznanie przez 

jwigrę, zwrócimy uwagę na ten typ poznania, które Tomasz określa jako
u,dowodowy!/, czyli po prostu to, które osiąga się w dyskursywnym pozna- 
jn u  ściśle filozoficznym 2.

1 Problem, jak wyjaśnić równoczesną transcendencję i immanencję Absolutu 
w stosunku do świata, zawsze jest przedmiotem szczególniejszego zainteresowania. 
Przy zbytnim akcentowaniu immanencji istnieje niebezpieczeństwo panteizmu. Nato
miast uznanie całkowitej transcendencji prowadziłoby do przekonania, że między Bo
giem a światem nie zachodzą związki ontyczne (Por. na ten temat: J.G. C a f f a r e n a ,  
La inmanencia de la absoluta trascendencia, [w:] De Deo in philosophia S. Thomae 
et in hodierna philosophia, t. I Romae 1965, s. 273—278; G. Mu z i o ,  II rapporto 
tra il Creatore e le creature. Immanenza e trascendenza, tamże, s. 235—242; R. G u m p -  
p e n b e r g, Immanenz und Transzendenz, „Freiburger Zeitschrift fiir Philosophie 
und spekulative Theologie” 16 (1969) 222—247). Właściwe zrozumienie transcendencji
i immanencji ontycznej Boga w stosunku do świata należy do najtrudniejszych pro
blemów filozoficznych. Jego rozwiązanie przesądza o koncepcji Boga, Jego relacji do 
świata, koncepcji religii itp. Jest to jeden z centralnych problemów teologii prote
stanckiej XX w. Zajmują się nim: K. Barth, R. Bultmąnn, P. Tillich, D. Bonhoeffer, 
J.A.T. Robinson, a także przedstawiciele „teologii śmierci Boga”, którzy negują on
tyczną transcendencję Boga.

1 Trzy sposoby poznania Boga dostępne dla człowieka: poznanie spontaniczne, 
przez wiarę, per demonstrationem, omawia Tomasz w C.G. III, 38, 39 i 40.

151



<? ■

$

Punktem wyjścik tak rozumianego poznania jest analiza i interpretacja 
-■hŁtaw.-dan.yc.h w-bezpośrednim doświadczeniu. Istnienie Absolutu stanowi 

jedyną, ostateczną, ontyczną rację warunkującą istnienie bytów złożo
nych, a więc niekoniecznych. Jego radykalna odrębność (pod względem 
struktury) od świata sprawia, że trzeba wykluczyć możliwość pozna
nia wyczerpującego i adekwatnego. Równoczesna immanencja Absolutu 
w stosunku do bytów niekoniecznych umożliwia jednak zdobycie poznania
o Nim i o Jego związkach ze światem. Będzie to zawsze po?nanie._nie 
wprost, lecz pośrednie i przede wszystkim (choć niewyłącznie) negatywne. 
Absolut, nawet jeśli stwierdzi się Jego istnienie, pozostaje zawsze „znany 
jako nieznany” 3.

N i e a d e k w a t n o ś ć  naszego p o z n a n i a  A b s o l u t u  spowodo
wana jes t dwoma zasadniczymi czynnikami: 1° ontyczną różnicą istnieją
cą między Absolutem a bytami-skutkami, stanowiącymi materiał, w opar
ciu o który dokonuję się poznanie Absolutu; 2° granicami ludzkiego po
znania w  ogóle.

Tomasz, właśnie przy okazji omawiania ludzkich możliwości poznaw
czych w  stosunku do Absolutu, zwraca uwagę na „słabość” naszego po
znania, przejawiającą się w nieadekwatności naszych ujęć nawet w sto
sunku do rzeczywistości materialnej, będącej „przedmiotem właściwym” 
naszego poznania. Ukazuje dysproporcję, jaka zachodzi między wyrażenia
mi naszego języka a odpowiadającymi im myślami, oraz między myślami 
a niektórymi aspektami pozapodmiotowej rzeczywistości. Człowiek nie po- 
znaje wprost nawet istoty rzeczy materialnych. Dokonuje się to jedynie 
w sposób pośredni, gdyż.ujmuje się ją  jako rację działania, przejawów itp. 
Poza tym aspektywność ludzkiego poznania sprawia, że nasze ujęcia, wzię
te oddzielnie, nie oddają całego bogactwa rzeczywistości, zawsze ukazują 
tylko jakiś jej aspekt. Skoro taka jest nasza ogólna sytuacja poznawcza, 
nic dziwnego, że znajduje to swój bardzo głęboki wyraz w myślowym doj
ściu do Absolutu i poznaniu Jego związków ześw iatem . -Nieadekwatność 
poznania potęguje się tu  z racji różnic ontycznych między przedm iotam i4.

8 Jest to tzw. „paradoks afirmacji Boga”, który polega na tym, że wiedzieć, iż 
jest i powiedzieć, że jest transcendentny, to znaczy poznać Boga. Tezę tę ostatnio do
kładnie ukazuje J.H. N i c o l a s  na tle całego filozoficznego i teologicznego procesu 
poznania Boga w książce: Dieu connu comme inconnu.

4 „Voces sunt signa intellectuum, et intellectus sunt rerum similitudines; et sic
patet quod voces referuntur ad res significandas mediante conceptione intellectus. 
Secundum igitur quod aliąuid a nobis intellectus cognosci potest, sic a nobis potest 
nominari [...] Deus in hac vita non potest a nobis videri per suam essentiam, sed 
cognoscitur a nobis ex creaturis secundum habitudinem principii, et per modum 
excellentiae et remotionis. Sic igitur potest nominari a nobis ex creaturis; non tamen 
ita quod nomeij significans ipsum exprimat divinam essentiam, secundum quod est” 
(S.Th. I. 13, lc). *
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Stwierdzając, że istnieje Absolut, nie poznaje się w sensie pozytywnym 
ani Jego konkretnych relacji do świata, ani nie dociera się wprost do Jego 
istnienia. Nie można również pojęć, utworzonych w oparciu o poznanie by
tów bezpośrednio dostępnych w doświadczeniu, odnosić wprost do Niego. 
Toteż z góry należy odrzucić wszelkie istniejące historycznie „pozytywne” 
ujęcia partycypacji, akcentujące treściowe podobieństwo między bytami 
pochodnymi a Bogiem. Były one konstruowane w oparciu o jednoznaczną, 
sformalizowaną koncepcję bytu bądź stanowiły wynik ekstrapolacji pojęć 
teologicznych (specyficznej, ujednoznaczniającej teologii) na teren filozofii
i nie przedstawiają większej wartości poznawczej dla metafizyki. Mogą 
stanowić jedynie podstawę do analogii metaforycznej.

Fakt istnienia Absolutu-oraz. charakter relacji, zachodzącej n ^ d sy , Jtfcn 
a by tajni nieko»ieeanyłni, dadzą^-sis-przeta, ustalić. .w-filoaofii-jedyń*S w 
oparciy o aną|izęrrj[ego działania: które także nie jest dane bezpośrednio, 
ale poprzez swoje.przejawy (skutki). Są nimi fakt istnienia i struktura do
stępnych nam w bezpośrednim doświadczeniu bytów-skutków Jego dzia-' 
łania. Absolut jest więc poznawalny jedynie ze względu na to, że jest O n ' 
racją ontyczną wszystkiego, co istnieje. Dysponujemy zatem poznaniem 
określanym przez Tomasza jako poznanie secundum habitudinem prin- 
cipii. „Ponieważ istnieją skutki zależne od przyczyny, na ich podstawie 
możemy dojść do poznania, że istnieje Bóg, oraz poznać, że będąc pierw
szą przyczyną wszystkiego, przewyższa wszelkie byty uprzyczynowane” 5.

Istnienie Absolutu poznaje się więc w ten sposób, że znając strukturę 
bytów-skutków Jego działania stwierdza się konieczność istnienia ich ko- 
relatu-przyczyny6. Ważne jest tu  zdanie sobie sprawy z tego, że ujęcie 
związków między Absolutem a światem dokonuje się nie poprzez ujęcie 
określonej treści (istoty, formy), ale przede wszystkim w płaszczyźnie 
istnienia. Ujmuje się więc Absolut w tym , co. mu jest proporcjonalnie 
wspólne z całością bytu, ze względu na pierwotną analogiczność bytu, a to 
jest właśnie proporcjonalność funkcji istnienia 7. Trzeba by, przynajmniej 
w stadium początkowym, mówić raczej o afirmacji istnienia Absolutu niż
o Jego poznaniu. Nie możemy nie afirmować istnienia Absolutu, jeśli ba
damy świat w aspekcie istnienia i jego ostatecznych uwarunkowań. Afir-

6 S.Th. I, 12, 12.
6 „Cum effectus dependeant a causa, posito effectu, necesse est causam praeexi- 

stere. Unde Deum esse, secundum quod non est per se notum ąuoad nos, demon- 
strabile est per effectus nobis notos” (S.Th. I, 2, 2. Por. także 13, 2 c).

7 Mimo więc transcendencji ontycznej Absolutu między Nim a Jego skutkami 
zachodzi jakieś podobieństwo. Każdy byt skończony podobny jest do Boga przez fakt 
istnienia (S.Th. I, 4, 3) „potest esse proportio creaturae ad Deum, in ąuantum se habet 
ad ipsum ut effectus ad causam, et ut potentia ad actum; et secundum hoc intellectus 
creatus proportionatus esse potest ad cognoscendum Deum” (S. Th. I, 12, 1, ad 4).
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m u jemy więc istnienie Boga jako pierwszej przyczyny bytów danych nam 
W doświadczeniu. Poznajemy, <ze ies£ł  !ęe je sT f^ ó  pr^ ć z y n a  Jest to rów
nocześnie stwierdzenie faktu partycypacji, a więc tego, że wszystko poza 
Absolutem istnieje na zasadzie szczególnych z Nim związków egzysten
cjalnych.

„Ponieważ [byty ujmowane zmysłami] są skutkami zależnymi od przy
czyny, mogą nas doprowadzić do tego, iż dowiemy się o Bogu, że jest; i że 
poznamy wszystko, co powinno się do Niego odnosić jako do pierwszej 
przyczyny wszystkich [bytów], przewyższającej wszystkie swe skutki. Po
znajemy również jego stosunek do stworzeń, mianowicie, że jest przyczy
ną wszystkich [bytów] i to, czym się różni od stworzeń, mianowicie, że On 
sam nie jest żadną z rzeczy, których jest przyczyną; i że one nie są dalekie 
od Boga z powodu jakiegoś w Nim braku, lecz dlatego, że On je przewyż
sza” 8. Filozoficzne poznanie Absolutu jest. więc poznaniem Go jąkft_P£Z}fc. 
czyny. Jest ono zawsze zależne od sposobu ujęcia skutków. Pojmowanie, 
Przyczyny bytu pogłębia się w miarę, jak refleksja zgłębia naturę samego 
bytu 9. Trzeba więc nieustannie pamiętać o tym, że chodzi nie o wyjaśnia
nie natury Boga, ale o wyjaśnianie bytu. Także teoria partycypacji wyjaś
nia fakt istnienia wielości bytów i fakt ich ontycznej jedności, fakty dane 
w doświadczeniu.

Sposób pełnego, dostępnego dla refleksji filozoficznej poznania Abso
lutu określa Tomasz, zapożyczając terminologię od Pseudo-Dionizego. Na
biera ona jednak w kontekście systemu Akwinaty innego znaczenia 10.

Droga przyczynowości (habitudo principii) stanowi poznanie podstawo
we; chodzi o stwierdzenie istnienia Absolutu na podstawie istnienia bytów 
skutkowych. Dwie pozostałe drogi: negacji (remotionis) i transcendencji 
(excellentiae) stanowią dopełnienie naszego poznania, zwłaszcza natury 
Boga, właśnie jako Pierwszej Przyczyny skutków. Przez negację usuwa 
się granice pewnych doskonałości związanych z bytami skończonymi, na
tomiast przez transcendencję przekracza się je. Kolejność (przyczynowość, 
negacja, transcendencja) nie jest tu  dowolna n . Nie stanowią one również

s S.Th, I, 12, 2c.
8 Por. In Boeth. de Trinit. 1 a 2. Afirmacja i poznanie Boga posiadają nawet w  

filozofii charakter dynamiczny, tzn. istnieje możliwość pogłębienia ich poprzez coraz 
lepsze poznanie uwarunkowań bytu. Stąd poznanie metafizyczne posiada charakter 
refleksyjny; uwyraźnia się i pogłębia prawdę raz stwierdzoną. Problem istnienia Boga
powstaje bowiem przy rozpatrywaniu wielu zagadnień metafizycznych.

10 Chodzi tu o terminy: „habitudo principii", „modus excellentiae” i „modus 
remotionis” (Por. S.Th. I, 13, 1 c; I, 10, 10 ad 5; I, 12, 12. Zob. także M.A. K r ą p i e c ,  
Filozofia i Bóg, [w:] O Bogu i o człowieku, t. I, Warszawa 1968, s. 37—38).

11 Precyzując nasz sposób poznania Absolutu, czyni Tomasz bardzo informujące 
rozróżnienie między „res significata” a „modus significandi", czyli między doskona
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dróg całkowicie odrębnych, ale składają się na jeden, pełny, proces pozna
nia Absolutu jako Przyczyny bytów skończonych 12. Dłogi negaęji i tęąns- 
cendencii uwyraźniają, ta, ca jest zawarte w stosunku przyczyngTOŚci, 
łączącym transcendentna przyczynę z jej skutkami w płaszczyźnie istnie
nia. Ciągle zatem chodzi o poznanie tego, czym jest Absolut w stosunku 
do bytów niekoniecznych. To, że takie poznanie Absolutu jest w ogóle 
możliwe, spowodowane jest właśnie zachodzeniem partycypacji bytowej. 
Świat nie jest bytowo samodzielny, istnieje dzięki działaniu Absolutu
i dlatego poznając świat (w aspekcie jego ostatecznych uwarunkowań) 
można stwierdzić istnienie Absolutu i poznać relacje łączące Go ze świa
tem  13.

Filozoficzna wiedza o Absolucie i charakterze Jego działania opiera się 
wyłącznie na poznaniu bytów z otaczającego nas świata. Wadliwe lub nie
pełne ujęcie ontycznej struktury rzeczy dostępnych nam w bezpośrednim 
doświadczeniu wyznacza niewłaściwy lub przynajmniej niepełny, cha
rakter relacji zachodzących między nimi a Absolutem. Dlatego nowe po
znanie bytu, dokonane przez Tomasza z Akwinu, stanowi prawdziwą rewo
lucję w ujęciu związków między Bogiem a światem.

§ 2. ONTYCZNO-STRUKTURALNE PODSTAWY ISTNIENIA PARTYCYPACJI

Tomaszowa koncepcja bytu determinuje właściwy charakter transcen
dentalnej partycypacji ontycznej 14. Tym, co stanowi ontyczną podstawę 
faktu  partycypacji bytu, jest: 1° wewnętrzna złożoność bytu, 2° tożsamość 
funkcji istnienia we wszystkich bytach, 3° różnóstopniowa realizacja do
skonałości istnienia i innych transcendentalnych właściwości, która prze
jawia się w fakcie istnienia wielości odrębnych przedmiotów.

Omówimy pokrótce każdy z czynników ukazujących fakt partycypacji.
1. Wszelki istniejący przedmiot jest „ j e d e n  z w i e l o ś c i ” 15,

łością, którą oznacza nazwa, a symbolem, w jaki przejawia się w umyśle ludzkim lub 
sposobem, w  jaki umysł ją sobie przedstawia (Por. S.Th. I, 13, 3).

12 Por. In Boeth. de Trinit., 6 a 3; De Pot. 7, 5 ad 2.
13 Fakt partycypacji transcendentalnej jest ontyczną podstawą poznania Boga, 

ale teoria partycypacji transcendentalnej daje się zbudować po uzasadnieniu istnienia 
Boga.

14 Koncepcja bytu jest przedmiotem nieustannego zainteresowania w tomizmie. 
Szczególnie wiele uwagi poświęcili jej ostatnio: Gilson, Owens, Fabro, u nas Krąpiec. 
Istnieją między nimi pewne różnice interpretacyjne, jak zostało ukazane choćby 
■w rozdziale II. Tutaj przyjmuje się koncepcję bytu wypracowaną w egzystencjalnej 
wersji tomizmu.

15 Tomasz, omawiając złożoność bytów niekoniecznych w przeciwstawieniu do 
niezłożoności Absolutu, wylicza szereg różnorodnych złożeń, a więc: z części całkują
cych, z materii i formy, z natury i samoistności jednostkowej, podmiotu substancjal-
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' a więc jest wielowarstwowo złożony z różnych, wzajemnie dopełniających 
się elementów, które pozostają do siebie w  takim stosunku jak możność 
do aktu 16. W analizie filozoficznej bierze się pod uwagę złożoność, reali
zującą się we wszystkich bytach, czyli złożoność najpowszechniejszą. Jest 
to przede wszystkim złożoność z istoty, i. istnienia, pozostających, w  sto
sunku J o .  jsiebię. jak możność do aktu. Ostatecznym czynnikiem konstytu
ującym bytowość rzeczy jęst, według Tomasza, transcendentny w  stosunku 
do wszelkiej treści _akt istnienia* proporcjonalny do danej konkretnej 
istoty 17. Istnienie jest więc tym, co decyduje o realnofasi-bytii, najdosko
nalszym jego czynnikiem: „Istnienie jest najdoskonalsze z wszystkiego, 
ma się bowiem do wszystkiego jak akt; nic nie posiada aktualności, jak 
tylko, o ile jest w akcie; stąd istnienie [esse] jest aktualnością wszystkich 
rzeczy, także samych form” 18.

Istniejące konkrety, nie będąc czystymi aktami, są „ograniczone”, 
związane z jakimś zespołem treści, czyli istotą substancjalną czy przypad
łościową, jako pewną „miarą”, „formą”, „porcją” a k tu 19. Każdy b y t za
wiera więc elementy potencjalne i aktualne, nie jest i nie może być czy
stą aktualnością w  żadnym porządku. Fakt wewnętrznej złożoności z ele
mentów potencjalnych i aktualnych bytów świadczy o ich niedoskonałości, 
niesamodzielności bytowej (nieabsolutności), skutkowości i pochodności. 
Złożoność wyjaśnia także możliwość istnienia wielu bytów, bo może być 
wiele „kombinacji” i „zestawów” wyróżnionych w  analizie elementów. 
Byt prosty (niezłożony) z konieczności byłby jeden.

Każdy ze znanych przedmiotów, chociażby złożony z wielu różnorod

nego i przypadłości oraz z istoty i istnienia (Por. S.Th. I, 3, 1—3). Mając to na uwadze, 
Krąpiec określa jednostkę jako „sieć relacji” bytowych wyrażających się w relacjach 
możności do aktu (Por. Teoria analogii bytu, s. 296—299).

18 „In omni composito oportet esse actum et potentiam. Non enim plura possunt 
simpliciter fieri unum, nisi aliąuid ibi sit actus et aliquid potentia” (C.C., I, 18. Por. 
także S.Th. I, 3, 7).

17 „Ad ipsam etiam formam comparatur ipsum esse ut actus: per hoc enim in 
compositis ex materia et forma dicitur forma esse principium essendi, quia est com- 
plementum substantiae, cuius actus est ipsum esse” (C.G. II, 54).

18 S.Th. I, 4, 1 ad 3. „Inter omnia esse est illud quod immediatus et intimius eon- 
venit rebus” (De Anima, c. 9); „Esse est nobilius omnibus aliis quae conseąuuntur esse: 
unde esse simpliciter est nobilius quam intelligere si posset intelligi intelligere sine 
esse. Unde illud quod excedit in esse, simpliciter nobilius est omni eo quod excedit 
in aliquo de consequentibus esse” (In I Sent. 17, 1, 2 ad 3. Por. także C.G. I, 28).

19 „Esse formalius se habet ad rem constituendam in genere entis, quam ipsa 
forma rei quae hoc ipsum esse dat, vel materia cui datur, ex ąuibus compositum 
resultat cuius est hoc esse ut entis. Intimius ergo ad rem ipsam, quae est ens inter 
omnia, est ipsum esse eius; et post ipsum ipsa forma rei qua res habet ipsum esse, 
et ultimo ipsa materia: quae licet sit fundamentum in re inter omnia ab ipso esse rei 
magis distat” (De natura accidentis).
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nych elementów, jest jednak ontyczną jednością, stanowi jeden byt. Całą 
swą wewnętrzną istotą realizuje on bowiem określoną, współmierną do 
istnienia, treść. Wszystkie realnie istniejące konkrety różnią się między 
sobą zarówno charakterem  treści, jak i współmiernymi do niej aktami 
istnienia. Zachodzi jednak, w frajdy™ hy^in n^pr»wioHnini taka sama rela
cja konkretnej treści do istnienia. W każdym rozważanym bycie niepow
tarzalna treść i niepowtarzalne istnienie związane są z sobą tak samo jak 
w innych bytach inne treści i inne akty.

2. A k t  i s t n i e n i a ,  połączony wewnętrznie jak najściślej z treścią , 
konkretu, j e s t  t r a n s c e n d e n t n y  w  s t o s u n k u  d o  d a n e j  
t r e ś c i  i jest transcendentalny w  stosunku do poszczególnych zespołów 
treści (bytowość nie wyczerpuje się w żadnym z nich). Istnienie w każ
dym z nich spełnia tę samą funkcję — urealnia, aktualizu ie tre ść  20. Pow-; c 
szechność funkcji istnienia sprawia, iż jego przyczynąjiie może być byt | 
płożony, który także potrzebowałhy do swego zaktualizowania innego aktu.
Nie ma bowiem pośredniej partycypacji istnienia (różnica w stosunku do j 

stanowiska Arystotelesa). Istnienia m a .charakter-transcendentalny. Osta-I 
tecznie przeto musi istnieć Czysty Akt,, udzielający istnienia, czyli powo-1 
dujący aktualność każdego bytu złożonego. Fakt występowania relacji 
między poszczególnymi treściami i aktem istnienia z konieczności domaga 
się odniesienia do bytu o innej, nierelacyjnej, a więc niezłożonej struktu
rze, czyli do Absolutu. Wielość bytów złożonych, realizujących proporcjo
nalnie bytowość, byłaby niezrozumiała bez przyjęcia istnienia Bytu Pro
stego, powodującego istnienie tamtych. W każdym bycie złożonym zacho
dzi konieczna relacja do Absolutu jako źródła istn ien ia21.

Mimo więc zasadniczych różnic (różne treści i różne akty istnienia) 
zachodzących -między -poszczególnymi bytami) występuje -podobieństwo, 
właśnie z racji takożsamości związku między elementem treściowym i ist
nieniem w bycie. Pociąga to za sobą pewne zróżnicowanie, a w  konsek
wencji ustopniowanie i uhierarchizowanie bytów. Konkrety, rozważane 
w aspekcie bytowości, ukazują się jako proporcjonalne realizacje możności
i aktu. Każdy byt realizuje na swój sposób możność i akt. Każdy stanowi

*■ „esse [...] est actualitas cuiuslibet formae existentis, sive sine materia sive cum 
materia” (S.Tft. I, 4, 1 ad 3).

21 Jeśli porównuje się byty między sobą w zakresie ich treści, to oczywiście uka
zuje się zasadnicza ich odrębność. Można jednak porównywać je z punktu widzenia 
samej bytowości (np. psa jako byt porównujemy z drzewem jako bytem, człowiekiem 
jako bytem itp.) i wówczas stwierdza się, że posiadają one więcej lub mniej cech 
istniejących oraz że bytowość (istnienie) nie wyczerpuje się w żadnym z nich, lecz wy
stępuje w różnych co do proporcji kombinacjach. I właśnie taka struktura rzeczywi
stości, danej nam w bezpośrednim doświadczeniu, wymaga jako swego ostatecznego 
wyjaśnienia Absolutu, Bytu o prostej strukturze.
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swoistą „miarę” aktualności, żaden z nich nie jest doskonałością absolutną, 
V  oo\o^. Łnie jest czystym aktem 22.

3. W i e l o ś ć  niepowtarzalnych konkretów stanowi właśnie, poprzez 
powiązanie wewnętrzne (wewnątrz bytu) i zewnętrzne (w stosunku do 

\ \ ^ .  Absolutu), pewną j e d n o ś ć .  Mimo więc rzeczywistego pluralizmu byto-
wego, czyli mimo istnienia wielości odrębnych konkretów, istnieje realne, 
rzeczywiste powiązanie wszystkich bytów koniecznymi relacjami.' Tak, 
jak każdy byt jest „jeden z wielości”, podobnie cała rzeczywistość jest 
„jedna z wielości”. Wielość i jedność zarówno poszczególnego bytu, jak
i całego kosmosu dają się wyjaśnić w kategoriach możności i aktu.

Fakt wewnętrznej złożoności i równoczesnej jedności bytów, czyli red
lący jnego powiązania wewnątrzbytowego, występującego we wszystkich 

st'*- konkretach,o. 'związana z nim konieczna relacja do Absolutu stanowią
ontyczną podstawę partycypacji bytów. Cókolwiek jest,' istnieje na mocy 
koniecznej relacji do Absolutu. Nie stanowi więc bytu  samodzielnego, lecz 
byt relacyjny, istniejący dzięki partycypacji, czyli dzięki powiązaniu, złą
czeniu, przyporządkowaniu do Absolutu.

Występowanie wielości konkretów, czyli fakt bytowego pluralizmu, 
spowodowany jest właśnie złożonością konkretów z elementu możnościo- 
wego i aktualnego. Każdy w sposób _szczególnv. jedyny i niepowtarzalny 
partycypuje w A h sn h ir ip  p a  m ia r ę  wyznaczoną prypy fn rm ę, ń nip^to spo- 
sób nieograniczony; stąd wielość, różnorodność i związane z nimi pewne 
ustopniowanie, zHierarchizov/anie bytów, gdy się je rozpatruje z punktu 
widzenia realizowania bytowości czy innych, związanych z nią doskona
łości wspólnych wszystkiemu, co istnieje.

Związki wewnątrzbytowe, jak i wzajemną proporcjonalność bytów oraz 
powiązanie z Absolutem w tomistycznej filozofii bytu  określa się term i
nem analogii by tow ej2S. Zachodzi więc ścisły związek między teorią par
tycypacji a teorią analogii, rozumianej jako podobieństwo stanów byto
wych. Byty są aj^ogiczja&-'1(istnieje nię^mipnnajTroporeja c-tS pTD realizują 
w różnym stopniu doskonałość istnienia i inne wspólne doskonałości 
(transcendentalne), są więc podobne do siebie dlatego, iż wszystkie istnie-

22 Tylko w perspektywie transcendentalnej, wyznaczonej równocześnie przez 
złożoną strukturę bytu, powszechność istnienia i innych właściwości, realizowanych 
przez wszystkie byty, zrozumiałe jest powiedzenie „magis et minus dicuntur per re-
spectum ad unum”. Na ten temat zob. interesujące wywody Tomasza (C.G. II, 15).

88 Chodzi tu zarówno o analogię wewnątrzbytową, czyli relacyjne powiązanie za
chodzące wewnątrz poszczególnych bytów (w każdym bycie występuje kilka typów 
transcendentalnych złożeń wewnątrzbytowych), oraz analogię międzybytową, czyli 
obiektywnie istniejące podobieństwo struktur istniejących bytów. Tutaj ograniczam 
się jedynie do zaanonsowania związku partycypacji z analogią. Zagadnienie analogii 
jest w naszej literaturze opracowane przede wszystkim przez M.A. Krąpca i stanowi 
odrębny, choć ściśle powiązany z partycypacją problem.
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ją na mocy partycypacji w Absolucie. Każdy z nich, czyli, używając języka 
teorii analogii, poszczególny analogat, realizuje na swój, niepowtarzalny 
sposób doskonałość analogiczną (przede wszystkim istnienie), iiie wyczer
pując jej w  pełni. Istnieje bowiem wiele bytów-analogatów, które rozmai
cie realizują doskonałość analogiczną, oraz istnieje analogat głdwn5L = 4 łeł- 
nia doskonałości. Perspektywa transcendentalna, czyli ujęcie bytu z punk
tu widzenia realizowania wspólnych wszystkim bytom doskonałości zwią
zanych z istnieniem, pozwala więc, oczywiście na drodze pośredniej, ująć 
istnienie Pełni Doskonałości. Rzeczywiste istnienie bytów ograniczonych 
przez swe istoty, czyli istnienia niepełne, nie utożsamiające się z istotą, 
nie mogą istnieć bez Istnienia Absolutnego.

Teoria analogii w zasadzie jest ujęciem całej rzeczywistości z punktu 
widzenia samej bytowości i tych doskonałości, które związane są z istnie
niem i realizowane przez wszystkie byty (doskonałości transcendentalne). 
Polega więc na pewnym sposobie uporządkowania, a mianowicie ustop- 
niowaniu całej rzeczywistości z punktu widzenia istnienia oraz powstałych 
właściwości transcendentalnych. Następstwem tego uporządkowania jest 
stwierdzenie hierarchiczności bytów. Poszczególne konkrety realizują bo
wiem w stopniu mniejszym lub większym istnienie (aktualność, bytowość).

Teoria analogii bytu stanowi z innego punktu widzenia wyjaśnienie 
faktu istnienia rzeczywistości niekoniecznej. Ta ostatnia istnieje na mocy 
różnorodnego udziału w Absolucie, czyli na mocy partycypacji w Nim 24. 
Teoria partycypacji ma jednak szersze zadanie niż teoria analogii bytu, 
gdyż nie tylko akceptuje strukturalne podobieństwo zachodzące między 
bytami, realizowanie przez nie wspólnych doskonałości oraz istnienie Peł
ni Doskonałości, lecz także określa charakter związków, zachodzących mię
dzy Nią a bytami partycypującymi, czyli charakter przyczynowania Abso
lutu.

§ 3. PARTYCYPACJA JAKO RELACJA SKUTKOWO-PRZYCZYNOWA

Istnienie wielu wewnętrznie złożonych bytów, jak wynika z przepro
wadzonych wyżej analiz, okazuje niekonieczny, nieabsolutny, a więc po
chodny (skutkowy) charakter całej rzeczywistości. Nie jest ona bytowo 
samodzielna, lecz stanowi wynik, skutek działania transcendentnej przy

24 Partycypacja i analogia bytowa stanowią znów podstawę dla analogii jako 
sposobu metafizycznego poznania. Partycypacja uzasadnia więc poznanie analogiczne: 
„W analogii proporcjonalności przejście od stwierdzenia analogatu głównego dokonuje 
się jedynie na gruncie pojęć transcendentalnych, które tak jak byt implikują istnienie
i posiadają pewne ustopniowanie w wyniku rzeczywistych nierównych partycypacji 
doskonałości Bytu Pierwszego” (M.A. K r ą p i e c, Teoria analogii bytu, s. 149).
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czyny. Obecnie chodzi o determinację działania, które powoduje zaistnie
nie takiego skutku, jakim jest wielość bytów złożonych, które stanowią 
hierarchiczny układ, czyli określenie charakteru przyczynowania Absolutu.

Analiza bytu wyklucza pochodność bytów od Absolutu w aspekcie 
przyczynowania m atęrialnega-i formalnego, czyli w aspekcie przyczyno
wania wewnętrznego 25. Wprawdzie historycznie istniały systemy filozo
ficzne, przyjmujące przyczynowanie Absolutu w zakresie materialno-for- 
malnym, ale .prowadziło to nieuchronnie do panteizmu czy panenteizmu. 
Nadto systemy te zawierają wewnętrzną sprzeczność, gdyż Absolutowi 
przypisują cechy wzajemnie się wykluczające: doskonałość i niezmienność 
z równoczesną zmiennością. Monizm jest niezgodny z doświadczeniem po
tocznym.

Relacje między bytem wewnętrznie złożonym a Absolutem przebiegają 
po linii p r z y c z y  nj j  w a n i a  z e w n ę t r z n e g o 26. Najbardziej na
rzuca się tu  zależność w istnieniu, czyli p r z y c z y n o w a n i e  s p r a w 
cz e ,  które jednak postuluje p r z y c z y n o w a n i e  w z o r c z e ,  a oby
dwa przejawy przyczynowania związane są z p r z y c z y n o w a n i e m  
c e l u .  Łączne i równoczesne występowanie czynników: celowego, wzor- 
czego i sprawczego jest właściwe dla wszelkiego świadomego działania, 
także dla działania Absolutu w stosunku do świata. W każdym świadomym 
działaniu musi bowiem zaistnieć motyw skłaniający podmiot do działania. 
Motyw ten nazywa się przyczynowaniem celowym (cel) i jego konieczność 
wyraża się w znanej zasadzie „wszelki działający działa dla jakiegoś ce
lu” 27. Działanie musi zawsze być działaniem jakoś ukierunkowanym i zde
terminowanym, a więc wchodzi tu  w grę przyczynowanie czynnika wzor- 
czego: „Do wytworzenia jakiejkolwiek rzeczy — pisze Tomasz — koniecz
ny jest wzór, aby skutek otrzymał określoną formę” 2S. Wreszcie faktycz
ne wykonanie działania, czyli wywołana celem realizacja wzoru, dokonuje 
się przez udział czynnika sprawczego. Wszystkie te czynniki występują 
w działaniu łącznie, a skutek jest wynikiem ich równoczesnego współdzia
łania. W historycznie istniejących systemach partycypacji, np. w partycy
pacji platońskiej czy augustyńskiej, akcentowało się przede wszystkim 
działanie czynnika wzorczego i teoria partycypacji związana była z egzem- 
plaryzmem boskim. Przyczynowanie wzorcze nie pełni jednak funkcji sa

25 „Deus autem ponitur primum principium, non materiale, sed in genere causae 
efficicntis; et hoc oportet esse perfectissimum; sicut enim materia, in ąuantum huius- 
modi est in potentia, ita agens in ąuantum huiusmodi, est in actu” (S.Th. I, 4, 1 c).

26 „Omne enim quod alicui convenit non secundum quod ipsum est, per aliąuam 
causam convenit ei ,[...] nam quod causam non habet, primum et immediatum est, 
unde necesse est ut sit per se, et secundum quod ipsum” (C.G. II, 15).

27 S.Th. I, 44, 4.
28 S.Th. I, 44, 3.
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modzielnej, występuje nieodłącznie związane z czynnikiem sprawczym
i dlatego nie może być wystarczającą podstawą dla zbudowania teorii par
tycypacji bytu. Toteż zarówno Platon, jak i Augustyn nie wyjaśniali przez 
partycypację egzystencjalnej zależności bytów skończonych od Absolutu. 
Dotyczy to także tłumaczenia partycypacji, dokonanego przez niektórych 
współczesnych tomistów 29.

1. Relacja skutkowo-sprawcza

Jak już wielokrotnie wykazywano, fakt zaistnienia i trw ania bytu 
(zaktualizowanego przez istnienie, które jednak nie utożsamia się z istotą 
danego bytu, będąc transcendentnym  w stosunku do niej) wskazuje z ko
nieczności na działanie takiego bytu, który jest samym istnieniem i który 
jest zdolny udzielić istnienia wielu bytom. Skutkowa aktualność bytów 
złożonych, niekoniecznych domaga się więc istnienia Czystej Aktualności, 
która w ten sposób jest przyczyną skutku, że czyni go aktualnym  — istnie
jącym 30. Wiąże się to z ontycznym priorytetem  aktu: „Do natury każdego 
aktu należy, aby udzielał się w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. 
Każdy działa o tyle, o ile jest w akcie. Działanie dla działającego polega 
na udzielaniu [w granicach możliwości] tego, dzięki czemu działający jest 
w akcie. N atur a J io g a -jesi najwyższym i najczystszym aktem. Natura Bo
ska udziela się więc tak, jak to jest możliwe. Przede wszystkim udziela się 
stworzeniu przez podobieństwo, co każdy może poznać, ponieważ każdy 
bylTlstmeje 'dzięki jpod ob ieństwu do Bożej natury” 31. Należy tu  zwrócić 
uwagę na rodzaj podobieństwa akcentowany przez Tomasza w stosunkach: 
Absolut—byt niekonieczny. Jest to podobieństwo w zakresie aktualności,? 
czyli istnienia. (Absolut jest  Czystym Aktem, Absolutną Aktualnością. 
Wszystko, co istnieje poza Nim, jest również aktualne, choć w sposób nie
pełny (fragmentaryczny, częściowy).

Udzielanie aktu  istnienia, czyli przyczynowanie sprawcze Czystego 
Aktu, nie polega na udzielaniu tego aktu, który jest Jem u właściwy; tego 
rodzaju aktualność jest nieodstępowalna i stanowi istotę Absolutu. Akt 
Czysty sprawia natomiast, że skutki osiągają aktualność proporcjonalną

Chodzi głównie o interpretację Geigera. Różnice interpretacyjne mogą pocho
dzić stąd, iż nie dość uwzględnia się ewolucję poglądów samego Tomasza. W pierw
szym okresie jego twórczości występuje dominacja przyczynowości wzorczej, co wią
zało się z uznaniem formy za ostateczny akt bytu. W związku z ewolucją w  dziedzinie 
rozumienia bytu następuje zaakcentowanie przyczynowania sprawczego i nowe ujęcie 
partycypacji (Por. B. M o n t a g n e s ,  La doctrine de l’analogie de l’etre, s. 55—60).

t0 „[...] primum principium activum oportet maxime esse in actu” (S.Th. I, 4, 1 c).
«  De Pot. 2, 2 a. 1.
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do swei istoty, a wiec aktualność na swoją miarę, która jest w każdym 
'Bycie inna32.

, A kt .istnienia bytu jest pierwszym i bezpośrednim skutkiem d z i a ł a n i a  

Bożego i stanowi sam rdzeń bytu, „egzystencjalną energię”, dzięki której 
rzecz jest bytem, więc tym, przez co wszystko inne w danej rzeczy jest 
realne, aktualne, słowem — jest konkretnym istniejącym bytem 33.

Tak rozumiana sprawczość Boga i charakter istnienia bytu dalekie są 
od jakiegokolwiek schematyzmu czy statyzmu, tak często zarzucanego 
wszelkiej „porządkującej” filozofii, wyróżniającej w bycie struktury i sub- 
struktury.

Na wielu miejscach Tomasz uzasadnia, że właśnie istnienie, czyli 
aktualność rzeczy, jest pierwszym i bezpośrednim skutkiem działania 
Absolutu: „Skutki powszechne należy sprowadzać do powszechnycŁuprzy- 
czyn. Najbardziej powszechnym skutkiem^jesjTistnienie [esse] i dlatego 
ono musi być skutkiem pierwszej i najbardziej powszechnej przyczyny, 
jaką jest Absolut” 34. Istnienie pełni funkcję transcendentną w stosunku 
do treści i transcendentalną w stosunku do poszczególnych realizacji treś
ci, dlatego żadna z przyczyn kategorialnych nie stanowi dostatecznego 
czynnika wyjaśniającego istnienie partycypowane.

„Wszelki byt, który w jakikolwiek sposób istnieje, pochodzi od Boga. 
Jeśli bowiem coś znajdujemy w jakiejś rzeczy przez partycypację, musi to 
być uprzyczynowane przez byt, któremu element partycypowany przysłu
guje istotowo [...] Wszystkie byty różniące się między sobą stopniem par
tycypacji w bytowaniu, byty bardziej i mniej doskonałe, muszą być uprzy
czynowane przez byt pierwszy, który jest bytem najdoskonalszym” 3S. 
Ujęcie partycypacji jako przyczynowania istnienia najbardziej wyraźnie 
stwierdza Tomasz w jednym z ostatnich swoich dzieł, mianowicie w prolo
gu do Komentarza Ewangelii św. Jana: „Ponieważ wszystkie istniejące 
rzeczy partycypują w istnieniu [esse] i są bytami tylko przez partycypację, 
dlatego ponad wszystkimi rzeczami musi istnieć coś, co jest samym istnie
niem ze swojej istoty [aliąuid [...] ąuod sit ipsum esse per suam essen- 
tiam] tak, że Jego istotą jest Jego istnienie, a to coś jest Bogiem, najbar
dziej wystarczającą, najdoskonalszą przyczyną wszystkiego, co istnieje 
[totius esse], w której istnieniu partycypuje wszystko, co istnieje” 36.

82 „Primum autem actus est esse subsistens per se; unde completionem unum-
quodque recipit per hoc quod participat esse; unde esse est complementum omnis
formae, quia per hoc completur ąuod habet esse et habet esse cum est actu; et sic 
nulla forma est nisi per esse” (Quodl. XII, 5, 1).

88 Według Tomasza akt nie jest doskonałością zamkniętą, ale czymś dynamicz
nym, do natury czego należy udzielanie się (Por. E. G i 1 s o n, Elementy filozofii 
chrześcijańskiej, tłum. T. Górski, Warszawa 1965, s. 165).

84 S.Th. I, 45, 5. 35 S.Th. I, 44, 1. 58 Prolog in Joan.
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Tomaszowa koncepcja istnienia, jako podstawowego aktu bytowego, 
sprawiającego realność konkretu, posiada bardzo ważne znaczenie w  usta
leniu relacji miedzy Bogiem a światem. Istnieją zasadniczo dwa możliwe 
rozw iązanią;_alb^A bsolut Qest_nąjwyższym Jwsrazem. grzej awem bytu, 
alboa e s t  ontyczni<?_piprwszy . i o r g anizuje ”-wszechświaL^Yomasz przyjął 
to drugie rozwiązanie, właśnie wyznaczone poznaniem wewnętrznej struk
tury  bytu. Prym at ak ta  w  filozofii partycypacji przejawia się w  dwojaki 
sposób: Akt Absolutny może bvć tylko jeden i On jest ostatecznym czyn- j f 
nikiem aktualizującym i organizującym wszystko poza Nim oraz istnienie I 
jest w każdym bycie aktem  wszystkich aktów (ostatecznym aktem  bytu).

Udzielanie istnienia, czyli aktualizowanie bytów, obejmuje nie tylko 
fak t(zaistnienia^lecz tąkże ich  trw aniaT)Partycypae ja  bytu jest więc pro
cesem dynamicznym i 'perm anentnym : , ,zachowanie rzeczy przez Boga nie 
dokonuje się przez jakieś nowe działanie, ale jest kontynuacją działania, 
które udziela istnienia” 37.

Bezpośredni, egzystencjalny związek bytów z Absolutem, przejawia
jący się w  udzielaniu istnienia wprost przez niego poszczególnym jednost
kowym bytom, nie wyklucza jednak, zgodnie z tomistyczną teorią współ
działania przyczyn sprawczych, udziału przyczyn drugich w  powstawaniu 
b y tu 38. Dotyczą one jednak ..bytowania skategorializowanego”, a więc 
tego. wszystkiego, co. może być określone- j a k o ta k ie  -oto-bytowanie’’. Gdy 
chodzi natomiast o samo istnienie, zachodzi wprost transcendentalna (ko
nieczna) relacja jego do A bsolutuS9.

Absolut jest więc ostateczną, konieczną i jedyną przyczyną istnienia 
wszystkich bytów, czyli jest ich przyczyną sprawczą. Przyczynowanie 
sprawcze, najbardziej dla naś w  analizie bytu  uchwytne, postuluje jednak

87 S.Th. I, 104, 1 ad 4. „Impressio agentis non remanet in effectu cessante actio- 
ne agentis, nisi vertatur in naturam effectus [...] Formae enim generatorum et pro- 
prietates, ipsorum, usque in finem, remanent in eis post generationem, quia efficiuntur 
eis naturales [...] Quod autem pertinet ad naturam superioris generis, nullo modo 
manet post actionem agentis, sicut lumen non manet in diaphano, recedente illumi- 
nante. Esse autem non est natura, vel essentia alicuius rei creatae, sed solius Dei [...] 
Nulla igitur res remanere potest in esse, cessante operatione divina” (C.G. III, 65).

88 Wszelka przyczynowość pochodzi od Przyczyny Pierwszej. Nie oznacza to, by 
byty niekonieczne nie miały własnego przyczynowania. W aspekcie istnienia są to 
jednak przyczyny wtórne, narzędne w stosunku do Przyczyny Głównej. „Wszystkie 
przyczyny stworzone uczestniczą w jednym skutku, którym jest istnienie [esse], choć 
każda z tych przyczyn sprawia własny skutek, który ją odróżnia od innych przyczyn. 
Zatem przyczyny te zgodne są w tym, że podobnie sprawiają byt, różnią się jednak 
co do tego, że ogień sprawia ogień, a budowniczy — dom. Musi zatem istnieć przy
czyna wyższa od wszystkich, dzięki której one same sprawiają byt, a której właści
wym skutkiem jest byt. Tą przyczyną jest Bóg” (De Pot. 7, 2).

88 Zob. na ten temat S. A d a m c z y k ,  Udział stworzenia w  powstawaniu natu
ralnego istnienia substancjalnego, „Roczniki Filozoficzne” 9 (1961), z. 1, s. 101—116.
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dalsze rodzaje przyczynowania zewnętrznego, przede wszystkim przyczy- 
nowanie wzorcze.

2. Relacja skutkowo-wzorcza

Historycznie biorąc, idea przyczynowości wzorczej stanowiła źródło po
jawienia się samej idei partycypacji i dla Platona, i wielu jego kontynua
torów determinowała jej istotę. W realistycznej filozofii bytu, jak już za
znaczono, egzemplaryzmu nie można oddzielać od przyczynowania spraw
czego i nie może on stanowić jedynej podstawy relacji podobieństwa by
tów niekoniecznych w stosunku do Absolutu. W związku z wieloma nie
porozumieniami, istniejącymi nawet współcześnie co do podstaw i charak
teru podobieństwa zachodzącego między Absolutem i bytami od Niego 
pochodnymi, na ten rodzaj przyczynowania Absolutu trzeba zwrócić spe
cjalną uwagę. W jakim sensie przyczynowanie sprawcze domaga się jako 
koniecznego swego dopełnienia przyczynowania wzorczego? AbsoluLnie 
udziela istnienia w ogóle. Takiego zresztą nie ma. To, co istnieje, konkret
ne byty jednostkowe, jest zawsze .zdeterminowany określone w najdrob
niejszych szczegółach. Byt staje się aktualny przez swą formę i to, czym 
jest, jest proporcjonalne do jego formy i na jej miarę. Związek aktu istnie
nia z formą, czyli stroną treściową bytu, jest tak ścisły, że Tomasz dla 
wyrażenia tego używa określenia forma dat esse. Nie należy oczywiście 
tego rozumieć w ten sposób, że istnienie wypływa z formy lub że forma 
jest przyczyną istnienia, ale że nie może istnieć coś nie zdeterminowanego
i forma jako determinacja treściowa (akt treściowy) jest koniecznym .czyn
nikiem „określającym” realność, aktualność bytu (istnienie) 40.

Na to, przy założeniu transcendentalnej prawdy, by zaistniała forma 
podmiotowa, która określa, organizuje byt od wewnątrz, musi-istnieć for
ma, będąca poza rzeczą, która jest jej wzorem oraz podstawa iei poznania. 
Chodzi o problem idei-wzorów istniejących w umyśle działającego Abso
lutu, które właśnie powodują wielość, różnorodność konkretów i ich po- 
znawalność. „Świat nie jest dziełem przypadku, lecz uczynił go Bóg, spra
wiający poprzez intelekt [...]. W umyśle Boga istnieje forma, na podobień
stwo której świat jest uczyniony, i na tym polega koncepcja idei” 41.

Idee określone jako „id quod respiciens artifex operatur” spełniają w 
przyczynowaniu Absolutu podobną rolę jak pomysł-plan, koncepcja w dzie-

40 Forma jest aktem konstytuującym byt, wyznaczającym jej treść — tym. samym 
„umożliwiającym” przyjęcie w siebie istnienia „Per formam enim substantia fit pro- 
prium susceptivum eius quod est esse” (C.G. II, 62). Wyrażenie Tomasza „forma dat 
esse” szeroko komentuje F a b r o ,  Participation et causalite..., s. 344—362.

41 S.Th. I, 15, 1. Cała kwestia poświęcona jest wyjaśnieniu pojęcia idei Bożych 
i działania wzorczego Absolutu.
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dżinie wytwarzania ludzkiego; zresztą właśnie boskie przyczynowanie 
wzorcze rozpatruje Tomasz na przykładzie wytwarzania ludzkiego *2.

Absolut udzielając istnienia, udziela go według określonej idei, planu, 
pomysłu i dlatego jest on źródłem całego skutku, nie tylko istnienia, lecz 
-także-4egQ*-naturv.s jego określoności i poznawalności. Absolut jest więc 
zarówno sprawcą aktualności skutku, jak i Transcendentnym Wzorem 
wszystkiego, co istnieje. Charakter tej wzorczości opisuje dokładnie na 
wielu miejscach Tomasz; w sposób najbardziej zwięzły czyni to w Summie  
teologicznej:

„Byty istniejące naturalnie posiadają określone formy. Determinacja 
tych form musi pochodzić od mądrości Bożej jako od pierwszej przyczyny, 
która określa porządek wszechświata polegający na rozróżnieniu rzeczy. 
W Boskiej mądrości istnieją idee [rationes] wszystkich rzeczy, to znaczy 
formy wzorcze istniejące w umyśle Bożym. Od strony rzeczy są one wie
lorakie, natomiast nie różnią się realnie od Boskiej Istoty, której podo
bieństwo przez różnorodne byty w wieloraki sposób może być partycy- 
powane” 43.

Problemem, który zawsze wiąże się z koncepcją idei, jest sprawa ich 
ogólności i szczegółowości. Dla Platona idee były bytami samodzielnymi, 
ogólnymi. U Tomasza idee-wzory nie istnieją samodzielnie, istnieją w  in
telekcie Absolutu. Ale powstaje problem, czy idee Boskie dotyczą bytów 
jednostkowych, czy są ogólne oraz czy idei jest wiele, czy istnieje jedna 
idea. Tomasz wyraźnie twierdzi: „unaquaeque creatura habet propriam  
speciem”. Każdy KónkretnyNayt posiada swoja zewnętrzną formę w umyśle 
Bożym, czyli każdćT rzecz posiada własną niepowtarzalną ideę. Od strony 
więc przedmiotów istnieje tak wiele idei Bożych, jak wiele jest konkre
tów, co nie narusza jednak jedności podmiotu — umysłu Bożego. Ani w 
rzeczywistości, ani w umyśle Absolutu nie istnieją idee-gatunki czy ro
dzaje, a więc idee ogólne. Są one jedynie kategorią logiczną powstałą 
w wyniku ludzkiego, abstrakcyjnego poznania pewnych klas przedmiotów 
podobnych do siebie z racji wspólnej pochodności, nie zaś na mocy party
cypacji w ideach ogólnych, jak to miało miejsce w teorii partycypacji 
Platona 44.

W zależności od tego, jak rozumie się właśnie transcendentalną wzor-

42 Por. tamże oraz S.Th. I, 44, 3: „Deus est prima causa exemplaris omnium 
rerum. Ad cuius evidentiam considerandum est quod ad productionem alicuius rei 
ideo necessarium est exemplar, ut effectus determinatam iormam conseąuatju?. Artl- 
fex enim producit determinatam formam in materia propter exemplar ad <3uod inspi- 
cit sive illud sit exemplar ad quod extra intuetur, sive sit exem plarinterius mente 
eonceptum”.

48 S.Th. I, 44, 3.
44 Por. S.Th. I, 16, 1 oraz komentarz M.A. K r ą p c a ,  Metafizyka, s. 462—470.
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g z o ś ć  oraz związane z nią podobieństwo, powstają różne ujęcia teorii par
tycypacji. Podstawy i charakter podobieństwa skutków do Pierwszej Przy
czyny stanowią zasadniczy problem dla ustalenia charakteru partycypacji.

Przyczynowość Absolutu, według Tomasza, obejmuje cały byt: jego 
istnienie i jego istotę-naturę. Pierwsza Przyczyna jest z konieczności przy
czyną całego bytu, każdego konkretu wziętego oddzielnie i wszystkich ra
zem. Istnieje więc całkowita zależność i nie ma niczego w bycie, co byłoby 
poza zasięgiem przyczynowania Absolutu, Upodobnienie ze strony skutku, 
spowodowane przez tę pochodność, jest całkowite według zasady „omne 
agens agit sibi simile”. Tym, co jest podstawą podobieństwa i co byty po
chodne zbliża do natury Absolutu, jest fakt istnienia. Absolut istnieje i by
ty  istnieją. Tym, co jest wspólne między Absolutem i pozostałymi bytami, 
to właśnie sama natura essendi, czyli ich aktualność 4S. Postuluje to podo
bieństwo także w zakresie innych doskonałości transcendentalnych46. Na
tomiast wszelkie determinacje kategorialne, chociaż pochodne od wzor- 
czości Absolutu, rozróżniające między sobą byty, są podstawą ich niepodo
bieństwa do Absolutu. Ani człowiek, ani roślina, ani zwierzę, ani jakikol
wiek inny bvt n ie jest pnriohny jzxacj,i ,§wojej. natury do Absolutu, który N 
będąc przyczyną ich natury jest transcendentny w stosunku do wszelkich , 
ograniczeń gatunkowych czy rodzajowych, jest poza wszelkim rodzajem 4Va 
Wobec tego partvcypacia ±Lvtu nie może posiadać charakteru formalnego 
Nie da się ująć jako realizowania, w  różnym stopniu, wspólnej formy. Mo
że być tylko udziałem w samej bytowości, a więc zjednoczeniem w płasz
czyźnie istnienia.

Dla wyjaśnienia charakteru podobieństwa zachodzącego między Abso
lutem i pochodnymi bytami wprowadza się pojęcie „przyczyny różnorod
nej” 48. Jest to taka przyczyna, która z_powodu swej doskonałości przewyż
sza w ^ y s tk o jc o o d n ie j  pochodzi i która nie może spowodować skutku 
równego sobie, gdyż to wyklucza wszelkie zróżnicowanie. Może jedynie

45 „Sicut hic homo participat humanam naturam, ita quodcumque ens creatum 
participat, ut ita dixerim, naturam essendi, quia solus Deus est suum esse” (S.Th. I, 
45, 5 ad 1).

48 „Bonum relationem ad finem yerum relationem ad formam exemplarem; ex 
hoc enim unumquodque verum dicitur quod imitatur exemplar divinum, vel relatio
nem ad virtutem cognoscitivam [...] bonum habet rationem causae finalis, esse autem 
rationem causae exemplaris et effectivae in Deo” (In I Sent. 8,1, 3 c).

47 „Deus non se habet ad creaturas sicut res diversorum generum; sed sicut id 
quod est extra omne genus, et principium omnium generum” (S. Th. I, 4, 3 ad 2) 
oraz „creaturae non pertingant ad hoc quod sint similes Deo secundum suam naturam 
similitudine speciei, ut homo genitus homini generanti; attingunt tamen ad eius 
similitudinem secundum repraesentationem rationis intellectae a Deo, ut domus 
quae est in materia, domui quae est in mente artificis” (S.Th. I, 44, 3 ad 1).

48 Por. B. M o n t a g n e s ,  La doctrine, s. 47—49.
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powodować skutki mniej doskonałe i wobec tego są one tylko w  sposób 
niedoskonały do niej podobne. Pojęcie przyczyny jednorodnej, powodują
cej skutki tego samego rodzaju co ona, odnosi się do przyczyn kategorial- 
nvch: człowiek rnH^i f»^łnwiplrai pj^g — psa itp. Wiąże się to ze słynnym 
scholastycznym rozróżnieniem „formaliter eminenter” dla istnienia i „vir- 
tualiter eminenter” dla m aterii i formy. Znaczy to, aspekcie
is.tnienia jest podobny w stopniu nieskończonym do bytów stworzonych, 
a w aspekcie m aterii i formy — jest ich Twórcą.

Niedoskonałość podobieństwa skutków do Przyczyny Transcendentnej 
jest więc spowodowana doskonałością przyczyny. Byty skutkowe są po
dobne i zjednoczone z Pierwszą Przyczyną przede wszystkim z racji istnie
nia, natomiast z racji swojej ontycznej struk tury  i determinacji katego- 
rialnyćh są nieskończenie niepodobne, „odległe”. Wiąże się to z proble
mem transcendencji i immanencji Absolutu w bytach niekoniecznych. Jest 
on transcendentny w stosunku do wszystkiego, co istnieje właśnie z ra
cji swojej ontycznej struktury, absolutnie prostej, implikującej zupełną 
aktualność, czyli doskonałość, a immanentny w  tym  znaczeniu, że cała 
aktualność każdego bytu  jest spowodowana przez A bsolut49.

3. Relacja skutkowo-celowa

Przyczynowanie wzoru „ukierunkowuję” działanie. Gdy chodzi o dzia
łanie Absolutu, to  idee-formy, istniejące w  Jego intelekcie, determ inują 
Jego działanie do wytworzenia określonych skutków; przyczynowanie 
sprawcze je realizuje. Pozostaje do określenia najważniejszy moment dzia
łania, mianowicie jego „motyw”, czyli cel działania. Dzięki czemu w  ogó
le zaistniało działanie prowadzące do określonych skutków? Cel, jako po
wód działania, wyjaśnia zaistnienie samego działania w  czynniku spraw
czym. Jest to cel rozumiany jako finis cuius gratia 50.

Analizując cel jako przyczynę, czyli to, dzięki czemu zaistniało działa
nie, Tomasz wyróżnia tu taj dwie zasadniczo różne możliwości. Może istnieć 

y) taki cel, który będąc motywem danego działania, może stać się środkiem 
do osiągnięcia jakiegoś innego celu. Dotyczy to więc bytów nie będących 
pełnią dobra, czyli wszystkich bytów niekoniecznych. Druga możliwość to 
istnienie takiego celu, który będąc pełnią dobra jest pożądany sam dla 
siebie, a nie ze względu na coś innego. Nie może on stać się środkiem do 
osiągnięcia jakiegoś innego celu, gdyż wszystkie dobra są od niego niższe.

49 „Deus est supra omnia per exceUentiam suae naturae et tamen est in omnibus 
rebus ut causans omnium esse” (S. Th. I, 8, 1 ad 1).

50 Cel może być rozumiany jako powód, czyli motyw działania lub jako skutek 
działania. Mówiąc o celu jako o przyczynie ma się na myśli cel jako motyw, który 
powoduje zaistnienie działania w przyczynie sprawczej.
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Dotyczy to oczywiście Najwyższego Dobra, które jest ostatecznym moty
wem działania stwórczego 51.

Absolut, będąc Bytem Najwyższym, jest Pełnią Dobra i jako taki nie 
może działać ze względu na coś innego niż On sam. Skoro zaistniało dzia
łanie Absolutu, przejawiające się w egzystencji bytów niekoniecznych, 
motywem tego działania może być tylko Absolut, czyli On sam, jako Do
bro Najwyższe. Nie może on być zdeterminowany do działania przez coś 
poza Nim. Zaistnienie i trwanie bytów niekoniecznych stanowi więc wy
raz woli samego Absolutu, a nie wyraz jakiejkolwiek zewnętrznej koniecz
ności52. W tym znaczeniu Absolut (jako Pełnia Dobra) jest ostatecznym 
celem, czyli motywem zaistnienia świata bytów niekoniecznych.

Następuje w tym  miejscu pewne spotkanie tomizmu z platonizmem, co 
do roli dobra. Niewątpliwie, zarówno dla Platona jak i Tomasza, Najwyż
sze Dobro jest Najwyższą Przyczyną. Z tym jednak, że według Platona 
przyczynowość dobra przewyższa porządek bytowy, w filozofii Tomasza 
natomiast, chociaż cel, a więc dobro, jest racją-motywem wszystkiego, co 
istnieje, i wszystko istnieje dzięki Dobru, to jednak prym at bytu nie jest 
zagrożony. Istnienie wielu różnych bytów zakłada istnienie przyczyny 
sprawczej i formalnej, a dobro jest zamienne z bytem. Najwyższe Dobro 
jest równocześnie Najwyższym Aktem, czyli Najwyższym Bytem 53.

61 „Omne agens agit propter finem; alioąuin ex actione agentis non magis seque- 
retur hoc quam illud, nisi in casu. Est autem idem finis agentis et patientis in quan- 
tum huiusmodi, sed aliter et aliter. Unum enim et idem est quod agens intendit impri- 
tnere et quod patiens intendit recipere. Sunt autem quaedam quae simul agunt et 
patiuntur, quae sunt agentia imperfecta; et his convenit quod etiam in agendo inten- 
dant aliquid acquirere. Sed primo agenti, qui est agens tantum, non convenit agere 
propter acąuisitionem alicuius finis, sed intendit solum communicare suam perfec- 
tionem, quae est eius bonitas; et unaquaeque creatura intendit conseąui suam perfec- 
tionem, quae est similitudo perfectionis et bonitatis divinae. Sic ergo divina bonitas 
est finis rerum omnium” (S.Th. I, 44, 4 c).

52 Wolność działania Absolutu w stosunku do zaistnienia bytów niekoniecznych
omawia i uzasadnia Tomasz w następujący sposób: „necesse est dicere voluntatem Dei
esse causam rerum et Deum agere per voluntatem, non per necessitatem naturae [...]
Quod quidem apparere potest tripliciter: 1° ex ipso ordine causarum agentium [...]
2° ex ratione naturalis agentis [...] 3° ex habitudine effectuum ad causam. Secundum
hoc enim effectus procedunt a causa agente, secundum quod praeexistunt in ea, quia 
omne agens agit sibi simile. Praeexistunt autem effectus in causa secundum modum 
causae. Unde cum esse divinum sit ipsum eius intelligere, praeexistunt in eo effectus 
eius secundum modum intelligibilem; et per modum intelligibilem procedunt ab eo, 
et sic, per conseąuens per modum voluntatis. Nam inclinatio eius ad agendum quod 
intellectu conceptum est, pertinet ad voluntatem. Voluntas igitur Dei est causa 
rerum” (S.Th. I, 19, 4 c) oraz „ad productionem creaturarum nihil aliud movet Deum 
nisi sua bonitas, quam rebus aliis communicare voluit, secundum modum assimila- 
tionis ad ipsum” (C.G. II, 46).

58 „Być w akcie [esse octu] jest dobrem dla każdego bytu. Ale Bóg jest nie tylko
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Absolut jest więc ostatecznym celem motywem zaistnienia świata. 
Rozważając zagadnienie od strony bytów pochodnych, Bóg^jako iNTajwyższe 
Dobro, okazuje się także ostatecznym celem —- kresem dążenia wszystkich 
hyt.ńw nipknniprznyph Dzieje się to na mocy realizowania przeg poszcze
gólne byty pochodne doskonałości wyznaczonych przez samą ich, naturę. 
N atura każdego bytu  jest ostatecznie określona przez wzór-formę istnieją*- 
cą w intelekcie Absolutu, dlatego przez fakt realizowania działania właści
wego dla danego bytu  dąży on do najpełniejszego upodobnienia się do 
A bsolutu54. Być określoną naturą i działać zgodnie ze specyficznymi de
terminacjami danej natury  oznacza dążyć do Boga; „Wszystkie byty pożą
dając własnej doskonałości, pożądają tym  samym Boga, o ile doskonałości 
wszystkich rzeczy są jakimś podobieństwem Boskiego «esse»” ss. Skoro 
płaszczyzną podobieństwa między bytam i niekoniecznymi a Absolutem 
jest przede wszystkim istnienie, rozumiane jako pewna aktualność rzeczy, 
to realizacja działania zgodnego z naturą jest dążeniem do realizowania tej 
aktualności. W ten  sposób byty osiągające aktualność, zgodną ze swą na
turą, upodobniają się do samej Aktualności.

Wszystkie byty niekonieczne dążą do Absolutu jako swego „praźródła”. 
„Powrót” ten, jak zaznaczono, polega na realizowaniu doskonałości ich 
natury. Inną pozycję zajm ują pod tym  względem byty rozumne. Tylko one 
m ają przywilej świadomego dążenia do Absolutu poprzez poznanie i mi
łość se.

Nie wyklucza to jeszcze trzeciego momentu celowości, tu  nie analizo- .. 
wanego, który wiąże się z uporządkowaniem, a przez to, podporządkowa- \ 
niem jednych bytów drugim. Bóg stwarzając „przez intelekt”, stworzył 
zarazem porządek, który ujawnia się także między innymi w zhierarchizo
waniu celowym, co scholastycy wyrażali w powiedzeniu: „Deus voluit hoe 
esse propter hoc” 57.

bytem w akcie, lecz sam jest swoim aktem bytu [est ipsum suum esse], jak widzieliś
my. Dlatego Bóg jest samym Dobrem, a nie tylko jest dobry” (C.G. I, 38); „ratio boni 
praesupponit rationem causae efficientis et rationem causae formalis” (S.Th. I, 5, 4c).

M „Omnia appetunt Deum ut finem, appetendo quodcumque bonum sive appetitu 
intelligibili, sive sensibili, sive naturali, qui est sine cognitione; quia nihil habet ratio
nem boni et appetibilis, nisi secundum quod participat Dei similitudinem” (S.Th., I,
44, 4 ad 3).

“  S.Th. I, 6, 1 ad 2. *• Por. C.G. II, 46.
57 „Sic igitur in partibus universi unaquaeque creatura est propter suum pro- 

prium actum et perfectionem. Secundo autem, creaturae ignobiliores sunt propter 
nobiliores, sicut creaturae quae sunt infra hominem, sunt propter hominem; singulae
autem creaturae sunt propter perfectionem totius universi. Ulterius autem, totum uni- 
versum cum singulis suis partibus, ordinatur in Deum sicut in finem, in quantum, in 
eis per quamdam imitationem divina bonitas repraesentatur ad gloriam Dei; quamvis 
creaturae rationales speciali quodam modo supra hoc habeant finem Deum, quem 
attingere possunt sua operatione, cognoscendo et amando” (S.Th. I, 65, 2 c).
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Działanie Absolutu w stosunku do bytów pochodnych obejmuje więc 
równoczesne potrójne przyczynowanie: sprawcze, wzorcze i celowe, co 
wyraźnie, zwłaszcza w ostatnich swych dziełach, stwierdza Tomasz: „o każ
dym bycie mówi się, że jest dobry dobrocią Boską, ponieważ Bóg jest 
pierwszą przyczyną wzorczą, sprawczą i celową wszelkiego dobra [totius 
bonitatis]’’ 58.

O ile u Platona partycypacja była rozumiana jako relacja skutkowo- 
-przyczynowa w zakresie wyłącznie przyczyny formalno-wzorczej, u  To
masza odnosi się przede wszystkim do przyczyny sprawczej, implikującej 
przyczynowanie wzorcze i celowe 59. Ta transpozycja dokonana została w 
związku ze zmianą koncepcji bytu, w którym nie akt treściowy (forma), 
ale beztreściowy akt istnienia jest czynnikiem ostatecznie aktualizującym 
rzeczywistość. Toteż byt, rozpatrywany od strony aktu istnienia, domaga 
się przede wszystkim przyczyny sprawiającej aktualność bytu, nie będą
cego pełną aktualnością, ale posiadającego czynniki możnościowe 80. Wy
rażenie „Byt per participationem" w Tomaszowej filozofii oznacza więc 
takie byty, które od Absolutu otrzymują istnienie proporcjonalne do ich 
formy, a równocześnie rozwijając swe możliwości, czyli rozwijając się w 
granicach wyznaczonych przez naturę (aktualizując swe możliwości), zbli
żają się do Absolutu jako do swego ostatecznego celu.

Być bytem przez partycypację, to znaczy być bytem uprzyczynowanym, 
i to uprzyczynowanym koniecznie; bytem pochodnym, związanym relacja
mi koniecznymi z Absolutem 61. R e l a c j a  konstytuująca partycypację 
realną jest t r a n s c e n d e n t a l n a  — obejmuje wszystkie byty; k o 
n i e c z n a  — wchodzi w samą naturę bytu pochodnego, nie istnieje nic, 
co nie byłoby partycypacją Absolutu; d y n a m i c z n a  — ujmuje nie tyl
ko strukturę bytów statycznie, lecz ukazuje strukturę implikującą rozwój, 
coraz pełniejsze stawanie się istnienia (akt-możność). Jest to relacja nie- 
zwcfistna, antysymetryczna, nie dotyczą jej prawa przechodniości (każdy

68 Tomasz mówi tu wprawdzie o przyczynowaniu dobra, ponieważ jednak poję
cie dobra jest zamienne z pojęciem bytu, tekst ten odnosi się także do przyczynowania 
bytu. Zresztą gdzie indziej pisze: „cum Deus sit causa efficiens exemplaris et finalis 
omnium rerum et materia prima sit ab ipso, seąuitur quod primum principium 
omnium rerum sit unum secundum rem” (S.Th. I, 44, 4 ad 4).

69 Uwagi na ten temat partycypacji jako „sprzężonego” działania przyczynowości 
sprawczej, wzorczej i celowej Boga właśnie w  oparciu o analizę działania zob. M.A. 
K r ą p i e c ,  O tomistyczną koncepcję prawa naturalnego, [w:] W nurcie zagadnień 
posoborowych, t. II, Warszawa 1968, s. 21—23.

60 Toteż często nazywa się tomistyczną koncepcję partycypacji koncepcją pry
matu aktu, co akcentuje w swojej pracy A. H a y e n ,  UIntentionnel..., s. 94.

61 „Habitudo ad causam non intret definitionem entis, quod est causatum, tamen 
conseąuitur ad ea quae sunt de eius ratione; quia ex hoc quod aliquid per participa
tionem est ens, sequitur quod sit causatum ab alio” (S.Th. I, 44, 1 ad 1).
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byt jednostkowy w zakresie istnienia partycypuje wprost w Absolucie), 
realna oraz konieczna od strony bytów pochodnych, niekonieczna zaś od 
strony A bsolutu62.

Tak rozumiana partycypacja nie tylko nie przeciwstawia się przyczy- 
nowości, lecz jest właśnie wszechstronnym ujęciem działania przyczyno
wego Absolutu i wypływających z tego konsekwencji: wspólnoty bytów 
i podobieństwa ich do Boga 63. Akcentowanie samego podobieństwa w do
ktrynie partycypacji związane było z esencjalną koncepcją bytu i prowa
dziło do wielu sprzeczności, jak to się okazuje choćby na przykładzie 
filozofii Platona.

Teoria partycypacji transcendentalnej oparta na koniecznych relacjach, 
zachodzących między bytami złożonymi i Absolutem, obejmująca równo
cześnie przyczynowanie sprawcze, wzorcze i celowe, stanowi też filozo
ficzny fundament wyjaśnienia teologicznej prawdy o stworzeniu świata 64.

§ 4. ONTYCZNA WSPÓLNOTA BYTÓW

Dotykamy znowu podstawowego problemu, dla wyjaśnienia którego 
zrodziła się w myśli filozoficznej idea partycypacji: wielości i jedności by
tów. Rzeczywistość stanowi niezliczona liczba różnorodnych konkretów, 
a jednak dążenie do traktowania świata jako pewnej jednorodności czy

62 Por. szerzej na temat charakteru relacji partycypacji, mój artykuł, Analiza 
pojęcia partycypacji występującego w  filozofii klasycznej, „Roczniki Filozoficzne” 18 
(1970), z. 1, s. 5—78.

68 Na związek partycypacji w  filozofii Tomasza z przyczynowością zwrócił przede 
wszystkim uwagą, w przeciwstawieniu do Geigera, Fabro, stąd tytuł jego drugiej 
monografii: Participation et causalite... Nie wyeksplikował on jednak szerzej łącznego 
działania wzorczego, sprawczego i celowego jako nieodzownych czynników determi
nujących partycypację.

84 Nie wydaje się, aby Geiger słusznie przeciwstawiał partycypację stworzeniu 
uważając, że partycypacja ujmuje relacje między Absolutem a bytami pochodnymi 
w sensie statycznym, natomiast stworzenie — dynamicznym. Jest to wynikiem w ą
skiego rozumienia partycypacji. Jeśli partycypację pojmie się jako relację między 
Bogiem a światem w  sensie przyczynowania sprawczego, celowego i wzorczego, to 
można między teorią partycypacji i teorią stworzenia postawić znak równania. Oczy
wiście, zawsze trzeba pamiętać o tym, że teoria stworzenia, jako teoria teologiczna, 
rozpatruje całe zagadnienie „od góry”, tzn. od strony Boga, natomiast partycypacja 
jest podejściem do tej relacji od strony bytów niekoniecznych. Zawartość filozoficzną 
teorii stworzenia stanowi właśnie tak rozumiana partycypacja. Przy filozoficznym  
wyjaśnianiu stworzenia ciekawe analizy dotyczą pojęcia ex nihilo dokonywane na 
podstawie Tomaszowej egzystencjalnej koncepcji bytu. Otóż implikowany tu przeciw- 
podział na byt i nie-byt opiera się na istnieniu. Kontradykcja dotyczy przeto afirmacji 
lub negacji istnienia (istnieć — nie istnieć). „Nicość” jest negacją aktu istnienia, 
a więc nie jest nazwą, lecz funktorem.
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jedności ontycznej nieustannie towarzyszy dociekaniom nad bytem. He- 
raklit, Parmenides, Platon, Arystoteles, Plotyn, Tomasz z Akwinu, Spino
za, Fichte, Hegel właśnie w dyskusji między monizmem i pluralizmem 
stworzyli historyczny ciąg myśli. Koncepcja jedności i jej stosunku do 
bytu wyznacza charakter ostatecznych rozwiązań. Przyjęcie jedności for
malnej i potraktowanie jej jako czegoś bardziej pierwotnego i podstawo
wego niż bytowość rzeczy prowadziło do ontycznej i poznawczej depre
cjacji wielości. Okazuje się to choćby na przykładzie platońskiej teorii 
partycypacji, która była pierwszą próbą przezwyciężenia monizmu, właś
ciwego dla przedplatońskich filozofów. Tożsamościowa koncepcja bytu 
i formalna koncepcja jedności nie pozwoliły Platonowi na przyjęcie więzi 
bytowej między rzeczami istniejącymi na mocy partycypacji i ideami. By
towość i jedność przysługują jedynie tym  ostatnim. Wszystko, co jest wie
lorakie i zmienne, stanowi odrębny świat. Ontyczna odrębność świata by
tów mnogich i świata jedności wyraża się również w odrębności sposobów 
poznania, właściwych dla tych dwu typów rzeczywistości.

Tomasz z Akwinu podejmuje myśl Platona o partycypatywnym sposo
bie bytowania rzeczy wielorakich i zmiennych. Zupełnie inaczej rozwią
zuje jednak problem wzajemnych relacji, zachodzących między rzeczywi
stością partycypowaną i rzeczywistością partycypującą, czyli między jed
nością i wielością. Stało się to dzięki wypracowaniu nowej, egzystencjalnej 
koncepcji jedności, będącej transcendentalną właściwością każdego bytu, 
oraz wyraźnemu rozgraniczeniu między różnymi rodzajami jedności. W za
leżności więc od typu jedności inaczej układa się jej relacja do odpowied
niej wielości. Tomasz jasno oddziela 1° jedność, będącą właściwością każ
dego bytu (jedność transcendentalna); jest to bądź jedność relatywna kon
kretów zmiennych, wewnętrznie złożonych, które stanowią jedność dzięki 
jednemu aktowi istnienia, bądź jedność bezwzględna Absolutu, która wy
klucza wszelkie zróżnicowanie, a więc wielość, i stanowi ontyczną jedy- 
ność; 2° swoistą jedność całego kosmosu, będącego zbiorem odrębnych 
bytów-jedności, powiązanych z sobą wielorakimi relacjami, zwłaszcza 
skutkowo-przyczynowymi między sobą i Absolutem; 3° jedność ilościową 
będącą właściwością bytu materialnego oraz 4° jedność poznawczą (logicz
ną) czy to pojęć transcendentalnych, czy pojęć uniwersalnych (jedność ga
tunkowa, rodzajowa). W systemie Tomasza wielość nie przeciwstawia się 
więc bezwzględnie jedności. Wielość charakteryzuje się pewną jednością 
względną, a ta suponuje jedność absolutną. Między wielością i jednością 
zachodzą więc powiązania ontyczne. Świat jest zbiorem bytów jednostko
wych, odrębnych, z których każdy stanowi właściwą sobie jedność względ
ną, domagającą się ontycznego dopełnienia przez inne byty, a ostatecznie 
przez Byt Absolutny. Pluralizm bytowy nie stanowi izolacjonizmu. Mię
dzy wielością bytów i Absolutną Jednością istnieje bytowa Więź.
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Relacyjny (złożony) charakter konkretów ł relacyjny charakter całej 
rzeczywistości (kosmosu) są więc wzajemnie powiązane. Dzięki różnego 
rodzaju wewnętrznym relacjom każdy z bytów, chociaż złożony z wielu 
elementów, jest jednak ontyczną jednością; stanowi jeden, niepowtarzalny 
konkret. Tym, co powoduje jedność bytu, mimo wewnętrznego złożenia, 
jest akt istnienia, urealniający wszystko. Istnienie pełni więc w bycie nie 
tylko rolę uaktualniającą treść, lecz także rolę unifikującą. Dzięki istnie
niu byt jest jednością. Złożony, relacyjny charakter bytów sprawia, że nie 
są one zupełnie samodzielne ontycznie. Stanowią odrębne, niepowtarzalne 
przedmioty, właściwości, relacje itp., a równocześnie powiązane są z inny
mi bytami wieloma koniecznymi związkami i to takimi, bez których nie 
mogłyby w ogóle zaistnieć i trwać. Mimo więc faktycznej wielości bytów, 
można spojrzeć na rzeczywistość jako na ontyczną wspólnotę. Poznanie 
metafizyczne, z właściwą sobie perspektywą transcendentalną, ukazuje 
właśnie tę jedność rzeczywistości. Jest to możliwe dzięki temu, że zespół 
wszystkich bytów stanowi analogiczną jedność w wyniku współpartycypo- 
wania w Bycie Absolutnym. Wielość bytów złożonych, realizujących pro
porcjonalnie bytowość i jedność, staje się zrozumiała jedynie wówczas, gdy 
przyjmie się istnienie Bytu Prostego, Absolutnej Jedności, sprawiającej 
istnienie i jedność tamtych. W każdym bycie relatywnie jednym (złożo
nym) zachodzi konieczna relacja do Absolutu, jako źródła istnienia i jed
ności.

Wielość niepowtarzalnych konkretów stanowi właśnie, poprzez powią
zanie wewnętrzne (wewnątrz bytu) i zewnętrzne (w stosunku do Absolutu) 
pewną jedność, i to jedność uporządkowaną, hierarchiczną. Fundamentem 
unifikacji kosmosu jest przede wszystkim ontyczna pochodność wszystkie
go, co istnieje, od jednego źródła — Absolutu, który jest przyczyną spraw
czą, wzorczą i celową całej rzeczywistości zmiennej i wielorakiej. Istnieją 
także podstawy jedności o charakterze kategorialnym. Chodzi tu  przede 
wszystkim o różnorodne działanie bytów niekoniecznych, dzięki któremu 
wchodzą one z sobą we wzajemne związki. Nas interesuje zwłaszcza 
pierwszy typ jedności, będący wynikiem tego, iż cokolwiek jest, istnieje 
na mocy koniecznej relacji do Absolutu, czyli współpartycypuje w istnie
niu Absolutu. Żaden byt nie stanowi więc bytu całkowicie odizolowanego 
od innych, bytu samodzielnego, zamkniętego w sobie, ale istnieje wraz 
z innymi dzięki współuczestnictwu w Absolucie.

Omówimy bliżej charakter więzi istniejącej między bytami niekoniecz
nymi (partycypującymi) a Absolutem i wynikającej stąd ontycznej wspól
noty bytów.
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1. Jedność zasady aktualizacji (istnienia)

Jedność rzeczywistości to przede wszystkim jedność egzystencjalna 
(jedność aktu). Wspólnota dotyczy więc samego istnienia. Absolut, jako 
jedność bezwzględna, Czysty Akt udziela istnienia (aktu) wszystkim pozo
stałym bytom. Istnienie w każdym z nich jest zasadą jedności i aktualno
ści 6S. Partycypowanie w istnieniu Absolutu całej pozaboskiej rzeczywi
stości stanowi najważniejszą podstawę jedności kosmosu oraz fundament 
zachodzenia analogii (podobieństwa) między bytami pochodnymi wzajem
nie i między nimi a Absolutem. Absolutna jedność Czystego Aktu jest za
sadą wszelkich jedności i aktualności ograniczonych. Przez sam fakt bycia 
(istnienia) i przez sam fakt jedności wewnętrznej, w  wyniku posiadania 
jednego aktu-istnienia, byty niekonieczne są podobne do Absolutu — Pełni 
Aktualności i Doskonałej Jedności. Absolut jest bytem i wszystko, co ist
nieje poza Nim, jest także by tem 66.

Ontyczną spoistość całej rzeczywistości (kosmesu) sprawia więc jedność 
pryncypium aktualizacji. Akty partycypowane są koniecznie powiązane 
z Aktem Sam oistnym 67. Stanowią z Nim konieczną od strony bytów par
tycypujących wspólnotę. Absolut istnieje, a wszystkie inne byty współ
istnieją z Absolutem i współistnieją z pozostałymi bytami pochodnymi od 
Absolutu. Wspólnota posiada więc wymiar wertykalny i horyzontalny. Tak 
rozumianą jedność wszystkiego, co istnieje, można by nazwać jednością 
formalną jedynie pod warunkiem, że się określi bardzo dokładnie znacze
nie użytego tu  term inu „formalny”. Tomasz czyniąc analogię między for
mą, jako czymś najbardziej doskonałym w porządku treściowym, a aktem 
istnienia, który jest najdoskonalszy w porządku bytow ania88, istnienie 
w bycie określa jako „maxime formale” 69. Chodzi tu  jednak o zaakcento
wanie doskonałości aktu istnienia, a nie o jakiekolwiek powiązanie z po
rządkiem treściowym, do którego odnosi się forma. Absolut jako Nieskoń
czona i Doskonała F orm a70 (Najwyższa Aktualność) zapewnia spoistość

*5 „Esse est id, in quo fundatur unitas suppositi”. „Unum est ens in quo non est 
distinctio per ens et non ens” (In I Sent. 19, 4, 1 ad 2). Por. na ten temat S. K o w a l 
c z y k ,  Próba opisu jedności transcendentalnej, „Roczniki Filozoficzne” 10 (1962), z. 1, 
s. 119—134.

ca „Et hoc modo illa quae sunt a Deo assimilantur ei inąuantum sunt entia ut 
primo et universali principio totius esse” (S.Th. I, 4, 3).

67 „Ipsum esse est perfectissimum omnium; comparatur enim ad omnia ut actus; 
nihil enim habet actualitatem, nisi in quantum est, unde ipsum esse est actualis 
omnium rerum et etiam ipsarum formarum; unde non comparatur ad alia sicut reci- 
piens ad receptum, sed magis sicut receptum ad recipiens” (S.Th. I, 4, 1 ad 3).

•8 Por. C.G., I, 26—52.
69 „Illud autem quod est maxime formale omnium est ipsum esse” (S.Th. I, 7, 1).
70 „Cum Deus sit ipsa forma vel potius ipsum esse, nullo modo compositus esse 

potest” (S.Th. I, 3, 7).
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bytów za pośrednictwem przyczynowania sprawczego. Podobieństwo for
malne, istniejące między Absolutem i bytami pochodnymi, wskazuje prze
to, iż opiera się ono na tym, co w bycie najdoskonalsze, a więc na akcie 
istnienia. Zależność w istnieniu wszystkich bytów od Absolutu sprawia 
ich rzeczywistą jedność mimo mnogości i różnorodności bytów 71. Wszyst
kie wielorakie realne byty istnieją na mocy partycypacji w istnieniu Czy
stego Aktu, jedynej, ostatecznej przyczynie wszystkiego, co is tn ie je72.

Analiza funkcji aktu istnienia w bytach potwierdza egzystencjalną jed
ność i wspólnotę bytów stanowiących kosmos. Chociaż odrębny w każdym 
bycie i niepowtarzalny akt istnienia, w każdym z nich pełni odpowiednio 
taką samą funkcję — urealnia, aktualizuje treść oraz unifikuje, jednoczy 
sprawiając, że byt jest czymś odrębnym od innego bytu.

W ten sposób trzeba zinterpretować występujące często w dziełach To
masza z Akwinu wypowiedzi, które wyrwane z kontekstu lub włączone 
w inny system, mogłyby sugerować inne znaczenia. Idzie tu  zwłaszcza
o takie wyrażenia, jak: „esse commune”, „ens commune”, „totum esse”. 
Wyjaśniając prawdę o stworzeniu świata Tomasz określa proces stworze
nia jako „emanatio totius esse ex non ente, quod est nihil” 73 oraz jako 
„emanatio totius entis universalis a primo principio” 74. Użyte przez Akwi- 
natę zwroty: „ totum  ens”, „ens universale” mogłyby sugerować, jakoby 
istnienie Boga traktował jako istnienie powszechne, wspólne wszystkim 
bytom, lub przyjmował jakieś wspólne, ogólne istnienie, czy wspólny byt, 
którego poszczególnymi realizacjami czy fragmentami byłyby konkretnie 
istniejące byty, albo, jak to ma miejsce w systemie Proklosa, esse stano
wiłoby pierwszą zhipostazowaną emanację Absolutu („prima rerum crea- 
tarum est esse”) 75. Cały kontekst systemu Tomasza wyklucza taką inter

71 „Diyinum esse producit esse creaturae in similitudine sui imperfecta” (Ir. 1 
Sent., 8, 1, 2c).

72 „Deus autem est principium totius esse, unde non continetur in aliquo genere 
sicut principium” (S.Th. I, 3, 5) oraz „Omne igitur quod est post primum ens, cum 
non sit suum esse, habet esse in aliąuo receptum, per quod ipsum esse contrabitur; 
et sic in auolibet creato aliud est natura rei quae participat esse, et aliud ipsum esse 
participatum. Et cum quaelibet res participet per assimilationem primum actum, in 
quantum habet esse, necesse est quod esse participatum in unoquoque comparetur ad 
naturam participantem ipsum sicut actus ad potentiam” (De spirit. creat. a. 1).

73 S.Th. I, 45, 1. 74 Tamże.
75 Również Pseudo-Dionizy przyjmował „esse commune” jako „wspólny byt” po

chodzący wprost od Boga. Wówczas istnienie konkretów byłoby partycypacją w nim. 
Tomasz rozważa stanowisko Areopagity, z tym, że w swoim systemie go nie przyj
muje: „deinde, cum dicit Dionysius [...] Et ipsum [...] ostendit quomodo esse se habet 
ad Deum; et dicit quod ipsum esse commune est ex primo Ente, quod est Deus, et ex 
hoc sequitur quod esse commune aliter se habeat ad Deum, quam alia existentia, 
quantum ad tria: primo quidem, quantum ad hoc quod alia existentia dependet ab 
esse communi, non autem Deus, sed magis esse commune dependet a Deo; et hoc est
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pretację. Wyraźnie twierdzi: „Mówiąc że Bóg jest samym istnieniem, nie 
musimy popełniać błędu tych filozofów, którzy utrzymywali, że Bóg jest 
istnieniem powszechnym [esse commune], które udziela się każdej rzeczy. 
To istnienie, które nazywamy Bogiem, jest takie, że niczego nie można do 
niego dodać, wyróżnia się od wszystkich innych swoją niezłożonością” 76. 
Tomasz nie przyjmuje również istnienia jakichś bytowości ogólnych. Mó
wiąc natomiast o esse commune czy totum  esse wskazuje na powszech
ność i wspólnotę (tożsamość czy raczej takożsamość) funkcji istnienia, jaką 
pełni akt istnienia w każdym konkrecie. Akt istnienia, jako właściwy, 
konkretny, jednostkowy akt istoty substancjalnej czy przypadłościowej, 
w  każdym bycie jest różny (można mówić o jedyności każdego aktu rozu
miejąc przez to niepowtarzalność), istnieje jednak takożsamość, czyli 
wspólność, jego funkcji. W każdym bowiem uaktualnia, realizuje daną 
istotę, ustala ją  w  porządku bytowym. To, co wspólne wszystkim bytom, 
to fakt ich istnienia jako podstawa realności, działania i oddziaływania na 
inne byty. Istnienie właśnie sprawia, że byty są, działają i razem z innymi 
realnie zdążają do Absolutu. O wspólnocie, całości czy uniwersalności esse 
(istnienia) można więc mówić jedynie w znaczeniu takożsamości i po
wszechności funkcji esse, a nie w znaczeniu jakiejś jednej, wspólnej byto
wości. Pojęcie esse commune byłoby więc poznawczym ujęciem powszech
ności funkcji aktu istnienia w każdym konkrecie.

2. Jedność transcendentnego wzoru

Istnienie każdego bytu sprawia Absolut. Wszystko, co jest — stanowi 
albo Czysty Akt, albo istnieje na mocy uczestnictwa w Jego pełnej aktual
ności. Jedność rzeczywistości to jedność analogiczna aktu i jego funkcji. 
Nie jest to jednak egzystencjalny monizm. Rzeczywistość stanowią byty
o rozmaitej strukturze formalnej: Absolut, który jest bytem bezwzględnie 
prostym, byty złożone, ale istniejące samodzielnie (substancje), a wreszcie 
byty istniejące w czymś innym (przypadłości). Absolut jest jeden, ale by

quod dicit Dionysius quod ipsum esse commune est ipsius Dei, tamquam ab Ipso 
dependet et non ipse Deus est esse, idest ipsius esse communis, tamquam ab ipso 
dependens. Secundo, ąuantum ab hoc, quod omnia existentia continenter sub ipso 
esse communi, non autem Deus, sed magis esse commune continetur sub eius virtute, 
quia virtus divina plus extenditur quam ipsum esse creatum: et hoc est quod dicit, 
quod esse commune est in ipso Deo sicut contentum in continente et non e converso 
ipse Deus est in eo quod est esse. Tertio: quantum ad hoc quod omnia alia existentia 
participant eo quod est esse, non autem Deus, sed magis esse creatum est quaedam 
participatio Dei et similitudo Ipsius; et hoc est quod dicit quod esse commune habet 
Ipsum scilicet Deum, ut participans similitudinem Eius, non autem ipse Deus habet 
esse quasi participans ipso esse” (In de dimnis nominibus, c. 5, lect. 2).

78 De ente et essentia, c. 5.
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tów substancjalnych i przypadłościowych jest niezliczona ilość. Różnorod
ność bytów jest tak wielka, iż zdawałoby się, trudno jest mówić o jakiejś 
innej wspólnocie całej rzeczywistości poza tą, która wypływa z faktu 
istnienia.

Czym wobec tego wytłumaczyć tę nieprzebraną wielość bytów? Osta
tecznym czynnikiem wyjaśniającym fakt wielości, różnorodności i rzeczy
wistej odrębności bytów niekoniecznych jest Transcendentny Wzór, od 
którego pochodzi zróżnicowanie bytów 77. Relacje zachodzące między by
tami pochodnymi a Absolutem, jako ich Transcendentnym Wzorem, pre
cyzują również charakter ontycznej wspólnoty bytów. Partycypacja doty
czy nie tylko aktu istnienia; cały byt istnieje na mocy uczestnictwa w 
Absolucie. „Stopień” aktualności każdego konkretu wyznaczony jest bo
wiem formą-wzorem istniejącym w umyśle Pierwszej Przyczyny. Przy
czyna ta  działa poprzez poznanie. Absolut jako Transcendentny Wzór uza
sadnia więc mnogość bytów. Byty zostały pomyślane (zaplanowane) jako 
mnogie, ale sam fakt jedności Transcendentnego Wzoru unifikuje tę wie
lość. Każdy byt realizuje daną „myśl” (ideę) Absolutu, naśladuje więc Go 
w sobie tylko właściwy sposób, który charakteryzuje jego własny byt, 
ograniczony istotą (możnością) 78. Byt jest samym sobą, jest odrębnością 
w stosunku do wszystkich innych bytów dzięki temu, że uczestniczy w by
cie Absolutnym na sposób wyznaczony „planem” (wzorem, ideą) Boga. 
Wszystkie byty stanowią więc wspólnotę i w tym, że wszystkie pochodzą 
od jednego Wzoru, partycypują Jego byt na miarę wyznaczonej przez 
Niego formy 79.

77 „Omne ens ąuantumcumąue imperfectum a primo ente exemplariter deduci- 
tur”; „Sicut ergo divina sapientia causa est distinctionis rerum propter perfectionem  
universi, ita et inaeąualitatis” (S.Th. I, 47, 2); „Distinctio rerum et multitudo est ex  
intentione primi agentis, ąuod est Deus. Produxit enim res in esse propter suam 
bonitatem communicandam creaturis, et per eas repraesentandam; et quia per unam 
creaturam sufficienter repraesentari non potest, produxit multas creaturas, et diver- 
sas; ut ąuod deest uni ad repraesentandam divinam bonitatem suppleatur ex alia. 
Nam bonitas, quae in Deo est simpliciter et uniformiter, in creaturis est multipliciter 
et divisim; unde perfectius participat divinam bonitatem, et repraesentat eam totum 
universum, quam alia ąuaecumąue creatura. Et quia ex divina sapientia est causa 
distinctionis rerum” (S.Th. I, 47, 1 c).

78 Ten rodzaj podobieństwa Tomasz nazywa analogią, przez co rozumie podo
bieństwo, które nie polega na tym, że dana rzecz należy do tego samego rodzaju czy 
gatunku, lecz po prostu posiada najpowszechniejszą ze wszystkich doskonałość — byt. 
„Non dicitur esse similitudo creaturae ad Deum propter communicantiam in forma 
secundum eamdem rationem generis aut speciei, sed secundum analogiam tantum, 
prout scilicet Deus est ens per essentiam, et alia per participationem” (S.Th. I, 4, 3 
ad 3).

78 Tomasz wyjaśnia dokładnie, w  jaki sposób od jednej Pierwszej Przyczyny 
może pochodzić wiele różnorodnych bytów: „agens per naturam agit per formam per
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Jedność (w znaczeniu jedyności) Wzoru, według którego wszystkie byty 
przez to wszystko, czym są, są wewnętrznie ukształtowane, stanowi fun
dament wspólnoty bytów oraz swoistego (niesymetrycznego) podobieństwa 
ich do Boga przy równoczesnym nieskończonym niepodobieństwie. Dialek
tyka podobieństwa i niepodobieństwa bytów, istniejących na mocy party
cypacji do Absolutu, oparta jest na złożoności bytów pochodnych z ele
mentów aktualnych (transcendentalnych) i możnościowych (kategorial- 
nych). Poszczególny, rozważany sam w sobie, byt okazuje się odrębny od 
innych bytów. Równocześnie rozważany w aspekcie transcendentalnym 
stanowi on „fragment”, „część” wielkiej wspólnoty, „część”, która domaga 
się koniecznego odniesienia do „Całości”, rozumianej jako Pełnia Aktual
ności i Pełnia Doskonałości 80. Wszystko, co istnieje, jest niedoskonałe, ogra
niczone, fragmentaryczne, a równocześnie jest powiązane z innymi bytami 
i powiązane z Pełnią i do Niej podobne przez sam fakt bycia. Forma po
woduje, że byty są zasadniczo ograniczone w sobie, zamknięte, kategorial- 
ne. Równocześnie jednak ta sama forma zrealizowana sprawia, iż są one 
związane z Pełnią, bo realizują Jej idee. Absolut udziela więc jakby coś 
ze swej aktualności na miarę też przez Niego wyznaczoną. Podstawą więc 
spoistości różnorodnych, wielorakich bytów jest różnostopniowe partycy
powanie w Jedynej Doskonałości81.

3. Charakter podobieństwa zachodzącego między światem i Bogiem

Uwzględnienie pochodności bytów od jednego Transcendentnego Wzo
ru bliżej określa charakter egzystencjalnej wspólnoty bytów, wyznaczonej 
przez relacje, zachodzące między Bytem Partycypowanym i bytami party
cypującymi. Jest to związek egzystencjalny (wskazany przy omawianiu

quam est, quae unius tantum est una; et ideo non agit nisi unum. Agens autem volun- 
tarium, quale est Deus, agit per formam intellectam. Cum igitur Deum multa intelli- 
gere non repugnet unitati et simplicitati ipsius, relinąuitur quod licet sit unus, possit 
multa facere” (S.Th. I, 47, 1 ad 1); „nulla creatura repraesentat perfecte exemplar 
primum, quod est divina essentia, et ideo potest per multa repraesentari. Et tamen, 
secundum quod ideae dicuntur exemplaria, pluralitati rerum correspondet in mente 
divina pluralitas idearum” (S.Th. I, 47, 1 ad 2).

8° Używam tu wyrażeń „fragment” „część” „całość” nie w znaczeniu material
nym ani geometrycznym (jednoznacznym), ale w sensie analogicznym. Między Abso
lutem rozumianym jako Pełnia Aktualności („Całość”) a bytami istniejącymi przez 
partycypację („części”, „fragmenty”) zachodzi zasadnicza odrębność strukturalna, nie 
ma więc niebezpieczeństwa, że te terminy można zinterpretować w sensie panteistycz- 
nym.

81 Stanowisko Hegla z jego koncepcją całości (Identitat—Differenz) było próbą 
rozwiązania problemu jedności i wielości (monizm—pluralizm) bez znalezienia trans
cendentalności. Ostateczne rozwiązanie Hegla i kontynuatorów jego myśli jest moni- 
styczne, gdyż zanegowano samodzielność jednostek.
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przyczynowania sprawczego) oraz relacja podobieństwa, która wynika 
z racji samego faktu bytowania. Absolut i byty niekonieczne są, z tym  
że Absolut istnieje w sposób doskonały, pełny, nieograniczony, natomiast 
byty partycypujące istnieją w sposób cząstkowy, niepełny, ograniczony. 
Ograniczenie nie pochodzi jednak od jakiegoś elementu obcego, wrogiego, 
jak to np. uważał Platon, ale jest stanem normalnym, zaplanowanym 
przez Absolut 82. Ontycznie niemożliwa byłaby nawet inna sytuacja. Byt 
Prosty może być tylko jeden. Byty pochodne, złożone, z konieczności 
nie mogą być pełnią aktualności83. Fakt istnienia bytów pochodnych i spo
sób ich istnienia jest więc realizacją planów Absolutu. Taki sposób istnie
nia (ograniczony) pociąga więc za sobą z konieczności odrębność struktu
ralną od Absolutu i stanowi rację niepodobieństwa do Niego. Jedność 
i wspólnota pozostają w płaszczyźnie istnienia oraz innych związanych 
z istnieniem, transcendentalnych, właściwości bytu. Dlatego Tomasz wy
raźnie mówi, iż podobieństwo między bytami przez partycypację a Bogiem 
nie zachodzi z racji wspólnoty formy gatunkowej czy rodzajowej, ale jedy
nie z racji wspólnej „formy” bycia 84. To sprawia, iż można mówić o po
dobieństwie niedoskonałym i jednostronnym. Byty istniejące na mocy par
tycypacji są podobne do Absolutu, natomiast On nie jest do nich po
dobny 85.

Podobieństwo związane z samą wzorczością Absolutu posiada charak
ter statyczny. Dynamizuje się ono przez fakt istnienia i związanego z nim 
działania bytów, zmierzających do realizacji możliwości zawartych w na
turze danego bytu. Dotyczy to wszystkich bytów, a w bytach rozumnych 
dopełnione jest dążeniem do Absolutu przez poznanie i miłość. Jest więc 
dążeniem świadomym 86.

Jedność i jedyność Pierwszej Przyczyny jako sprawcy, wzoru i celu 
wszystkiego, co istnieje, jest ontyczną podstawą analogicznej jedności 
i spoistości całego kosmosu. Tę ontyczną wspólnotę między bytami nieko
niecznymi i Absolutem dopełniają jeszcze związki zachodzące między by
tami pochodnymi. Jako byty, czyli istniejące natury, realizują swój byt 
poprzez różnorodne aktywności, dzięki którym  wzajemnie na siebie od
działywają, wchodząc w nowe, realne związki o zasięgu kategorialnym.

82 Biorąc pod uwagę ontyczne pierwszeństwo istnienia przed istotą i fakt egzy
stencji Istnienia Czystego oraz istnień złożonych z istoty i istnienia, powstaje problem, 
co powoduje nierówność bytową. Jest to tzw. problem ograniczenia, czyli limitacji, 
istnień przez istotę, aktu przez możność (Por. K r ą p i e c ,  Struktura bytu, s. 294).

88 Zob. De ente et essentia, c. 4.
SJ Por. S.Th. I, 4, 3.
85 „[...] creatura sit similis Deo, non tamen quod Deus sit similis creaturae” (S.Th. 

t, 4, 3 ad 4). Relacja metafizycznego podobieństwa nie jest symetryczna (odwracalna).
86 Chodzi o dążenie do osiągnięcia optimum dla danej natury.
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Bytując i działając swoiście, osobno, bytują i działają wspólnie z innymi. 
Pogłębia to wspólnotę bytową w pewnych wycinkach rzeczywistości.

Oparty na przyczynowaniu sprawczym, wzorczym i celowym związek 
wszystkich bytów z Absolutem w konsekwencji prowadzi do ustalenia 
ontycznego podobieństwa zachodzącego między bytami istniejącymi na 
mocy partycypacji i Absolutem oraz między bytami pochodnymi między 
sobą. Podobieństwo to, jak wskazano wyżej, posiada charakter zupełnie 
wyjątkowy. Byty niekonieczne są podobne do Absolutu przede wszystkim 
z racji bytowania i tego, co jest nieodłącznie związane z bytowaniem 
i wspólne wszystkim bytom, a więc z racji właściwości transcendentalnych. 
Natomiast w tym, w czym są tylko podobne do siebie, różnią się od swej 
Przyczyny; są w tym do Niej niepodobne (właściwości kategorialne). 
Dzieje się tak dlatego, że byty pochodne są podobne do swego jedynego 
i Transcendentnego Wzoru w sposób niepełny i nierówny. Podobieństwo 
między bytami istniejącymi na zasadzie partycypacji i Absolutem może 
być wyrażone jedynie przy pomocy pojęć transcendentalnych, a jedność 
rzeczywistości wyrażona przy pomocy transcendentalnej analogii.

Partycypacja transcendentalna i analogia transcendentalna „spotykają 
się” właśnie w ukazaniu swoistej jedności kosmosu i wspólnoty ontycznej 
bytów. Transcendentalna partycypacja, a więc fakt, że wszystko, co istnie
je, uczestniczy w Bycie Absolutu, czyli jest od niego zależne w sensie 
sprawczym, wzorczym i celowym, ujmowany jest w analogii transcenden
talnej, która ukazuje wspólnotę doskonałości transcendentalnej i propor
cjonalne jej realizacje przez poszczególne konkrety. Fakt partycypacji 
transcendentalnej i analogia wewnątrzbytowa i międzybytowa stanowią 
także ontyczną podstawę dla możliwości posługiwania się analogią jako 
metodą filozoficznego poznania, możliwości tworzenia pojęć transcenden
talnych i analogicznych oraz analogicznego sposobu orzekania. Więź byto
wa, istniejąca między bytami pochodnymi i Absolutem, pozwala utworzyć 
jedno pojęcie transcendentalne,„ujmujące rzeczywistość w tym, co wspól
ne wszystkim bytom, choć realizowane przez każdy z nich w różnym stop
niu, przede wszystkim jedno pojęcie bytu, rzeczy, jedności, odrębności, 
prawdy i dobra. Pochodząca z bytowej zależności od Absolutu jedność 
ontologiczna doskonałości realizowanych przez wielorakie byty, czyli po
wszechność faktu partycypacji, stanowi więc podstawę do unifikacji i po
jęcia bytu i innych pojęć transcendentalnych.

Jedność źródła partycypacji uzasadnia przeto metodę analogii metafi
zycznej i możność orzekania o Bogu pojęć analogicznych (transcendental
nych). Transcendentalny aspekt poznania metafizycznego ujmującego w 
bytach to, co wspólne, i nie zacieśniające zakresu do żadnego uniwersum 
bytowego powoduje pewną „otwartość” pojęć metafizycznych, które —
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choć utworzone na podstawie bytów pochodnych — mogą być orzekane
0 Absolucie87.

Teoria transcendentalnej partycypacji bytu w filozofii Tomasza z Ak
winu stanowi ujęcie rzeczywistości w jej wspólnych cechach. Jest jakby 
najogólniejszym zwornikiem całego systemu i rozwiązuje spór między mo- 
nizmem i pluralizmem. Ukazuje bowiem z jednej strony odrębność każde
go konkretu (wszelki byt rozpatrywany w sobie jest realny i stanowi pew
ną bytową jedność), lecz z drugiej strony ujm uje go w perspektywie trans
cendentalnej, a więc traktuje go jako element pewnej „całości”, obejmu
jącej wszystkie byty, które tworzą między sobą również osobliwą jedność 
przez fakt współpartycypowania w Jednej Przyczynie — Jedności Abso
lutnej. Jest to nie tylko unifikacja poznawcza jednego (analogicznego
1 transcendentalnego) pojęcia bytu, lecz przede wszystkim jedność realna 
bytów, która może być ujęta poznawczo w jednym pojęciu. Jedność ta 
wynika z unifikacyjnej mocy aktu: istnieje zasada aktualności wszystkie
go — Czysty Akt; wszystkie inne byty swą aktualność czerpią z Niego. 
Toteż całą relację partycypacji można wyrazić w kategoriach możności 
i aktu: „Byt partycypujący do bytu partycypowanego ma się tak, jak moż
ność do aktu” 88.

Ontyczna więź między Absolutem i bytami pochodnymi znajduje się 
więc na „przecięciu” równoczesnej transcendencji i immanencji Absolutu 
w stosunku do nich. Transcendencja bytowa przejawia się w odrębności 
strukturalnej: Absolut jest bytem  bezwzględnie prostym, Czystą Aktual
nością; byty istniejące na zasadzie partycypacji są wewnętrznie złożone 
z różnorodnych elementów mających się do siebie jak możność do aktu. 
Byty nie są czymś statycznym, podlegają nieustannym przemianom, aktua
lizacji. Partycypacja posiada przeto charakter dynamiczny. Immanencja 
Absolutu przejawia się w tym, że byty pochodne są wewnętrznie ukonsty
tuowane przez stwórcze działanie Boga. Do ich natury, jako bytów, należy 
odniesienie do Absolutu. Transcendencja Boga ukazuje naturalną niedo

87 Zagadnienie analogii, jako metody metafizycznego poznania oraz sposobu orze
kania o Bogu pojęć analogicznych i transcendentalnych, stanowi wielki problem, 
szeroko opracowywany w literaturze filozoficznej. Tutaj jedynie ograniczam się do 
ukazania związków między partycypacją a analogią poznawczą. Chodzi tu o podkreśle
nie, że jedynie pojęcia transcendentalne są „otwarte” na Absolut, wszelkie natomiast 
pojęcia kategorialne mogą być o Bogu orzekane w sensie metaforycznym. „Quaedam 
vero nomina significant ipsas perfectiones absolute, absque hoc quod aliąuis modus 
participandi claudatur in eorum significatione, ut ens, bonum, vivens et huiusmodi; et 
talia proprie dicuntur de Deo” (S.Th. I, 13, 3 ad 1) oraz „Unde quaelibet creatura 
in tantum eum repraesentat, et est ei similis, in ąuantum perfectionem aliquam habet 
non tamen ita quod repraesentet eum sicut aliquid eiusdem speciei vel generis sed 
sicut excellens principium” (S.Th. I, 13, 2c).

88 Quodl. 3a 20.
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skonałość bytu pochodnego i wielkość Absolutu; immanencja natomiast 
daje bytom skończonym nieporównywalną wielkość, udział w wielkości 
samego Boga. „Bóg jest we wszystkich rzeczach nie jako część istoty czy 
przypadłości, lecz jak działający w tym, co działa. Działający musi być 
złączony z tym, co działa, i przeniknąć go swoją mocą [...] ten, co porusza 
i byt poruszany muszą być razem. Ponieważ Bóg jest samym istnieniem 
[esse] dzięki swej istocie, byt stwarzany musi być Jego właściwym skut
kiem [...] Bóg nie jest jednak przyczyną bytu skończonego tylko w momen
cie stwarzania, lecz tak długo, jak długo stworzenie — ponieważ ciągle 
jest — ma być zachowane w istnieniu [...] Jak  długo byt istnieje, tak dłu
go Bóg musi być obecny w danej rzeczy stosownie do jej istnienia. Lecz 
istnienie [esse] jest czymś najbardziej wewnętrznym w każdej rzeczy i naj
głębiej obecnym w niej, ponieważ jest czynnikiem formalnym w stosunku 
do wszystkiego, co się w danej rzeczy znajduje [...] Stąd Bóg jest obecny 
w każdej rzeczy i to najbardziej wewnętrznie [intim e]” 89. Transcenden
talna partycypacja bytu od strony filozoficznej ukazuje prawdę, że „w Nim 
żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” 90, wykluczając równocześnie panteizm.

§ 5. PARTYCYPACJA TRANSCENDENTALNA A INNE TYPY PARTYCYPACJI

Dotychczas przeprowadzane analizy dotyczyły przede wszystkim par
tycypacji jako teorii, obejmującej całokształt realnych relacji zachodzą
cych między bytami pochodnymi a Absolutem. W pismach Tomasza z Ak
winu term in „partycypacja” oznacza jednak bardzo często również de- 
sygnaty innego typu. Narzuca się więc potrzeba podsumowującego porów
nania dziedzin denotowanych terminem partycypacja: realnej, poznawczej 
i logicznej, oraz wyróżnienia ich w obrębie znaczeń zasadniczych i po
chodnych .

o» S.Th. I, 8, 1. 90 Dz. Ap. 17, 28.
91 Tomasz, podając definicję partycypacji w Inde Hebd. cap. 2, wylicza szereg 

przypadków, do których odnosi się termin partycypacja. Nie jest to wykaz pełny, 
a nawet w pewnym sensie dezorientujący, gdyż w tym tekście Tomasz nie odróżnia 
partycypacji realnej od logicznej. Dla orientacji przytoczymy wskazane przez Toma
sza desygnaty terminu partycypacja: 1° człowiek uczestniczy w zwierzęciu „homo 
dicitur participare animal quia non habet rationem animalis secundum totam commu- 
nitatem”; 2° Sokrates uczestniczy w człowieczeństwie: „et eodem ratione Socrates 
participat hominem”; 3° przypadłości partycypują w  podmiocie: „subiectum — acci- 
dens”; 4° materia — formę: „materia formam quia forma substantialis vel acciden- 
talis quae de sui ratione communis est determinatur ad hoc vel aliud subiectum”; 
5° skutek uczestniczy w swojej przyczynie: „et similiter effectus dicitur participare 
suam causam et praecipue quando non adaequat virtutem suae causae: puta si dica- 
mus quod aer participat lucern solis, quia non recipit eam in ea claritate qua est in 
sole”.
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Termin partycypacja, jak wykazała analiza semiotyczna, oznacza rela
cję między dwiema rzeczywistościami, przy czym jeden człon relacji, za
wierający zwykle szereg elementów, ma się do drugiego, najogólniej, jak 
część do całości czy wielość do jedności, a bardziej szczegółowo — jak to, 
co niedoskonałe do doskonałego, ograniczone do nieograniczonego, podob
ne do tożsamego, posiadające do będącego (avoir-etre), złożone do prostego, 
pochodne do pierwotnego, uprzyczynowane do nieuprzyczynowanego92.

Nie można jedną definicją objąć wszystkich form partycypacji ani do
kładnie określić jej charakteru. Przy bliższej determinacji przestaje obej
mować wszystkie przypadki (biorąc historycznie czy systematycznie) deno- 
towane tym  terminem. Charakter partycypacji zależy bowiem od szeregu 
czynników, przede wszystkim zaś od dziedziny, do której odnosi się (stany 
rzeczy, dziedzina poznawcza, logiczna) oraz od danego systemu filozoficz
nego, w ramach którego występuje pojęcie partycypacji 93.

Tutaj ograniczę się do usystematyzowania znaczeń i desygnatów ter
minu partycypacja występującego w systemie filozoficznym Tomasza. Pa
miętać przy tym  trzeba, iż rzeczywistość, zarówno jako m akrostruktura 
jak i m ikrostruktura, stanowi w jego wizji świat hierarchicznie zbudowa
ny, powiązany wielorakimi wzajemnymi relacjami.

92 Szerzej na ten temat por. mój artykuł, Analiza pojęcia partycypacji...
93 Pomijam tu pojęcia partycypacji występujące u takich współczesnych auto

rów, jak np. V. Gioberti, L. Lavelle, L. Levy-Bruhl czy M. Buber. Gioberti terminem 
partycypacja oznacza, wypracowaną na tle dialektyki heglowskiej, nową dialektykę 
wyjaśniającą relację między Stwórcą a stworzeniem. Partycypacja jest procesem rów
nocześnie wewnętrznym i zewnętrznym, mającym przezwyciężyć przygodność i zmy
słowość i przeobrazić się w permanentną inteligibilność. Realizuje się to w pewnym 
stopniu w  myśli ludzkiej. Dialektyka przechodzi z pierwszego do drugiego cyklu 
stwórczego. Tutaj partycypacja osiąga swój punkt kulminacyjny „diwinizacji” w pro
cesie historii kultury powszechnej skierowanym ku palingenezie końcowej, która bę
dzie realizacją nowej ziemi i nowego nieba (Filosofia della Revelazione, s. 18—19). 
Według Lavelle’a partycypacja jest relacją między tym, co jednostkowe i powszechne 
w ludzkiej świadomości, oraz między człowiekiem i bytem absolutnym. Człowiek 
partycypuje w bycie Stwórcy, bo stworzenie jest przekazywaniem własnego bytu (Zob. 
L. L a v e 11 e, De l’acte, Paris 1937, V, X—XI. Por. E. C e n t i n e o, La metafisica 
lavelliana e la dialettica della partecipazione, Palermo 1951). Zdaniem Levy-Bruhla 
partycypacja oznacza sposób myślenia występujący u ludzi o niskim poziomie kultury, 
według którego byty nawet bardzo różnorodne są wzajemnie powiązane i stanowią 
jakąś mistyczną wspólnotę natury, tworząc jakby jeden byt (por. L. Levy-Bruhl, 
Les fonctions mentales dans les societes injerieures, Paris 1910, s. 77; Les carnets, 
Paris 1949, s. 77 nn.). M. Buber natomiast pojęcie partycypacji rozumie jako inter-. 
osobową korelację między „ja” i „Ty” (Por. M. B u b e r ,  Werke, t. I, Schriften zur 
Philosophie, Miinchen 1962).
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1. Partycypacja w  porządku bytowym

W sensie ścisłym term in partycypacja w Tomaszowej filozofii bytu 
oznacza r e l a c j e  zachodzące m i ę d z y  b y t a m i  n i e k o n i e c z n y 
m i  a A b s o l u t e m .  Jest to tzw. transcendentalna partycypacja bytu. 
Charakter jej związany jest ze strukturą bytów niekoniecznych. Skoro 
czynnikiem konstytuującym bytowość jest akt istnienia, rzeczywiste jest 
nie tylko to, co jest istnieniem (Istnienie Absolutne), ale także i to, co po
siada istnienie partycypowane (byty złożone, zmienne, ewoluujące). Trans
cendentalna partycypacja bytu implikuje szereg bardziej szczegółowych 
relacji: zależność w istnieniu, zależność co do struktury (natury) ontycznej 
i wynikające stąd ostateczne ukierunkowanie w działaniu bytów. Relacja 
partycypacji w filozofii Tomasza obejmuje więc kompleks działania skut- 
kowo-przyczynowego (przyczyn zewnętrznych) sprawczego, wzorczego i ce
lowego. Absolut — Czysty Akt jest przyczyną zaistnienia i trwania w ist
nieniu bytów skutkowych; byty istniejące przez partycypację w istnieniu 
Absolutu (byty złożone z elementów możnościowych i aktualnych) są rea
lizacją idei Bożych (stąd nie tylko istnienie, ale i struktura bytów jest po
chodna od Absolutu) oraz zasadnicze, związane z naturą bytów, inklinacje 
są ukierunkowane ku Absolutowi; byty dążą do wypełnienia wyznaczonych 
przez Niego możliwości rozwojowych. Absolut — Byt per essentiam  — 
jest więc przyczyną sprawczą, wzorczą i celową wszystkiego, co istnieje 
(bytów istniejących na zasadzie partycypacji). Partycypacja implikuje tak
że stosunek podobieństwa, który w filozofii Tomasza jest organicznie po
wiązany z wszystkimi relacjami przyczynowymi (nie tylko z egzemplaryz- 
mem). Stosunek partycypacji między Absolutem i bytami skończonymi, od 
strony tych ostatnich, jest stosunkiem koniecznym, transcendentalnym 
i konstytutywnym 94.

Fakt wspólnej pochodności wszystkich bytów oraz ich zależności od 
jednej transcendentnej Przyczyny, choć realizujący się w różnym stopniu

94 Charakter partycypacji będącej relacją między stanami rzeczy zależy od pod
stawowych koncepcji filozoficznych, przede wszystkim od tego, jak rozumie się byt 
i co jest elementem konstytuującym „prawdziwą bytowość”. W systemach, w których 
czynnikiem kształtującym bytowość jest tożsamość treściowa lub doskonałość formal
na, partycypacja obejmuje związki o charakterze formalno-wzorczym, pomijając za
leżność w istnieniu. Tak było w przypadku partycypacji w systemie platońskim, gdzie 
bytami prawdziwymi były jedynie idee, natomiast rzeczy partycypujące — pozorem, 
cieniem „prawdziwej rzeczywistości”. Wobec tego relacja partycypacji wyrażała tylko 
naśladownictwo, niedoskonałe podobieństwo, nie dotyczyła natomiast związków egzy
stencjalnych. Podobnie u Augustyna istotą Bytu Doskonałego jest niezmienność 
i wieczność, a byty stworzone są jedynie Jego niedoskonałym naśladownictwem; isto
tą partycypacji zachodzącej między światem a Bogiem jest niedoskonałe podobień
stwo w płaszczyźnie formalnej.
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(poszczególne byty „otrzymują” od Absolutu nierówne „porcje” bytu), sta
nowi o zasadniczej jedności całego kosmosu. Jest to jedność realna, obej
mująca również absolutną Jedność-Akt. Z Nim jedności partycypowane 
(zbiór bytów złożonych z możności i aktu) stanowią pewną „hierarchię” 9S. 
Pluralizm bytowy, którego tak  rozumiana partycypacja jest wyjaśnieniem, 
nie wyklucza więc bardzo zasadniczej jedności wszechświata. Ale to jest 
konsekwencją dalszą. Mówiąc o tomistycznej teorii partycypacji, ma się 
na myśli przede wszystkim teoretyczne ujęcie wszechstronnych realnych 
związków zachodzących między Absolutem i bytami pochodnymi.

Innym desygnatem term inu partycypacja są relacje zachodzące mię
dzy p r z y c z y n ą  g ł ó w n ą  a p r z y c z y n a m i  n a r z ę d n y m i  we 
wszelkiego rodzaju działaniach. Termin partycypacja użyty jest tu  w sen
sie właściwym (choć analogicznym w stosunku do pierwszego). Byty istnie
jące przez partycypację uczestniczą także w przyczynowości sprawczej 
Pierwszej Przyczyny w tej samej proporcji, w  jakiej partycypują w istnie
niu. Będąc rzeczywistymi bytami, są rzeczywistymi przyczynami, które 
wchodzą w różnego rodzaju związki przyczynowe z innymi bytami, rów
nież pochodnymi. W stosunku do przyczyny głównej są przyczynami w tór
nymi, w stosunku do innych bytów mogą być przyczynami głównymi. 
Przyczyna narzędna na wszelkich szczeblach bytowych otrzymuje moc 
działania od przyczyny głównej. Przyczyna narzędna działa więc przez 
partycypację w działaniu przyczyny głównej, nie stanowi samodzielnego 
przyczynowania, zawsze musi występować wspólnie z przyczyną główną: 
„Siła narzędzia, pisze Tomasz, jest jakimś bytem niepełnym [ens incom- 
pletum\. Tego rodzaju byty zwykło nazywać się „intencjami” 96. „Zdarza 
się, że coś partycypuje w działaniu właściwym czegoś drugiego nie na 
mocy własnej, lecz^instrumentalnie, o ile działa mocą drugiego” 97.

Terminem partycypacja denotuje się także stany rzeczy w porządku 
predykamentalnym, a przede wszystkim r e l a c j e  zachodzące między 
e l e m e n t a m i  w e w n ą t r z b y t o w y m i  takimi, jak m ateria—for
ma, przypadłość—substancja. Partycypacja predykam entalna nie jest za
leżnością przyczynową, ale wyraża stosunek współskładania się na całość 
czy tkwienia w jakiejś całości czynników, z których jedne są ontycznie 
bardziej doskonałe od innych98. Istnienie przypadłości jest zapodmiotowa- 
ne w istnieniu substancji, a forma jest czymś doskonalszym, właśnie czyn
nikiem aktualizującym (aktem) w  stosunku do m aterii (możności) i współ

,5 O hierarchii rzeczywistości, włączając w nią Absolut, można mówić tylko pod
warunkiem uwzględnienia Jego całkowitej odrębności strukturalnej w stosunku do 
wszystkich bytów pozostałych.

»« In IV Sent. 1, 1, 4. "  S.Th. I, 45, 5.
88 Na temat partycypacji predykamentalnej zob. F a b r o ,  Participation et 

causalite..., s. 625—629.
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tworzy z nią jedną substancję. Nie jest to więc partycypacja w znaczeniu 
ścisłym, ale w sensie analogicznym, a nawet metonimicznym.

Podstawowy fakt, że byty skończone są bytami per participationem, 
pociąga za sobą i inne konsekwencje takie, jak np. u c z e s t n i c z e n i e  
w o d w i e c z n y m  p r a w i e  B o ż y m .  Prawo naturalne nie jest ni
czym innym jak właśnie partycypacją w racjonalności Boga. Toteż term i
nu partycypacja używa się na oznaczenie relacji, zachodzącej między pra
wem naturalnym  a odwiecznym prawem natury rozumnej. Uczestnictwo 
to mieści się redukcyjnie w  partycypacji transcendentalnej, a związane jest 
przede wszystkim z Boskim działaniem wzorczym (byty realizują wzorcze 
idee Boże) i celowym. Naturalne inklinacje człowieka są więc ostatecznie 
pochodne od Absolutu i do Niego jako Najwyższego Dobra ostatecznie 
skierowane. „Naturalne światło rozumu, poprzez które odróżniamy dobro 
od zła, co należy do prawa naturalnego, jest więc partycypacją prawa 
wiecznego w rozumnych stworzeniach”

Terminu partycypacja używa Tomasz z Akwinu również na oznaczenie 
„ h i e r a r c h i c z n e j ” s t r u k t u r y  c z ł o w i e k a ,  na oznaczenie re
lacji zachodzących między niższymi i wyższymi władzami człowieka (ana
logicznie wszystkich zwierząt) oraz między władzami a podmiotem. „Zmy
sły są dla intelektu, a nie odwrotnie. Zmysły są jakimś niedoskonałym 
uczestniczeniem w intelekcie i dlatego też one w swym naturalnym  po
chodzeniu wypływają z [duszy] intelektualnej, pozostają w stosunku do 
intelektu, jak niedoskonały do doskonałego” 10°. Podobnie rozum szczegó
łowy uczestniczy w intelekcie: „rozum szczegółowy [wis cogitativa] jest 
najwyższą władzą w porządku zmysłowym, w którym styka się ze stroną 
intelektualną partycypując coś z porządku intelektualnego, jako coś, co 
jest najniższe w porządku rozumnego dyskursu zgodnie z regułą Dioni
zego [...] Stąd vis cogitativa nazywa się rozumem szczegółowym”.

W powyższych tekstach występuje term in partycypacja w dwóch zna
czeniach. Gdy chodzi o relacje między władzami a ich podmiotem, zachodzi 
partycypacja w sensie przyczynowania, pochodności, choć dokonującej się 
w zakresie kategorialnym. Natomiast relacje zachodzące między funk
cjami poszczególnych władz stanowią partycypację w  bardzo szerokim 
znaczeniu tego słowa. Relacja partycypacji oznacza tu  połączenie w czło
wieku zmysłów z intelektem, a także fakt, że pewne funkcje intelektu 
łączą się z funkcjami zmysłów dla wytworzenia jednego skutku. Stanowią 
więc, mimo pewnej złożoności, funkcjonalną jedność.

Podobnie hierarchiczny, a więc dający się wyrazić za pomocą rela-

99 S.Th. I—Ilae, 91, 2. Por. M.A. K r ą p i e c ,  O tomistyczną koncepcją prawa 
naturalnego.

19» S.Th. I, 77,7.
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cji partycypacji, charakter posiada p o r z ą d e k  m o r a l n y .  Cnoty mo
ralne partycypują w cnotach intelektualnych, przede wszystkim w cnocie 
roztropności: „Owa definicja cnoty [usprawnienia] nie dotyczy usprawnień 
w ogóle, lecz jedynie usprawnień moralnych, których definicje zawierają 
element intelektualny mając wspólny z nią komponent, jakim jest roz
tropność. Tak bowiem jak podmiotem usprawnień moralnych jest coś, co 
w jakimś sensie zależy [partycypuje] od rozumu, tak też usprawnienie mo
ralne ma charakter cnoty o tyle, o ile partycypuje w porządku intelek
tualnym” 1M. „Roztropność można odnaleźć w definicjach innych uspraw
nień; w niej bowiem w sensie zasadniczym wyraża się dobro rozumne, 
a w następstwie dobro [związane] z jakimś usprawnieniem. Pierwszy bor 
wiem jest porządek istotowy niż partycypatywny [prius est quod est per 
essentiam quam quod est per participationem] 1#2”.

W innym, bo już tylko metaforycznym sensie, mówi się o partycypacji 
na oznaczenie relacji podobieństwa, które zachodzi między kategoriami 
bytów (rośliny, zwierzęta, ludzie) czy między funkcjami bytów „wyż
szych” i „niższych”, np. mówi się, że „zwierzęta partycypują w roztrop
ności ludzkiej”. Partycypacja nie oznacza tutaj związków realnej zależ
ności, a tylko fakt, że praktyczne zachowanie się zwierząt jest podobne do 
praktycznego zachowania się człowieka (roztropność).

Tomasz mówi również o partycypacji w aevum  i aeternum. Chodzi tu
o wyrażenie sposobu bytowania czasowego, który chociaż posiada czasowy 
początek, nie ma końca, stąd pewne podobieństwo do istnienia acza- 
sowego 1#3.

Osobną grupę desygnatów nazwy partycypacja stanowią r e l a c j e  z a 
c h o d z ą c e  w d z i e d z i n i e  n a d p r z y r o d z o n e j .  Chodzi o wy
rażenie związku między człowiekiem a Bogiem dzięki łasce uświęcającej 
oraz związków między chrześcijaninem a Chrystusem przez wiarę, sakra
menty itp. Jest to dziedzina leżąca poza sferą zainteresowania i możliwo
ści poznawczych filozofii, toteż ograniczę się do zaanonsowania jedynie 
tego rodzaju desygnatów interesującego nas terminu. Dzięki łasce udzie
lanej przez Boga człowiek uczestniczy w wewnętrznym życiu Boga i fakt

181 S.Th. II—Ilae, 47, 5 ad 1. 10* In III Sent. 33, 1, 1.
108 In I Sent. 8, 2, 2: „Secundum quod aliqua participant de interminabilitate 

aeternitatis aliquo modo dicuntur aeterna participative. Quod vero nullo modo inter- 
minabilitatem participat, nullo modo aeternum dicitur, sicut temporale, quod incipit 
et finitur. Dico ergo quod quibusdam communicatur interminabilitas secundum quod 
excludit terminationem durationis ex parte post; et hoc modo ignis inferni dicitur 
aeternus quia nunquam finietur. Aliąuibus autem creaturis communicatur intermina
bilitas secundum quod excludit terminationem quae est ex successione partium; et 
istae sunt spirituales creaturae quarum esse est totum simul. Sed interminabilitas 
quae excludit omnem imperfectionem non communicatur alicui creaturae cum nulla 
creatura possit esse perfecta simpliciter”.
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tego rodzaju partycypacji jeszcze bardziej zbliża go (czyni podobnym) do 
Boga niż partycypacja naturalna. „Istnieje dwojakiego rodzaju szczęśli
wość człowieka — wyjaśnia Tomasz. Jedna jest proporcjonalna do na
tury  ludzkiej. Ten rodzaj szczęśliwości człowiek może osiągnąć przy po
mocy danychi naturalnych. Drugi rodzaj szczęśliwości przewyższa naturę 
ludzką i dojść do niej da się jedynie dzięki specjalnej pomocy Bożej, bę
dącej pewnego rodzaju uczestnictwem w Boskości. Gdy mówi np. św. Piotr 
(2 P 1, 4), że przez Chrystusa jesteśmy uczestnikami natury Boskiej” 104. 
W ramach partycypacji nadprzyrodzonej Akwinata czyni dalsze rozróż
nienia: „podwójna jest partycypacja w Chrystusie. Jedna niedoskonała, 
która dokonuje się przez wiarę i sakramenty, druga zaś doskonała — dzięki 
obecności oraz oglądowi rzeczy. Pierwsza jest już obecnie naszym udzia
łem, drugiej — oczekujemy” los. Można by tu  przytaczać jeszcze inne przy
padki partycypacji nadprzyrodzonej, jak np. zmartwychwstanie ciał będzie 
partycypacją w zmartwychwstaniu Chrystusa itp. Termin partycypacja 
w tym  ostatnim przypadku jest użyty raczej w znaczeniu ogólnym, po
tocznym niż ściśle technicznym.

2. Partycypacja w porządku poznawczym

Zasadniczo u Tomasza z Akwinu trudno mówić o partycypacji poznaw
czej w ścisłym sensie tak, jak to miało miejsce w  systemie Platona czy 
Augustyna, gdzie poznawać na sposób partycypacji znaczyło dosięgnąć 
przedmiotu poznania przez bezpośrednie zetknięcie się z nim, za pomocą 
prostego oglądu. Poznanie przez partycypację było więc poznaniem intui
cyjnym, oglądem suponującym bezpośredni kontakt bytu poznawanego 
i intelektu poznającego. Dotyczyło to przede wszystkim poznania idei. Tak 
rozumiana partycypacja poznawcza przeciwstawia się poznaniu przez 
abstrakcję, a więc takim typom poznania, w których intelekt dokonuje 
pewnych czynności, by przygotować przedmiot poznania, podnosząc go na 
stopień pożądanej poznawalności106.

m S.Th. I—Ilae, 62, 1. 105 In Ep. ad Hebraeos, c. III.
106 w  doktrynie Augustyna określenie „poznanie przez partycypacją” wyraża 

fakt, że światło umysłowe, którym człowiek ujmuje prawdę, nie należy do natury 
ludzkiego umysłu, ale jest właściwością Boga. Bóg wprawdzie stwarza w człowieku 
światło stworzone, które należy do umysłu ludzkiego, nie jest ono jednak zdolne 
poznać prawd niezmiennych, koniecznych. Dla ich poznania umysł ludzki musi rów
nież partycypować w umysłowym świetle Bożym (iluminacja). Poznanie przez party
cypację nie jest, według Augustyna (poza poznaniem mistycznym), poznaniem wprost 
idei Boga. Jest to raczej bezpośrednim, a więc intuicyjnym działaniem Boskich pojęć 
na myśl ludzką. Ich działanie można porównać do odcisku, jaki na wosku pozostawia 
pierścień, który odbija na nim swój kształt (Por. De div. ąuaest. 83, 46). I tutaj pozna
nie przez partycypację przeciwstawia się poznaniu przez abstrakcję, ponieważ Augu
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Niekiedy jednak poznanie ludzkie nazywane bywa wprost poznaniem 
przez partycypację. Terminu tego używa Tomasz w  zupełnie innym zna
czeniu niż Platon czy Augustyn. Określenie „poznanie przez partycypację” 
związane jest z wyróżnieniem przez Tomasza władzy poznawczej, aktu po
znawczego i przedmiotu poznania. Władza poznawcza przyjm uje w sposób 
niematerialny i pośredni przez nią poznawany przedmiot. Intelekt ludzki 
jest bowiem czystą możnością i od samego przedmiotu przyjmuje pewne 
podobieństwo, determinujące go od takiego, a nie innego, aktu oraz takiej, 
a nie innej, treści poznawczej. Intelekt jakby partycypuje w przedmiocie 
poznania, a przedmiot „tkwi” (skoro jest poznany) w intelekcie 107. Relacja 
partycypacji może również denotować związki między ujęciami poznaw
czymi, między różnymi czynnościami poznawczymi czy też ich wynikami. 
Tak rozumiane poznanie przez partycypację nie koliduje z realizmem po
znawczym, genetycznym empiryzmem ani nie przeciwstawia się poznaniu 
przez abstrakcję.

3. Partycypacja w  porządku logicznym

Można wyróżnić dwa zasadnicze desygnaty term inu „partycypacja lo
giczna” : r e l a c j e  m i ę d z y  p o j ę c i a m i  oraz s p o s ó b  o r z e k a 
n i a .  W pierwszym przypadku chodzi o relację między pojęciami mniej
i bardziej ogólnymi (człowiek—zwierzę) czy pojęciami jednostkowymi 
a pojęciem ogólnym (Sokrates—człowiek). Dla Platona była to forma par
tycypacji realnej (idea człowiek istnieje realnie — poszczególne jednostki 
są jej partycypacjami). W filozofii Tomasza z Akwinu natomiast „czło
wiek” jest, otrzymanym na drodze procesu abstrakcji, pojęciem ogólnym
i jako takie nie istnieje samodzielnie, niezależnie od poznającego umysłu
i poszczególnych ludzi. Toteż relacja partycypacji między jednostką i ga
tunkiem, gatunkiem i rodzajem posiada w filozofii tomistycznej znaczenie 
jedynie logiczne. Natomiast partycypacja jako sposób orzekania (praedi- 
catio per participationem) przeciwstawia się orzekaniu istotowemu (prae- 
dicatio per essentiam) ł08. „Istnieją dwa sposoby orzekania — pisze To
masz — orzekanie istotowe i orzekanie przez partycypację. Termin światło
o ciele oświetlonym orzeka się przez partycypację, jeśli jednak istniałoby

styn utrzymuje, iż człowiek nie posiada własnej władzy odczytywania prawdy. Wszel
kie poznanie jest partycypacją pierwszego Światła—Słowa (Por. W. K e e 1 e r, Sancti 
Augustini doctrina de cognitione, Roma 1934 oraz E. G i 1 s o n, Wprowadzenie do 
nauki świętego Augustyna, s. 75—100).

107 Por. M.A. K r ą p i e c, Realizm ludzkiego poznania, s. 506—11.
los w ie le  szczegółowych uwag na temat orzekania przez partycypację i jego 

specyfikacji systemowych zawiera praca G e i g e r a ,  La participation..., por. zwłasz
cza s. 122—150.
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jakieś światło samoistne, orzekałoby się o nim term in światło istotowo” 109.
W orzekaniu istotowym orzeczenie jest rówńe co do zakresu podmio

towi i wyraża całą jego istotę: podmiot i orzeczenie są absolutnie tożsame. 
Natomiast orzekanie przez partycypację zachodzi wówczas, gdy orzeczenie 
jest częścią podmiotu. Można wtedy przeciwstawić podmiot, wzięty jako 
całość, którejkolwiek z jego części wyrażonej przez orzeczenie. Nie zacho
dzi więc bezwzględna tożsamość podmiotu i orzeczenia.

U podstaw podziału orzekania na orzekanie per essentiam  i orzekanie 
per participationem  tkwi przeciwstawienie w dziedzinie ontycznej bytów 
złożonych, niesamodzielnych i istot niezłożonych, samodzielnych. Dla Pla
tona było to przeciwstawienie rzeczy zmysłowo poznawalnych ideom, dla 
Tomasza natomiast przeciwstawienie Absolutu i bytów pochodnych. Toteż 
sposób orzekania łączy się ze sposobem istnienia: „To, co orzeka się rów
nocześnie o Bogu i o bytach stworzonych, o Bogu orzeka się istotowo, na
tomiast o bytach stworzonych orzeka się przez partycypację” n0. Ilustruje 
to Akwinata na przykładzie orzekania terminem byt i dobry: „byt [ens] 
orzeka się istotowo jedynie o Bogu, ponieważ boskie esse jest esse samo
istnym i absolutnym. Natomiast o bytach stworzonych orzeka się przez 
partycypację, ponieważ żadne stworzenie nie jest swoim esse, lecz ma esse. 
Podobnie mówi się o Bogu, że jest dobry, gdyż jest samym dobrem, stwo
rzenia zaś są dobre, gdyż mają cząstkę dobra dzięki partycypacji” n l . To
masz wyraźnie więc stosuje podział na orzekanie istoto we i orzekanie 
przez partycypację do dziedziny transcendentaliów. Terminy: byt, jedno, 
dobro, prawda itd., orzekane są o Bogu istotowo, o bytach skończonych 
natomiast przez partycypację.

W orzekaniu istotowym podmiot i orzeczenie zdania, wyrażone w po
staci abstrakcyjnej, są absolutnie tożsame tak co do treści formalnej, jak
i sposobu bytowania. W orzekaniu przez partycypację orzeczenie istotowe 
lub przypadłościowe, wyrażone w postaci konkretnej, dotyczy podmiotu 
konkretnego, którego część denotuje owo orzeczenie. Orzekanie przez par
tycypację może być dwojakiego rodzaju: takie, w którym orzeczenie jest 
istotnym elementem podmiotu (np. Sokrates jest człowiekiem, człowiek

109 Quodl. 2, 3. Por. także S.Th. I, 76, 1; C.G. I, 32. Oczywiście, przy ówczesnym 
pojmowaniu natury światła.

De Pot. 7, 7 ad 2.
111 Por. Quodl. 2, 3 oraz G e i g e r ,  La participation..., s. 124. Narzuca się tu 

problem, jaki jest stosunek podziału orzekania na istotowe i przez partycypację do 
wyróżnionego przez Arystotelesa i przyjętego przez Tomasza orzekania zwanego isto
towym lub przyczynowym (modi dicendi per se, por. An. Post. A, 4, 73 a, 34 b 16) 
oraz problem stosunku pojęcia orzekania per participationem  do niekoniecznego spo
sobu orzekania (ąuintum praedicabile), które wyraża przygodne, niekonieczne połą
czenie orzeczenia z podmiotem.
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jest zwierzęciem; „człowiek” jest „częścią” Sokratesa, bo „Sokrates” po
siada jednostkowe właściwości, których nie posiada „człowiek”) oraz takie, 
w którym orzeczenie jest poza istotą podmiotu (np. esse — istnienie)lł2.

112 wyróżnione sposoby orzekania przedstawia poniższe zestawienie:

Orzekanie

istotowe

przez
partycypację

1. jeśliby istniało światło oddzielone, orzekałoby 
się o nim termin światło istotowo,

2. termin byt orzeka się tylko o Bogu istotowo, 
ponieważ istnienie Boskie jest samoistne i ab
solutne,

3. termin dobry orzeka się o Bogu istotowo, po
nieważ Bóg jest samym dobrem.

1. orzeka się przez partycypację o tym, co jakby 
istnieje z substancji partycypowanego (ro
dzaj—gatunek),

2. o tym, co nie istnieje z substancji (przypad
łość—substancja).



Z A K O Ń C Z E N I E

W toku przeprowadzonych dociekań okazało się, iż term in „partycypa
cja” posiada w filozofii różne znaczenia. Używa się go na określenie róż
norodnych stanów bytowych, poznawczych i logicznych. Przedmiotem 
szczególnego zainteresowania w niniejszej pracy była transcendentalna 
partycypacja bytu, rozumiana jako ontyczny związek, istniejący między 
bytami wielorakimi a Absolutem. Filozoficzna interpretacja tego związku 
przechodziła, zarówno u myślicieli poprzedzających Tomasza z Akwinu 
jak i u niego, ewolucję, uwarunkowaną zmianą rozumienia bardziej pod
stawowych zagadnień, zwłaszcza ujęciem natury bytu oraz sposobu jego 
poznania.

Przedstawiona tu  próba nowego ujęcia Tomaszowej doktryny party
cypacji powstała w dyskusji ze współczesnymi interpretatoram i tomi
stycznej doktryny partycypacji, zwłaszcza Geigerem i Fabrem, oraz wy
rosła z egzystencjalnej wersji tomizmu. Szczególny nacisk, przy ustaleniu 
charakteru teorii partycypacji, położono na doprecyzowanie rozwiązań me
todologicznych i teoriopoznawczych.

Główne wnioski, do jakich doszliśmy w wyniku przeprowadzonych do
ciekań, można by ująć w kilku punktach:

1. W n i o s k i  c o  d o  c h a r a k t e r u  t e o r i i .  Teoria transcenden
talnej partycypacji bytu na terenie metafizyki tomistycznej jest teorią 
najogólniejszą, syntetyzującą wszystkie, bardziej szczegółowe, teorie wy
jaśniające byt. Może być zbudowana na końcu analiz i refleksji filozoficz
nych, choć jej elementy czy podstawy są ujmowane w trakcie wszystkich 
rozważań nad bytem. Teoria partycypacji transcendentalnej zawiera więc 
najogólniejsze spojrzenie na rzeczywistość, jest ujęciem jej „jedności z wie
lości”. Stanowi najogólniejszy zwornik systemu filozofii bytu. Dogłębne 
zrozumienie faktu partycypacji transcendentalnej, choć osiągnięte w dro
dze analiz i interpretacji dyskursywnych, implikuje intelektualną wizję, 
graniczącą już z kontemplacją.

2. W n i o s k i  n a t u r y  p o z n a w c z e j .  Poznanie faktu partycy
pacji, czyli faktu udzielania przez Absolut istnienia bytom niekoniecznym, 
faktu przyczynowego (wielostronnego) powiązania bytów niekoniecznych 
z Absolutem, może dokonać się jedynie na drodze pośredniej przez „wgląd”
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w wewnętrzną strukturę bytów, dostępnych nam w bezpośredniej empirii
i tylko pod warunkiem, że ze struktury bytu weźmie się pod uwagę to, co 
jest wspólne wszystkim bytom, czyli to, co jest transcendentalne w stosun
ku do wszelkich ograniczeń kategorialnych oraz że będzie się doszukiwać 
ich ostatecznych uwarunkowań. Aby można było wykazać zachodzenie 
partycypacji w otaczającym nas świecie, należy go tak ująć, by ujawniły 
się w sposób oczywisty jego związki z Absolutem oraz hierarchiczna wspól
nota ontyczna wszystkich bytów. Niezastąpiona okazuje się tu  funkcja są
dów egzystencjalnych, złożonego procesu separacji (rozumianego specyficz
nie) oraz metoda analogii transcendentalnej. Okazano to na tle dyskusji 
z przedstawicielami myśli tomistycznej. Sąd egzystencjalny, będąc aktem 
jednoczącym percepcję treści i afirmację istnienia przedmiotu, gwarantuje 
realizm oraz daje podstawę do ujęcia wewnętrznej struktury konkretu, co 
ma bardzo duże znaczenie dla poznania faktu partycypacji realnej. Skoro 
byt nie jest jednoelementowy, jest złożony, w wyniku dalszych analiz i in
terpretacji, można ustalić charakter jego pochodności. W konsekwencji 
prowadzi to do stwierdzenia faktu partycypacji transcendentalnej i zbudo
wania teorii partycypacji, na terenie metafizyki. Tylko więc w oparciu
0 poznanie realnie istniejących bytów można zbudować „od dołu” teorię 
partycypacji, która nie byłaby obciążona aprioryzmem partycypacji pla
tońskiej ani nie byłaby filozoficzną eksplikacją teologicznej wizji świata. 
Szczególnie wiele uwagi poświęcono zagwarantowaniu realizmu poznaw
czego. Wydaje się to ważne dla teorii partycypacji, kojarzącej się zawsze 
z aprioryzmem i idealizmem platońskim.

3. W n i o s k i  n a t u r y  o n t y c z n e j .  Ontyczną podstawą istnie
nia transcendentalnej partycypacji bytu, czyli fundamentem relacji sku- 
tkowo-przyczynowej zachodzącej między bytami niekoniecznymi a Abso
lutem, jest przede wszystkim:

a. wewnętrzna złożoność bytu z kwalifikacji treściowych (możność) 
oraz istnienia (akt),

b. transcendencja aktu istnienia w stosunku do treści przedmiotów oraz 
powszechność i takożsamość funkcji istnienia we wszystkich bytach (esse 
commune),

c. uprzyczynowanie przez Absolut bytów wielorakich, zróżnicowanych, 
uhierarchizowanych (z punktu widzenia istnienia i innych doskonałości 
transcendentalnych).

Związki skutkowo-przyczynowe o charakterze sprawczym, wzorczym
1 celowym, zachodzące między bytami złożonymi (dlatego niekoniecznymi) 
a Absolutem, stanowią istotę tomistycznej partycypacji realnej. Partycy
pacja jest więc skutkowo-przyczynową relacją (złożoną) zachodzącą mię
dzy światem a Absolutem. Wynika stąd ontyczna (i poznawcza) wspólnota 
całej rzeczywistości oraz specyficzne podobieństwo wszystkiego, co istnie
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je, do Absolutu. Teoria partycypacji wyjaśnia więc fakt istnienia wielu 
odrębnych bytów, czyli wyjaśnia pluralizm bytowy. Nie jest on jednak 
izolacjonizmem, gdyż byty złożone powiązane są między sobą, a przede 
wszystkim z Absolutem, wieloma realnymi związkami. Od strony bytów 
pochodnych są to relacje konieczne, a więc takie, które wchodzą w samą 
ich strukturę, są nieodłączne od ich istnienia, wynikają z ich natury jako 
bytów złożonych. Do natury bytu niekoniecznego (nieabsolutnego, pochod
nego, skutkowego) należy odniesienie do Absolutu, czyli konieczna relacja 
do Niego.

Fakt partycypacji wszystkiego, co istnieje w  Absolucie, jest rzeczywi
stością bardzo bogatą, która może być rozpatrywana od różnych stron. Dla
tego teoria partycypacji bytu jest dość rozbudowana i skomplikowana, jeśli 
chce się ją przedstawić bardziej szczegółowo. Poza tym można akcentować 
różne aspekty faktu partycypacji. W niniejszej pracy ograniczono się do 
szczegółowego rozpatrywania dwu spraw: koncepcji bytu oraz sposobu jego 
poznania. Wydaje się, iż są to problemy fundamentalne w ustaleniu związ
ków zachodzących między bytami niekoniecznymi a Absolutem.

Pracę moją kończę więc ze świadomością, że w ujęciu i interpretacji 
faktu partycypacji można akcentować inne zagadnienia oraz że wiele pro
blemów zostało tu pominiętych lub ujętych jedynie szkicowo. Można by 
bowiem szerzej ukazać związek teorii partycypacji z ujęciem transcenden- 
taliów, takich zwłaszcza, jak jedno, odrębność, prawda, dobro. Nasuwa się 
także potrzeba nowego ujęcia, właśnie w oparciu o zasadę partycypacji 
bytu, IV drogi św. Tomasza (ze stopni doskonałości), która w wyniku nie
właściwych interpretacji jest często niesłusznie kwestionowana. Także 
związki między partycypacją a analogią wymagałyby bardziej szczegóło
wego opracowania. Poza tym, po ustaleniu charakteru partycypacji bytu 
w metafizyce tomistycznej (tomizm egzystencjalny), dobrze byłoby bliżej 
zainteresować się ujęciem partycypacji przez przedstawicieli innych nur
tów szeroko rozumianego tomizmu czy przedstawicieli innych kierunków 
filozoficznych.



r e s u m e

PARTICIPATION DE L’£TRE 

ESSAI D’EXPLICATION DE LA RELATION ENTFE LE MONDE ET DIEU

Le probleme le plus fondamental pour de nombreux systemes philosophiąues 
appartenant a 1’histoire ou contemporains, est de savoir si le monde, dans sa struc- 
ture ontologiąue derniere, est moniste ou pluraliste. Le plus ancien des essais, interes- 
sant et particulierement fecond, de solution non-moniste au probleme de l ’unite et 
de la pluralite des etres, a ete propose par Platon avec sa theorie de la participation. 
Selon lui, seul le monde des idees constitue une vraie realite. En revanche, les etres 
materiels, changeants et divers, sont seulement le reflet, comme une ombre, — preci- 
sement partiels — un moyen de participation a l’existence, par rapport a l’idee. La 
multiplicite, la variabilite, et la non-necessite constituent ainsi les caracteristiąues 
du monde existant „par participation”, alors que la stabilite, Fimmutabilitś et la 
necessite caracterisent les idees qui ne surviennent pas, mais ćternellement sont. La 
conception de Platon quant au mode d’existence des etres etait etroitement liee a sa 
conception de la connaissance. II considśrait en effet qu’autre est le mode de connais- 
sance du monde des idees, autre celui des etres changeants. Ces derniers ne peuvent 
pas etre objet de connaissance scientifique (episteme), mais seulement objet d’opinion 
(doxa).

La conception de la participation et avec elle la theorie des idćes, fut fortement 
critiquee par Aristote qui rejeta la vision generale du monde proposee par Platon. 
La pensee de Platon cependant reparut sous une autre formę, encore plus accusee, 
dans le neo-platonisme — puis durant le moyen-age chretien, en particulier dans 
l’attitude specifique de St. Thomas d’Aquin. A vrai dire, il n’ecrivit pas une oeuvre 
distincte sur la participation ni ne la presenta comme une theorie achevee, mais tout 
son systeme philosophique et theologique est nourri de cette pensee specifique dont 
les elements se trouvaient dans la conception platonicienne de la participation.

La recrudescence des tendances monistes dans la philosophie contemporaine, 
ainsi que l’apparition d’essais plus universels d’explication des bases du pluralisme 
des Stres, attirerent l’attention des thomistes contemporains sur la thćorie thomiste 
de la participation. Sa reconstruction rencontre cependant des difficultes liees au 
manque d’une doctrine completement ślaboree par L’Aquinate, a la diversite des 
langues utilisees dans ses textes qui traitent de la participation, empruntes a divers 
systemes philosophiques, ainsi qu’a l ’evolution du point de vue de St. Thomas lui- 
-m&ne. Dans les dernieres decades, des etudes ont et6 faites en divers milieux sur 
cette question d’ou il est resulte une quantite d’interpretations diverses. Les essais 
les plus complets de construction de la theorie thomiste de la participation sont con- 
stitues par l’oeuvre de deux ćminents thomistes contemporains: L.B. Geiger et 
C. Fabro.
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La part prise, par le present travail, au probleme de la participation dans la 
philosophie de 1’etre, apres la parution des monographies des auteurs nommes ci-des- 
sus, se justifie par l’existence de differences assez serieuses entre les opinions de ces 
auteurs sur le caractere de la participation thomiste, differences liees a la diversitś 
des conceptions les plus fondamentales sur les problemes epistemologiąues et onto- 
logiąues. Les differences touchent aux fondements memes de cette philosophie, c’est- 
-a-dire a la conception de l’etre et aux opinions liees a sa connaissance. Des diver- 
gences, meme legeres en ce domaine, prćjugent du caractere de la participation.

Ce travail se compose de ąuatre parties. La premiere partie presente l’evolution 
historiąue du concept de participation dans la philosophie classiąue, en portant une 
attention particuliere sur la correlation entre les theories ontologiques et śpistómolo- 
giąues. Comme il est apparu, la perspective epistemologiąue presente un caractere de 
participation ontologiąue et le changement de perspective transforme le sens meme 
de la naturę et de la portee de la participation. La theorie de la participation de 
Platon ćtait issue d’un fond d’intuitionnisme rationaliste, d’apriorisme radical et 
supposait une conception propre de l’etre. L’empirisme generiąue et l’abstractionnisme 
intellectuel d’Aristote en revanche n’admettent pas la participation comme explica- 
tion du pluralisme des etres. Les penseurs chretiens s’efforcerent d’unir l’idee de 
participation platonicienne avec la verite de la creation du monde connue par la 
revelation. Jusqu’a St. Thomas d’Aquin, la notion de participation etait conęue com
me une relation de ressemblance entre les etres crees et les idees existant dans la 
pensee de Dieu. Elle etait liee a la conception „essentialiste” de l’etre et au moyen 
de connaissance abstractive epuisee par la connaissance conceptuelle. Neanmoins, 
l’examen des positions historiques demontre combien s’est approfondie la science de 
l’etre, ce dont on trouve l’expression dans les opinions touchant a la participation.

Dans la deuxieme partie sont presentees les opinions des thomistes contempo- 
rains sur la participation thomiste. On tient compte principalement de l’interpretation 
de: L.B. Geiger, C. Fabro, B. Montagnes, J.H. Nicolas, A. Hayen, K. Krenn et G. Sie
werth. L’essai d’interpretation fait par Geiger se trouve etre le plus discutable. II 
considere que la position fondamentale de la participation thomiste est la participa
tion par la hierarchie formelle, c’est-a-dire par limitation et donc participation fon- 
damentalement de type platonicien. A vrai dire, Geiger assure que chez Thomas, la 
participation debute aussi par la composition, elle ne joue pas cependant un róle 
fondamental. II en est ainsi parce que Geiger, dans sa reconstruction de la doctrine 
de participation de St. Thomas, ne tient pas compte de ce qui est le plus fondamental 
pour la philosophie thomiste et toute sa vision du monde, — la structure interne de 
l’etre — c’est-a-dire la composition fondamentale de tous les etres dependants, non- 
-necessaires par essence et existence (esse). II rappelle cette composition, il n’en fait 
pas cependant une base pour etablir les relations entre le monde et Dieu. On en 
trouve la nette expression dans l’opinion sur le caractere de la participation. D’apres 
Geiger, la naturę de la participation chez Thomas est la ressemblance imparfaite des 
creatures au Crśateur et non les liens de causalite, comme le pensent la plupart des 
thomistes contemporains. C’est pourquoi Tinterpnśtation de Geiger ne va pas, en 
principe, au-dela de l ’exemplarisme, et par consequent au-dela de la ligne platono- 
-augustinienne. La notion de l’etre n’est pas prise par lui d’une maniere assez nette 
et precise, en particulier le róle de l ’existence (esse) dans l’etre, n’est pas suffisam- 
ment mis en relief. Ceci est en relation avec son opinion sur le mode de connaissance 
de l’etre; la maniere de former la notion d’etre et la mśthode pour parvenir au con
cept de participation (dialectique des degres de l’etre). Le realisme n’est pas pleine- 
ment garanti dans 1’interprśtation de Geiger.
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La discussión de 1’interpretation de Fabro, tres complete et dans ses lignes fon- 
damentales justifiee et en accord avec les solutions de TAquinate, porte principale- 
ment sur des points particuliers et tres subtils, lies a son interpretation de l’etre. 
II distingue dans 1’ełre — outre l’esse compris comme acte interne d’etre — esse ut 
actus essendi — l’existence comme le fait d’etre, historiąue et conditionne par l’espace 
et il assure que la metaphysiąue n’interesse pas l’existence qui est changeante, indi- 
viduelle, et precisement seulement esse, comme actus essendi. Les difficultes naissent 
aussitót, ąuant a la maniere de comprendre esse, puisque ce devrait etre un acte 
interne, Immobile, et puisque chaąue etre dependant existe hic et nunc, et par con- 
seąuent possede une existence historique, conditionnee par 1’espace. L’acceptation par 
Fabro de deux elements dans l'etre: l’existence et esse ut actus essendi, semble etre 
causee par le fait qu’il ne distingue pas deux „fonctions” fondamentales de esse 
1° comme element exterieur par rapport a 1’essence, restant „au-dela” et „au-dessus’! 
de l’essence de l’etre, en tant qu’acte dernier d’etre. et pour cette raison reconnu 
avant 1’essence; ce serait cette fonction que Fabro appelle l'existence, ,la  factibilite 
de l’etre, accessible par connaissance directe et 2° comme element d’etre immanent 
au plus haut point, penetrant toute l’essence de l’etre, et pour cette raison egalement 
connaissable „au-dela” d’elle (et ce serait ce que Fabro appelle esse u t actus essendi, 
a quoi il accede indirectement par la voie des demarches resolutives). En distinguant 
ces deux fonctions d’esse, il est inutile d’admettre deux actes dans 1’etre, ce qui me- 
nacerait d’une certaine deformation la structure interieure de l’etre.

Une consequence importante de la theorie śpistemologioue et metaphysiąue de 
Fabro est le danger de classer esse, et, par voie de conseąuence, de classifier la notion 
d’etre. Esse ut actus essendi, qui est un element interne constitutif de l’etre et d’ou 
provient le terme meme d’etre, s’applique — selon Fabro — uniquement a la sub
stance, en revanche il ne se rapporte pas a 1’accident. Par conseąuent, tous les attri- 
buts de l’etre, qualitativement et quantitativement, toute la categorie de relations, 
en un mot tout ce qui n’existe pas de maniere independante, ne serait pas compris 
dans la notion d’etre. Ceci restreindrait enormement la notion d’etre. Si l’on veut 
crśer une notion d’etre absolument transcendentale, elle doit englober en totalite ce 
qui existe. sans tenir compte de la maniere dont cela existe, elle ne peut donc pas 
comprendre seulement les etres substantiels. II est clair que esse s’applique de ma
niere diverse selon les „categories” respećtives des etres: diversement a l’£tre Absolu, 
diversement aux etres substantiels dependants, autrement encore aux accidents. 
L’analogie de la notion d’etre exprime justement cette diversite des modes de realisa- 
tion d’esse dans les limites des diverses categories d’etres, et meme, dans leurs pro- 
pres limites — en chaque etre concret.

L’interpretation personnelle de l’auteur, sur la participation thomiste, est pre- 
sentee dans les chapitres troisieme et quatrieme dans la discussión des opinions de 
L.B. Geiger et C. Fabro. Cette interpretation a ete redigee a partir de l’analyse des 
textes de St. Thomas ainsi que sur la presentation de la theorie epistemologiąue et 
ontologique accomplie dans le courant de la version existentielle du thomisme, parti- 
culierement en Pologne. La nouveaute de cette reconstruction ne reside pas tant dans 
la nouveaute des solutions generales. dans le fait de preciser ou d’etablir te] ou tel 
point de detail, que dans l’harmonisation de la conception de la participation avec la 
thóorie de l’etre de St. Thomas, prise dans son ensemble, et une large structuration 
de sa theorie de la connaissance. Ce resultat a pu etre obtenu grace aux travaux 
d’avant-garde des ontologistes de la participation cites plus haut, et a 1’interpretation 
globale du systeme thomiste, accomplie par les principaux representants de la version 
existentielle du thomisme (chez ncus principalement M.A. Krąpiec). On ne doit pas
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non plus negliger le fait que les śtudes epistemologiques et methodologiques faites 
en Pologne sont particulierement precieuses.

Les aspects epistemologiques de l’interpretation de la participation de l’etre 
proposee, sont presentśs dans la troisieme partie, les aspects ontologiąues dans la 
quatrieme partie. La connaissance du fait de la participation transcendentale, c’est- 
-a-dire l’affirmation du fait que l’Absolu accorde l’existence (esse) a tous les etres 
non-necessaires, fait causal et multiple, reliant les etres non-necessaires a l ’Absolu, 
peut se faire uniquement par voie indirecte. Un „regard” est indispensable sur la 
structure interne des etres, qui nous sont accessibles par connaissance directe. Ceci 
ne peut se faire qu’a condition de tenir compte, dans la structure des etres, de ce qui 
est commun a tous, c’est-a-dire de ce qui est transcendental par rapport a toutes les 
limiteś categorielles, a condition egalement de rechercher leur raison derniere. Pour 
prouver la realitó de la participation dans le monde qui nous entoure, il convient 
de la concevoir de telle sorte que se manifeste d’une maniere evidente son lien avec 
1’Absolu, ait\pi que le lien commun ontologique et hierarchique de tous les etres 
entre eux. II faut donc connaitre le monde sous un aspect tel que, d’une part il pre- 
serve de l’apriorisme, et d’autre part il donnę la possibilite de trouver place pour la 
participation. Du cóte ontologique, il s’agit de trouver les elements constituant ce qui 
a ąualite d’etre, communs a tout ce qui existe. Du cóte epistemologique en revanche, 
d’indiquer dans quels actes de connaissance et comment nous concevons le reel con- 
cret, ainsi que sa relation avec lAbsolu. Le realisme. le transcendentalisme, et l’ana- 
logisme des concepts de connaissance, constituent les caracteres fondamentaux de la 
connaissance, confirmant l’existence de la participation, qui englobe tout ce qui existe 
(participation transcendentale). Les thomistes contemporains sont tous d’accord pour 
reconnaitre la necessite absolue des caracteres ci-dessus, comme garants de la con
naissance metaphysique. Les divergences concernent le caractere des actes de con
naissance, assurant ces caracteristiques a la connaissance. Dans ce travail on de- 
montre que pour garantir le realisme, la fonction des jugements existentiels est 
irremplaęable, car ils affirment l’existence reelle du concret. Les jugements existen- 
tiels, etant des actes qui unissent la perception de l’essence ct l’affirmation de l’exi- 
stence des objets, garantissent le realisme, de meme qu’ils donnent une base au con- 
cept de structure interne du concret ce qui a une importance capitale dans la con- 
statation du fait de la participation reelle. Du moment que l’etre n’est pas constitue 
d’un seul element, qu’il est compose d’elements differents, il ne peut pas etre l’etre 
premier. Le fait que les etres sont composes dans leur structure interne permet 
d’affirmer qu’ils sont dependants — justement participants. Une analyse plus pous- 
see et 1’interpretation precisent le caractere de cette dependance. En consequence, 
on peut affirmer la participation transcendentale, et avoir un fondement pour la 
theorie de la participation englobant toute la realite. C’est seulement en se basant 
sur la connaissance reelle des etres existants que l’on peut construire „d’en bas” la 
theorie de la participation, qui ne serait pas grevee de 1’apriorisme de la participa
tion platonicienne, et qui ne serait pas non plus une explication philosophique de la 
vision theologique du monde (creation). On a apporte une attention particuliere a la 
discussion de ces actes de connaissance, qui sont garants du realisme, ce qui semble 
particulierement important pour la theorie de la participation, toujours associee a 
1'apriorisme et a 1’idealisme platoniciens.

Le transcendentalisme, par contrę, peut garantir la connaissance de ce processus, 
qui ne se limite pas a des activitós abstraites (processus d’universalisation), mais base 
sur divers actes de connaissance dans lesquels les jugements existentiels et attributifs 
negatifs jouent un róle irremplaęable — conęoit ces elements dans le sujet, qui
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n’appartiennent pas a une unique categorie d’etres et causent „l’ouverture” de con- 
cepts sur des Stres inaccessibles par connaissance directe. C’est ce qui est appele 
separation — comprłse cependant d’une maniere plus largje que ne le suggere le texte 
de St. Thomas. Elle constitue un processus de connaissahce compleie, dans lequel 
entrent les elements d’abstraction, de separation, d’analyse, de synthese, de raisonne- 
ment meme, et par-dessus tout d’intuition intellectuelle.

L’analogie transcendentale, grace a laquelle on peut saisir en meme temps le 
fait de la complexite interne de l’etre, et la realisation proportionnelle de la perfec
tion transcendentale, permet d’affirmer l’existence de la Perfection Totale. L’analogie 
est par consequent l’expression epistemologique transcendentale de la participation 
de 1’etre. La discussion avec les affirmations de Fabro et de Montagnes sur la ques- 
tion de 1’analogie, completent une presentation de 1’analogie adequate a l’expression 
du fait participation. Ce qui est essentiel dans 1’analogie transcendentale de l’etre, 
c’est la connaissance de composition proportionnelle dans la perspective transcen
dentale. C’est ce qui est appele 1’analogie transcendentale de la proportionnalite pro- 
pre. La proposition de Fabro de distinguer 1’analogie de la proportionnalite, de l’ana- 
logie de 1’attribution interne, n’assure pas totalement la perspective transcendentale. 
De plus, l ’analogie de Fattribution, dans 1’esprit de Fabro, suppose le fait que l’exi- 
stence (esse) est „d’attribution”, et etablit le fait de l’existence de Dieu, accordant 
l’existence. L’analogie ainsi comprise cesse de remplir le role „revelateur” — de moyen 
de connaissance que tout ce qui existe est relie a Dieu — et que chaque etre est la 
realisation a divers degrśs de la perfection transcendentale dont la plenitude con
stitue 1’Absolu.

Au cours des analyses de detail et des interpretations, on a indiąue des points 
fondamentaux de la connaissance, indispensables a 1’affirmation de la participation 
de l ’etre. On a particulierement attire 1’attention sur les actes fondamentaux, elemen- 
taires meme, de la connaissance. Car ils prejugent du caractere des analyses, inter
pretations et explications ulterieures. En particulier, de nombreuses remarques sont 
consacrees a 1’analyse critique du caractere et de la fonction des jugements existen- 
tiels ainsi qu’aux premiers principes de l’etre. Nous signalons ici quelques questions:

1° L’analyse du sujet et de Fattribut du premier jugement sur l’etre (principe 
de l’unite relative, autrement dite de l ’union proportionnelle) conduit a une manifesta- 
tion toujours plus precise de deux elements de l’etre, unis bien que non-identiques: 
essentiel et existentiel (actuel).

2° L’unite des concrets et leur complexite simultanees demontre la non-identite 
des elements essentiels et actuels dans l’etre. Les etapes suivantes de 1’analyse et de 
Hnterpretation manifestent la transcendance de l’existence (esse — acte) par rapport 
a une essence donnee, ainsi que la transcendentalitś de l’existence (esse) par rapport 
a des determinations categorielles, apportees par des qualifications essentielles.

3° En se basant sur la connaissance de la structure interne des etres, realisee 
proportionnellement en tout ce qui existe, on parvient a la necessite d’accepter 
l’existence de l’£tre, en lequel il n’y a pas de composition interne. et qui est la 
raison d’etre de tous les etres composes. Tout ce qui existe, participe de l’etre Absolu. 
Car tout ce qui existe provient de 1’Absolu. La suitę de 1’analyse condujt a affirmer 
que le fait d’accorder l ’existence, par 1’Absolu, s’accomplit au moyen d’une certaine 
„pensee”, „idee” de l’Absolu, qui est la „mesure” de l’existence (esse). Entre 1’Absolu 
et les etres il y a relation de cause & effet indispensable et transcendentale (causale, 
exemplaire et finale).

L a  t h e o r i e  d e  l a  p a r t i c i p a t i o n  d a n s  l a  p h i lo s o p h ie  th o m is te  d e  l ’e t r e  e s t  u n e  
th e o r ie  t r e s  g e n e r a l e ,  d e f in i t iv e ,  i m p l iq u a n t  to u te s  le s  t h e o r ie s  p lu s  p a r t i c u l i e r e s
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expliquant 1’etre. Sa construction est possible seulement ąuand on a constate la 
necessite de l’existence de 1’Absolu. Elle peut §tre elaborće a la suitę de rśflexions 
et d’analyses philosophiąues, bien que ses elements ou ses bases soient saisies au 
cours de toutes les reflexions sur l’etre. La theorie de la participation transcenden- 
tale comprend donc le regard le plus generał sur la rśalite, elle est la connaissance 
de ,,1’unite dans la diversite”. Elle constitue la vision la plus genśrale du systeme de 
la philosophie de l’etre. La comprehension profonde du fait de la participation trans- 
cendentale, bien qu’il soit atteint par la voie de l ’analyse et de l’interpretation discur- 
sive, impliąue une vision intellectuelle qui avoisine dćja la contemplation. Recon- 
naitre la pluralite et la diversite des etres equivaut a accepter leur unitę particuliere 
et a reconnaitre l’union cntologique de tout le reel.

Le fondement ontologique du fait de la participation transcendentale de l’etre — 
c’est-a-dire le fondement de la relation effet-cause entre les etres non-nścessaires 
et l ’Absolu est avant tout:

a) la composition interne de l’etre dans ses qualites essentielles (potentia) ainsi 
que dans son existence (esse — actus');

b) la transcendance de 1’acte d’etre (esse) par rapport a 1’essence des objets 
ainsi que l’universalite et l’identite de la fonction d’existence (esse) en tous les etres 
(esse commune);

c) la causalite par 1’Absolu des etres multiples, diversifiśs et hierarchises du 
point de vue de l’existence (esse) et autres perfections transcendentales.

La relation effet-cause de caractere causal, exemplaire et finał entre les etres 
composes (parce que non-necessaires) et lAbsolu, constitue 1’essence de la parti
cipation ontologique thomiste. La participation est donc la relation complexe de cause 
a effet entre le monde et Dieu. II existe donc une union ontologique et epistemolo- 
gique de tout le reel, ainsi qu’une ressemblance specifique entre tout ce qui existe 
et PAbsolu. La theorie de la participation explique donc le fait de l’existence de 
nombreux etres diversifies, c’est-a-dire explique le pluralisme d’etres. Ce n’est ce- 
pendant pas de 1’isolationnisme, car les etres composśs sont relies entre eux et surtout 
avec 1’Absolu par de nombreux liens reels. Du cótś des etres dependants ce sont des 
relations necessaires, c’est-a-dire celles qui decoulent de leur structure meme, sont 
inseparables de leur existence et decoulent de leur naturę d’etres composes. A la 
naturę des etres non-necessaires (non absolus, dependants, causes) appartient le rap
port a lAbsolu, c’est-a-dire la relation indispensable avec Lui. Aucun etre non-ne- 
cessaire n’existe independamment, mais il existe en vertu de la participation a l’etre 
Absolu.

La participation est une relation transcendentale — elle englobe tcus les etres; 
elle est necessaire — elle entre dans la naturę meme de l’etre dśpendant, rien n’existe 
qui ne soit participation a l’etre Absolu; elle est dynamique — elle embrasse non 
seulement la structure statique des etres mais elle fait apparaitre que la structure 
des etres implique le developpement, une possibilite toujours plus pleine d’etre 
(potentia—actus). C’est une relation irreversible, antisymetriąue, reelle et necessaire 
du cóte des etres dependants, non-necessaire toutefois du cóte de 1’Absolu.
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WYDAWNICTWO 
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KUL 
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„STUDIA Z FILOZOFII TEORETYCZNEJ”

#  Mieczysław A. Krąpiec, Tadeusz A. Zeleźnik: ARYSTOTELE
SA KONCEPCJA SUBSTANCJI:
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•  Antoni B. Stępień: O METODZIE TEORII POZNANIA. 
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•  Tadeusz Styczeń: PROBLEM MOŻLIWOŚCI ETYKI JAKO 
EMPIRYCZNIE UPRAWOMOCNIONEJ I OGÓLNIE WAŻNEJ 
TEORII MORALNOŚCI. Studium metaetyczne.

Moralnej powinności miłowania osoby nie można zdefiniować ani wy
jaśnić poprzez dążenie do szczęścia. Nie można jej także zdefiniować 
w terminach nakazu jakiegoś zewnętrznego autorytetu. Powinność ta 
jest jednak znana. Jest więc poznawana bezpośrednio, czyli doświad
czalnie. Mimo to stawia się pod jej adresem pytania typu: „Dlaczego?”, 
a nawet „Dlaczego w  ogóle?”. Główny problem etyki: Dlaczego ostatecz
nie miłość? — nasuwa więc metodologiczny problem: Czy i w jaki spo
sób jest możliwa etyka jako wiedza zarazem doświadczalna i ostateczna 
(konieczna)? Książka ks. T. Stycznia przedstawia próbę podjęcia tego 
problemu. Równocześnie wprowadza Czytelnika w przystępny sposób 
w zagadnienie pasjonujące współcześnie wielu etyków i metaetyków 
różnych orientacji filozoficznych (neopozytywistów, analityków brytyj
skich, fenomenologów, tomistów). Ks. T. Styczeń jest docentem przy
I Katedrze Etyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Cena zł 70.—

•  Stanisław Majdański: PROBLEMY ASERCJI ZDANIOWEJ. 
SZKICE PRAGMATYCZNE.

Na tle pewnych ogólnych propozycji z zakresu źródeł i podstaw logiki i filo
zofii pragmatycznej autor zajmuje się fundamentalnym w  wielu dzie
dzinach pojęciem asercji zdaniowej. Wyjaśnia je m. in. w  aspekcie za
stosowań asertywnej definicji zdania na użytek pragmatycznej reinter- 
pretacji logiki i określenia dyskusji dialogowo-opozycjonalnej; nadto 
rozpatruje problem relacji rozumienia do uznawania. Dwie ostatnie 
sprawy rozważono w  nawiązaniu do semiocentrycznej oraz personali- 
stycznej i humanistycznej koncepcji bytu. Cena zł 70.—
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•  Ks. Józef Majka: SOCJOLOGIA PARAFII

Socjologiczna monografia parafii, uwzględniająca aspekty historyczne, 
prawnokanoniczne i teologiczne. Poszczególne części pracy: Ogólne wia
domości o parafii; Parafia jako społeczność naturalna; Parafia jako spo
łeczność religijna; Funkcjonowanie społeczności parafialnej. Praca o cha
rakterze pionierskim, przeznaczona głównie dla socjologów religii i dusz
pasterzy. Cena zł 60.—

•  Ks. Józef Pastuszka: HISTORIA PSYCHOLOGII

Podręcznik uniwersytecki, poświęcony dziejom psychologii od staro
żytności do początku XX w. Książka ukazuje się w  50 rocznicę pracy 
autora na wyższych uczelniach (1921—1971). Ks. J. Pastuszka dedykuje 
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nań w  kompozycji obydwu eposów homeryckich, omawia właściwości 
kompozycyjne porównań, bada ich układ oraz formułuje wnioski doty
czące techniki poetyckiej i zasad kompozycyjnych rząd?ących porówna
niami Iliady i Odysei. Cena zł 40.—
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