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„Caź Za ye^Z praw J a ? " — pyZa PZ/aZ. ^ (yw aawerze cAeewy
za^ZaaawZć jZę czyaiyejZprawJa. ZJa/ewy ^aAZe JaArze oprawę, źe aZe
Jawy pra^Zę/ ZyeJaazaaezae/ a^awZeJzZ aa /o pyZaaZe, a/e przez aa^zq rę//eAy/ę cAeewy w ezyZe/aZAa wzAaJzZćpragaZeaZe ^zaAaaZa PrawJy.
^ J a / e ^Zę aaw /o pyZaaZe o (y/e ważae, że w^pa/cze^ay ^wZaZ nie (y/e
o prawJzZe zapawaZa/, Z/e aZe cAce o aZq pyZae. ParJza czę^Za Aa/arzy
^Z^ aaa z czyw^ aarzaeaayw cz/awZeAawZ z zewaqZrz, a wr^ez agraaZeza/qcy?Myega wa/aajć. Czę^Za J/a w^pa/cze^aega ez/awZeAa azaaaZe
yaAZę/^ praw Jy — (yw AarJzZę/ pZ^aaę/ wZe/Aq /ZZerq —ye^Z czyw^ A/apaZ/ZwZe JeZermZMa/%cyw!, zaZewa/a/qćyw. Cz/awZeA JzZ^Zę/jzyye^Z aZaezaay Aay/awZ, AZare wyeAwa/a/q wa/aa^epa/wawaaq w jpa^aA a&ja/aZay. Czy zaZew aZe pawZarza ^Zę jyZaac/a ^przeJ JwacA (y^Zęey /aZ,
AZeJy PZ/aZ a Ze pyZa w/a^cZwZe a Za, czyw rzeczywZ^eZe ye^Z prawJa,
/ecz (y/Aa ZraaZza/e, w aga/e aZe wy^/Z a ye/ ^zaAaaZa, /ecz (y/Aa cAce
wrAazae aa praA/ewaZyczaa^e Zega pyZaaZa? AfZata w^zy^zAa eAcewy
pajZawZepyZaaZe a prawJę. Je^Zejwy AawZe/a przeAaaaaZ aZe (y/Aa a ^eajawaa^eZ, a/e ZaAźe a AaaZeezaa^cZ jZawZaa/a Zega pyZaa/a Aa/Zarze,
AZara ezę^Za waAeeprawJy „ a/aywa r^ee"...

Grzegorz Chrzanowski OP

ZAGADNIENIE PRAWDY W FILOZOFII
RELIGII: JOHN HICKI PRAGMATYCZ
NA TEORIA PRAWDY RELIGIJNEJ
„Prawt/a nie ( y / A o w Fogw, a/e Póg ^aw yayf
j?rawt/q Ma/wyż^zq / ptew^ztjt"
św. Tomasz z Akwinu
„/% 2y.sVZro co (co/og odczuwayaAo prawt/z/wc /MM^t ńyćya&zew*
woźna to uznać nteowa/ za AtytertMw yrawa^y"
Fryderyk Nietzsche

Zarówno historia teologii jak i historia filozofii dostarczają wielu
przykładów postawienia pytanie o prawdę w religii. Związek religii
z prawdą i wzajemne zmaganie się tych dwóch pojęć obserwujemy od
samego początku krytycznej refleksji człowieka o religii, czyli przy
najmniej od czasów starożytnego greckiego filozofa Ksenofanesa z Kolofonu. Można nawet zaryzykować tezę, że u początków filozofii reli
gii stoi pytanie o prawdziwość religii. Jeżeli człowiek wyobraża sobie
bogów na swój obraz i podobieństwo, to nie jest to z pewnością religia
prawdziwa. „Etiopowie uważają, że ich bogowie mają spłaszczone nosy
i są czarni, Trakowie zaś, że mają niebieskie oczy i rude włosy"' —
powiada starożytny myśliciel.
Jednym z najwyraźniejszych historycznych przykładów zarówno
kwestionowania jak i obrony prawdziwości religii jest apologetyka
religijna. Rozmaite religie, w tym także oczywiście chrześcijaństwo,
dążyły przez wieki do wykazania wyższości swojej religii nad innymi
' Cytat za Giovanni Rea!e, M stona Jł/ozo/w starożytne/, t. 1, Lublin 1994, s. 131.

przez wskazanie, iż to właśnie one sąreligiami prawdziwymi. Począw
szy od czasów pierwszych apologetów chrześcijańskich i Ojców Ko
ścioła, praktycznie do Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki trak
tował wszystkie religie niechrześcijańskie jako fałszywe. W II wieku
n.e. św. Justyn w chrześcijaństwie odkrył prawdziwą filozofię, w V wie
ku święty Augustyn polemizując z manichejczykami na kartach De
vera re/fgfone dowodzi, że chrześcijaństwo jest prawdziwą religią, dla
Klemensa Aleksandryjskiego chrześcijaństwo jest prawdziwą gnozą,
a Pius XI w encyklice Morfa/mm anfwoj (1928) stwierdził, że „żadna
religia nie może być prawdziwa poza tą, która opiera się na objawio
nym słowie Bożym."^ Fakt, że dzisiaj Kościół przypuszczalnie nie na
zwałby religii niechrześcijańskich fałszywymi nie oznacza uznania ich
za równorzędne drogi zbawienia, lecz wiąże się zapoczątkowanym przez
7/ bardziej dialogicznym podejściem do innych religii i za
znaczeniem istnienia pozytywnych wartości etycznych, kulturowych,
a także soteriologicznych w innych religiach.
Rozwój religioznawstwa i filozofii religii, zwłaszcza w ich posta
ci z drugiej połowy XIX wieku i przełomu stuleci dostarcza kolejnego
przykładu starcia — tym razem gwałtownego — religii i prawdy. Star
cia, którego myślą przewodnią nie było tym razem wykazanie praw
dziwości jednej z religii i jej wyższości nad innymi propozycjami dróg
zbawienia, lecz pytanie o prawdę religii jako takiej, religii samej w so
bie. Czym jest religia, a nade wszystko czy religia w ogóle jest i czy
powinna być? Jaka jest jej istota, jakie jest jej źródło oraz funkcja, tak
społeczna jak i indywidualna. Zostająpodane różne odpowiedzi. Z jed
nej strony mamy ostrożne postulaty metodologiczne w religioznaw
stwie stwierdzające, że podnoszenie kwestii prawdziwości lub fałszywości wierzeń religijnych nie jest konieczne dla ich adekwatnego zro
zumienia. Z drugiej jednak dochodzą do głosu gwałtowne ataki ate
istycznych krytyków religii: dla Marksa, „religia to opium ludu", dla
Feuerbacha „teologia jest antropologią", Freud uważa, że „religia to
iluzja neurotyczna ludzkości", a Nietzsche stwierdza, że „wierzyć, zna
czy: nie chcieć wiedzieć co jest prawdą".^

i Cytat za Andrzej Bronk, Prawdziwość re/igń wświer/e nank re//g;'o/og<'cznyc/[, „Znak"
8/) 996, s. 47.
^Fryderyk Nietzsche, ^urycńrzaścyanłw. PrzeMeństwo c/trześcyarisiwa, Kraków t996,
tłum. Grzegorz Sowiński, s. 94.

Dla pełnego obrazu niedoli w jakie popadła rełigia z powodu praw
dy nałeży przypomnieć podjętą przez neopozytywistów i filozofów ana
litycznych krytykę języka religijnego. Wypowiedzi teologii i metafizyki
nie posiadają żadnej wartości poznawczej — nie można zatem w ogóle
orzekać o ich prawdzie lub fałszu — ponieważ nie poddają się kryterium
weryfikacji oraz są niefalsyfikowalne, to znaczy są sformułowane za
pomocą nieprecyzyjnych pojęć oraz posiadająwbudowaną skłonność do
niepoddawania się procedurze falsyfikacji, a zatem nie mogą uchodzić
za zdania czy hipotezy naukowe/
Niech powyższe przykłady wystarczą dla zilustrowania tezy o waż
ności zagadnienia prawdy w refleksji nad religią. Celem, który sobie sta
wiamy w niniejszym artykule jest zapytanie o to w jaki sposób można
postawić pytanie o prawdę w religii z perspektywy filozoficznej, a więc
wykluczającej właściwe człowiekowi religijnemu przekonanie o praw
dzie jego religii oraz krytyczna prezentacja sposobu postawienia pytania
i dania odpowiedzi przez jednego z najbardziej znanych i kontrowersyj
nych żyjących współcześnie filozofów religii z nurtu zbliżonego do filo
zofii analitycznej: Johna Hicka.
1. Cztery teorie prawdy

W filozofii posługujemy się kilkoma koncepcjami prawdy, z któ
rych najbardziej znane są teorie: korespondencyjna, koherencyjna, prag
matyczna oraz czwarty rodzaj — dla poznania religijnego bardzo istotny
— prawda jako odsłonięcie, verr?tM Mt manf/e.y/a/:'o, według wyrażenia
Władysława Stróżewskiego/
Najbardziej znaną i najszerzej mimo krytyk przyjmowanąjest kore
spondencyjna teoria prawdy, którą w klasycznym sformułowaniu zdefi
niował św. Tomasz z Akwinu jako
ref et mte/Zec/Ms. Teoria ta
głosi, że między naszą wiedzą, poznaniem jakiegoś stanu rzeczy a sa
mym tym stanem rzeczy zachodzi dająca się wykazać zgodność. W cza
sach nam współczesnych teorię tę przyjmowali w bardziej nowoczesnych
sformułowaniach min Roman Ingarden i Alfred Tarski/
* Zobacz Michael Peterson, Czy można ^enyown/e mdw/d o #ogw, „Znak" 12/1995,
ss. 33-51; Fł/ozo/la re//gi/, red. Bohdan Chwedeńczuk, Warszawa 1997^
* Władysław Stróżewski, 7a%— (a%, n/e — n/e. K//%u uwag o prawdzie, w: W %ręgM
war/ode/, Kraków 1992, ss. 76-86.
' „Sąd jest prawdziwy, jeżeli stan rzeczy wyznaczony przez jego treść zachodzi nieza
leżnie od istnienia sądu, w obrębie tej dziedziny bytu, w której sąd go umieszcza", zob
R. Ingarden, .Shof/a z er/e/y%i, 1.1, Warszawa 1957, s. 374; „Dla dowolnego «p» — «p»
jest zdaniem prawdziwym wtedy i tylko wtedy gdy p", zob. A. Tarski, Po/ęc/eprawt/y
wyęzyAacA naM%<fe(/M%<9ynyc/i, Warszawa 1933, s. 8.

O ile prawda jako zgodność sądu i rzeczywistości odnosi się przede
wszystkim do bytu, o tyle druga z wymienionych koncepcji, teoria
koherencyjna określa zgodność twierdzenia nie przez odniesienie do
rzeczywistości, ale do innych sądów tworzących system lub teorię. Bez
wątpienia każda teoria stawia przed sobą także wymóg spójności twier
dzeń i ich wzajemnej niesprzeczności, jednak rozumiana w sposób
skrajny koncepcja koherencyjny może doprowadzić do przekonania,
że żadne z twierdzeń należących do systemu nie musi podlegać jakiej
kolwiek weryfikacji empirycznej.
Kolejny sposób definiowania pojęcia prawdy, tym razem jako
wartości pragmatycznej, upatruje istotąprawdy w jej zdolności do bycia
fundamentem efektywnego działania. Prawdziwym sądemjest ten, który
zostaje potwierdzony przez skuteczne działanie. „Prawda jest to na
zwa każdej idei, która rozpoczyna proces sprawdzania; użyteczność
— nazwa dla jej spełnionej funkcji w doświadczeniu. Idee prawdziwe
nie byłyby nigdzie wydzielone jako takie, nie przybrałyby nigdy na
zwy klasy, a najmniej nazwę nasuwającą myśl o wartości, gdyby nie
były użyteczne w ten sposób od samego początku."^
Jednakże najbardziej pierwotnym według Władysława Stróżewskiego rozumieniem prawdy, związanym z jednej strony ściśle z meta
fizycznym ujęciem prawdy jako transcendentale lub inaczej motAty bytu,
a jednocześnie podstawą dla właściwego rozumienia trzech poprzed
nio wymienionych teorii jest prawda jako odsłonięcie. Profesor Stróżewski powołując się między innymi na definicje świętego Augusty
na: verM?n es? icf ęnotf es? oraz świętego Hilarego z Poitiers: verM?n es?
maw?/es?fvM?H e? Je c /# ra ? ń w H e sse, stwierdza, że prawda nade wszyst
ko odnosi się do „ujawniającego się bytu: w tym czym on jest, i w tym,
że jest".* Poznający podmiot w intencji czystego odniesienia skiero
wuje się ku rzeczy i starając się uniknąć wszelkich możliwych przedzałożeń, dąży do nieuprzedzonego ujęcia rzeczy. Jedynymi apriorycz
nymi postulatami jakie muszą być spełnione są otwartość podmiotu,
oraz dążenie do uchwycenia prawdy o rzeczy czyli dopuszczenie do
odsłonięcia się jej taką jaka jest.
Doprowadzenie do samoprezentacji przedmiotu, a więc także po
nowne dowartościowanie teorii prawdy jako odsłonięcia, stało się jed
nym z podstawowych założeń metodologicznych fenomenologii o czym
7 W. James, Pragmatyzm, tłum. W.M. Kozłowski, Warszawa !957, s. ł09.
' W. Stróżewski, dz. cyt, s. 78.
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świadczą przytoczone przez Władysława Stróżewskiego cytaty z dzieł
dwóch najwybitniejszych fenomenologów: Edmunda Husserla i Mar
tina Heideggera. „To, że wypowiedź jest prawdziwa znaczy: odkrywa
ona byt w nim samym. Wypowiada ona, ukazuje, «pozwala widzieć»
byt w jego odkrytości. Bycie prawdziwą (prawdą) wypowiedzi należy
rozumieć jako bycie odkrywającą. Prawda nie ma więc wcale struktu
ry zgodności między poznawaniem, a przedmiotem w sensie zrówna
nia jednego bytu (podmiotu) z innym (z obiektem). (...) Dopiero egzystencjalno-ontologiczne fundamenty odkrywania samego bycia uka
zują najpełniej źródłowy fenomen prawdy" — czytamy u Heideggera.*
2. Prawda a zagadnienie pluralizmu religijnego

W ostatnich latach pytanie o prawdę w kontekście pluralizmu re
ligijnego oraz próba odpowiedzi zostały sformułowane przez brytyj
skiego filozofa religii Johna Hicka. Na kartach
/n/etpre/a/ton o/*
Re/ig/on. Tftttwnn J?aspoM.yay /o /Ae
dzieła, które stanowi
rodzaj podsumowania jego dorobku filozoficznego i jednocześnie za
pis wygłoszonych w latach 1986-87 prestiżowych wykładów Gifforda
na uniwersytecie w Edynburgu brytyjski filozof przedstawił „religij
ną" — czyli przeciwstawioną naturalistycznej — interpretację faktu
religii i religijnego pluralizmu. Pomijając z konieczności szczegóły
koncepcji religii i teorii pluralizmu religijnego, przejdziemy od razu
do interesującego nas w tym miejscu zagadnienia.'"
2.1
Zagadnienie sprzecznych twierdzeń o charakterze praw
dziwościowym

Jedną z podstawowych i najpoważniejszych trudności na jakie
napotyka filozoficzna interpretacja pluralizmu religii jest występowa
nie w większości z nich — jeśli nie we wszystkich — sprzecznych
twierdzeń, z których wiele rości sobie prawo do bycia prawdziwymi
sądami o rzeczywistości, ctw/7tc/tng /rH/A-c/n/wty." Hindusi wierzą,
że czasowa egzystencja nie posiada początku ani kresu, podczas gdy
' Cytat za W. Stróżewski, dz. cyt., ss. 79-80.
Zob. /?ą/7ect/aay aa tAe 7ratA of/?eA'gi'oa, w: „Faith and Phitosophy", vot. 6/!989,
s. 267.
" „Ance tAe </ąy.s qf A/eA/egger aa</ Marce/, Aawewr Aerateaeat/c pA<7ayapAy Aaj
gore a /ong way /a atteałpt/ag /o ya-sty/y tAe </Mc/a.ntre tAecry, aat, ta Ae jare, Ay
weaa^ a/* tAe cr/t/ca/ metAo</ /wAtcA waaM yaaa re</ace ^Mc/ayare ta a ^aA/'ect;'ve
yoarce), Aat Ay a care/a/ aaa/yjtś a f ata^M o/caga/t/aa wA/cA ///aaaaate Be/ag w/tAaat Ae/ag rejtr/cteJ Ay tAe ep/^teat/c cr/ter/a ą f tAe pa^;'t;'ve ^c/eace ", tamże, s. 267.

chrześcijanie, żydzi oraz muzułmanie są przekonani, że świat został
zapoczątkowany przez stwórczy akt Boga i osiągnie swój kres w kułminacyjnym momencie boskiego sądu. Wyznawcy rełigii Dałekiego
Wschodu w większości wierzą w kołęjne uwarunkowane karmicznie
inkamacje ludzkiego pierwiastka podmiotowego, podczas gdy wyznaw
cy rełigii profetycznych wierzą w niepowtarzalność ludzkiej egzysten
cji. Można by bez końca kontynuować przytaczanie sprzecznych tez,
a przecież wszyscy zgodzimy się co stwierdzenia, że ostatecznie praw
dziwa jest jedna z możliwości: ałbo życie człowieka jest niepowtarzal
ne, albo jest niekończącym się cyklem wcieleń. John Hick dzieli sprzecz
ne twierdzenia religijne na trzy podstawowe typy:
1) sprzeczne twierdzenia na temat faktów historycznych;
2) sprzeczne twierdzenia na temat faktów „trans-historycznych",
nazywanych niekiedy przez autora twierdzeniami metafizycz
nymi;
3) wzajemnie wykluczające się opowiadania i obrazy usiłujące
odpowiedzieć na pytania o ostateczną naturę Boga oraz o po
chodzenie i przeznaczenia wszechświata i ludzkości.
2.2
Sprzeczne roszczenia prawdziwościowe na temat faktów
historycznych

Sprzeczności tego typu dotyczą minionych wydarzeń, które z za
sady dostępne są ludzkiej obserwacji. Wierzący są przekonani, że
wszystkie te domniemane wydarzenia zaszły naprawdę i gdyby ktoś
był obecny z odpowiednim wyposażeniem mógłby je na przykład za
rejestrować na taśmie magnetofonowej lub sfotografować. Z zasady
należą one do widzialnych, słyszalnych i dotykalnych elementów two
rzących przeszłą historię.
Brytyjski filozof rozróżnia kilka typów takich twierdzeń. Pierw
szym z nich są wypowiedzi dotyczące wydarzeń w których historyczność wierzą wyznawcy danej religii, ale nie są one poświadczone przez
żadne źródła historyczne pisane poza daną tradycją. Do takich przeko
nań należą na przykład: wiara buddystów, że Budda przeleciał w po
wietrzu między Indiami a Sri Lanką i z powrotem, przekonanie maho
metan, że Mahomet przeleciał z Mekki do Jerozolimy oraz wiara ży
dów, że słońce zatrzymało się z rozkazu Jozuego na dwadzieścia czte
ry godziny.

Nieco odmienny problem stanowią wierzenia utrzymywane jako
prawdziwe w jednej tradycji religijnej, a zanegowane exp//cńe w dru
giej. Za przykład może tutaj posłużyć chrześcijańskie przekonanie, że
Jezus Chrystus umarł na krzyżu, czemu zaprzeczają muzułmanie na
podstawie cytatu z Koranu: „(...) podczas gdy oni Go nie zabili, ani
Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy
się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają
o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili
z pewnością.'^ Innym przykładem, także związanym z religiami profe
tycznymi jest wiara żydów i chrześcijan, że Abraham nieomal złożył
w ofierze swojego syna Izaaka (Rdz 22), podczas gdy muzułmanie tra
dycyjnie utrzymują — na podstawie dość zresztą niejednoznacznego
cytatu z Koranu — że był to jego inny syn: Izmael (Sura 37, 99-111).
Istnieją wreszcie — i to jest trzeci typ sprzecznych twierdzeń —
spory w obrębie danej tradycji religijnej. I tak oto w buddyzmie istniej
spór między therawadę a mahąjaną to, który z nurtów zachował praw
dziwe nauczanie Mistrza. W chrześcijaństwie jest spór między katoli
kami a protestantami o to, czy Jezus Chrystus wyznaczał św. Piotra na
ziemską głowę Kościoła i czy papież jest jego następcą w tej roli. W ło
nie islamu trwa spór między szyitami a sunitami o to czy Mahomet
wyznaczył Alego na swojego następcę, jak uważają ci ostatni.
Wobec tego typu roszczeń prawdziwościowych należy przyjąć —
twierdzi John Hick — że mogą one być rozstrzygnięte jedynie przez
bezstronną ocenę dowodów historycznych. Jednak w praktyce, takie
racjonalne rozwiązanie jest niemożliwe do zrealizowania. Nie prze
szkadza to jednak wyznawcom poszczególnych religii, aby w zasadzie
wszyscy byli przekonani o prawdziwości ich historycznych dowodów.
Również intencją Hicka nie jest podważenie żadnego z tych przeko
nań lecz po prostu wykazanie rozmaitych rodzajów sprzeczności mię
dzy tymi twierdzeniami. Hick uważa, że powinniśmy nauczyć się żyć
z tymi różnicami akceptując fakt iż często brak jest nam wystarczają
cych dowodów do jednoznacznego ustalenia prawdy historycznej. To
czy nam się to uda zależy w dużym stopniu od statusu jaki dane wie
rzenie posiada w obrębie danej religii. Współcześnie — zdaniem Joh
na Hicka — coraz więcej ludzi nie traktuje już tych twierdzeń jako
należących do istoty ich wiary; zazwyczaj jedynie konserwatyści i lu
dzie niewykształceni traktująje jako fundamentalne dla swoich religii.
" Tamże, s. 270.

2.3 Sprzeczne trans-historyczne roszczenia prawdziwościowe
Drugi typ sprzecznych roszczeń prawdziwościowych dotyczy za
gadnień, które posiadają w zasadzie prawdziwą iub fałszywą odpo
wiedź, aie nie może być ona ustalona przez żadne historyczne, ani
empiryczne dowody. Zgodnie z tym John Hick określa ten rodzaj za
gadnień jako problematykę dotyczącą faktów pozahistorycznych. Pra
gnąc precyzyjniej wyjaśnić na czym polega istota omawianego zagad
nienia John Hick odwołuje się do buddyjskiej doktryny
czy
li nieokreślonych, nierozwiązanych pytań — MntJe/rMHHet? or nnrayoęMay%0M.y.'3 Przytacza on rozmowę Buddy z mnichem Malunkyaputtą, który zarzucał Buddzie, iż ten nie udziela odpowiedzi na wiele
ważnych, choć spekulatywnych pytań jak na przykład: czy świat jest,
czy nie jest odwieczny, czy jest ograniczony przestrzennie, czy nie
skończony, itp. Mnich zagroził wręcz, że jeśli Budda nie odpowie na
jego pytania, powróci do życia świeckiego. W odpowiedzi Budda od
rzekł, że nigdy nie zobowiązywał się dać odpowiedź na te pytania,
ponieważ nie są one istotne dla osiągnięcia oświecenia, a ponadto całe
jego nauczanie posiada jedynie praktyczne i soteriologiczne ukierun
kowanie. Zajmowanie się poszukiwaniem odpowiedzi na takie pytania
odciąga umysł od poszukiwania wyzwolenia. Kogoś kto pyta o odwieczność świata można porównać do człowieka ranionego zatrutą
strzałą, który nie chce przyjąć medycznej pomocy zanim nie dowie się
kto wypuścił strzałę, do jakiego należał klanu, jakiego użył łuku, jakiej
cięciwy i z jakich piór wykonano lotki strzały — argumentuje Budda.
W tekstach w języku palijskim znajdujemy dwa typy
Pierwsza grupa zawiera pytania, które są uprawnione i dopuszczają
uprawnione odpowiedzi: nie znamy tych odpowiedzi, ale możemy snuć
przypuszczenia i konstruować teorie na ich temat. Są to pytania na
które nie mamy aktualnie odpowiedzi
tyMay/fołty), do któ
rych Hick zalicza sześć zagadnień sformułowanych na podstawie tek
stów kanonu palijskiego: świat jest wieczny, świat nie jest wieczny,
świat jest przestrzennie nieskończony, świat nie jest przestrzennie nie
skończony, dusza jest identyczna z ciałem, dusza nie jest identyczna
z ciałem.''' Nie jest jednak wykluczone, że kiedyś człowiek dojdzie do
" Tamże, s. 269.
"N a temat filozofii religii Johna Hickazobacz: IreneuszZiemiński, Jo/m
i Jy/ewa/yy?/ozq/a Raga, w: John Hick, zf/gŁanenfy za Mm/e/aem Roga, Kraków 1994 oraz
Grzegorz Chrzanowski, JoAn /RcA:— feo/og reRgynego p/araRzma, „Analecta Cracoviensia" XXIX/! 997.

poznania prawdy o tych zagadnieniach, aie — jak już powiedziano —
wiedza na ten temat nie jest istotna dia oświecenia.
Drugi rodzaj ayyałafa to zagadnienia, na które nie tyiko nie da się
odpowiedzieć w danej chwili, ale na które nie da się odpowiedzieć
w ogóle, MnałŁyweraó/e <7May%OfM, ponieważ dotyczą rzeczywistości,
które nie mogą być wyrażone w ludzkich terminach. W sutrze 72 mnich
Vacchagotta pyta Buddę o status jaki posiada po śmierci Tathagata
czyli całkowicie oświecony umysł. Pytanie zatem nie dotyczy pośmiert
nego stanu tych co sąjeszcze w drodze do oświecenia, lecz ostateczne
go ukierunkowania człowieka na to co absolutne. W odpowiedzi Bud
da odrzuca, w terminach, w jakich buddyjski mnich zadał pytanie, jako
nie mający zastosowania cały szereg odpowiedzi. Budda stwierdza, że
o całkowicie oświeconym umyśle w jego pośmiertnej egzystencji nie
można powiedzieć, że istnieje albo nie istnieje, czy też że zarówno
istnieje jak i nie istnieje oraz że ani nie istnieje, ani nie nie-istnieje'".
Na pytania tego rodzaju nie możemy udzielić odpowiedzi ponieważ
ludzkie kategorie nie znajdujątutaj zastosowania. Całkowita nieuchwyt
ność sygnalizowana jest tutaj odrzuceniem przez Buddę zarówno po
zytywnych jak i negatywnych asercji oraz ich koniunkcji i dysjunkcji.
Mamy tutaj do czynienia z tajemnicami, które znajdują się poza ludz
ką zdolnością pojmowania i wyrażania. Zagadnienie komplikuje się
znacznie bardziej gdy przeniesiemy je na płaszczyznę spotkania mię
dzy religiami. Konflikt szczególnie wyraźnie zarysowuje się między
tradycjami o pochodzeniu indyjskim a tradycjami o pochodzeniu se
mickim. Wśród najbardziej jaskrawych sprzeczności można wymienić
przede wszystkim zagadnienia odwieczności i zapoczątkowania świa
ta w czasie oraz pytanie o los jednostki po śmierci. Po przedstawieniu
powyższych rozważań, autor przechodzi do sformułowania wniosków'":
1) domena sprzecznych twierdzeń trans-historycznych musi być
uznana za dziedzinę, w której sprzeczne tezy są często utrzy
mywane;
2) musimy przyjąć, iż na pytania dotyczące faktów trans-histo
rycznych nie posiadamy— „my" oznacza tutaj ludzkość w ogól
ności — przekonującej i ustalonej odpowiedzi, która mogłaby
stać się przedmiotem powszechnej wiedzy;
" John Hick,
ProMe/n Con/hcłMłg 7rMtA-C/awm, w:
/nfełprefanon o/7?e/łgfow, Macmiian )989, ss. 362-376.
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3) idąc za intuicjąBuddy, John Hick stwierdza, że taka wiedza nie
jest potrzebna do zbawienia, a jej brak nie wstrzymuje procesu
zbawczego. Byłoby rzeczą niewiarygodną, powiada John Hick,
aby nasz łos ostateczny zależał od wyznawania wiary w którąś
z prawd trans-historycznych, o której nie posiadamy dostatecz
nej wiedzy;
4) powinniśmy nauczyć się żyć w tym zróżnicowaniu tolerując
przeciwstawne poglądy, nawet jeśli przypuszczamy, że są one
błędne. Zdaniem Hicka każda tradycja religijna stanowi w za
sadzie jednakowo efektywny kontekst dla zbawienia.
2.4 Mity i ostateczne tajemnice iudzkiej egzystencji
Jak dotąd John Hick traktował wszystkie wypowiedzi trans-historyczne jak wypowiedzi o faktach, bo tak też traktowane są najczę
ściej w przekonaniach i wypowiedziach wierzących. Coraz częściej
zdajemy sobie jednak sprawę z mitycznego charakteru wielu wypo
wiedzi trans-historycznych. Analizę mityczności wypowiedzi transhistorycznych John Hick rozpoczyna od przedstawienia swojej wła
snej definicji mitu. Autor zdaje sobie sprawę, że jego definicja mitu
jest arbitralna i nie pokrywa się z wszystkimi uprawionymi definicja
mi tego pojęcia, ale uważa, że ma prawo do określenia swojego rozu
mienia mitu i prawomocnego się nim posługiwania, o ile pozostanie
wiemy swojemu rozumieniu.
John Hick definiuje mit w oparciu o rozróżnienie między prawdą
dosłowną i prawdą mitologiczną (Mera/ awJ #MZto/og/ca/ traM). Do
słowna prawda lub fałsz twierdzenia o faktach (/actaa/ as-rer/fon) po
lega na zgodności lub braku zgodności twierdzenia z faktami. Do twier
dzeń o faktach stosuje się zatem kryterium weryfikacji.
Prawda mitologiczna natomiast posiada charakter praktyczny i eg
zystencjalny. „Zdanie lub zbiór zdań na temat X są mitologicznie praw
dziwe nie wtedy gdy są one prawdziwe dosłownie, ale gdy dążą do
wywołania odpowiedniej dyspozycjonalnej postawy (Mspo.yMoHg/ g/Muć/e) względem X. (...) Zgodność mitu z rzeczywistością nie polega
na dosłownej zgodności tego co zostało powiedziane z faktami, ale na
dostosowaniu do mitycznego desygnatu dyspozycji behawioralnych,
które wypowiedź mityczna pragnie wywołać u słuchacza."^ John Hick
ilustruje swoją definicję mitu przykładem wyobrażonego niesprawie" zob. MyłA. Myjfery an</ t/nanfweret/

w:

/nłe/prBła&w ..., ss. 343-36).

dliwego spisku uknutego przeciw niewinnej osobie. Chcąc wyrazić
swoją dezaprobatę wobec takich działań, świadek tego typu zdarzeń
mógłby powiedzieć, że to nieetyczne postępowanie jest dziełem dia
bła, jednakże mówiąc tak nie miałby na myśłi wskazanie sprawcy, ałe
wyrażenie swojego negatywnego stosunku do czyjegoś zachowania.
Zdanie nie byłoby więc prawdziwe w sensie dosłownym, ałe mitologicznym, to znaczy miało za ceł wywołanie u słuchacza odpowiedniej
— w tym przypadku negatywnej — dyspozycyjnej reakcji (an appro(ń-spo-rMona/ raspon.ye). Wypowiedź mityczna dąży do wywoła
nia u słuchacza odpowiedniej reakcji, to znaczy sugeruje, naprowadza
go na pewien sposób reakcji, podobnie jak dostrzeżenie niebezpieczeń
stwa prowadzi do wywołania strachu, a doznanie miłości prowadzi do
wywołania podobnej reakcji.
John Hick dziełi mity na dwa rodzaje: mity wyjaśniające (atpo.Hto/y łMy&r) oraz tajemnice. Mity wyjaśniające mówią coś co może być
zazwyczaj powiedziane także w niemityczny sposób, ałe zwykłe z o wiełe mniejszym skutkiem. I tak mit o upadku Adama i Ewy można wyra
zić inaczej jako twierdzenie dotyczące faktu, że łudzkie życie przeży
wane jest w ałienacji względem Boga, błiźniego i przyrody. Mityczną
opowieść o locie Buddy na Sri Lankę można potraktować jako po
twierdzenie autentyczności tradycji buddyjskiej na tej wyspie, a prze
konanie, że Koran został podyktowany przez samego anioła Gabriela
jako pogłąd, że Koran stanowi autentyczne boskie objawienie.
Inne rozumienie mitu — mitu jako tajemnicy— zachodzi w przy
padku odpowiedzi na drugi rodzaj pytań opisanych przez Buddę, py
tań na które nie ma odpowiedzi, Mnanjweraó/e <?May%ow.y. W świetle
przedstawionej na kartach-<4w
o/lRe/fgfow koncepcji epi
stemologii religii'*, Ostateczna Rzeczywistość sama w sobie, Rea/
an <S:cń — wyrażenie Hicka określające Absolut — jest najwyższą ta
jemnicą, która nie może być pojęta ani adekwatnie wyrażona w ludz
kim języku. Hick przenosi na grunt epistemologii religii wprowadzone
przez Immanuela Kanta rozróżnienie między niepoznawalną sferą noumenalną, rzeczą samą w sobie, a sferą poznawanych przez człowieka
i jednocześnie do pewnego stopnia konstruowanych przez poznającą
świadomość fenomenów religijnych. Poznawczo człowiek religijny nie
dociera do Ostatecznej Rzeczywistości samej w sobie, która posiada
charakter boskiego noumenu, ale do osobowych bądź nieosobowych
" 77]eProMe/n o/Con/Hcftng 7haA-C/ał?m, w:
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przedstawień przedmiotu religijnego, czyli sfery fenomenów. Nie ozna
cza to, że doświadczenie religijne ma wyłącznie charakter ludzkiej pro
jekcji, jak uważał na przykład Ludwig Feuerbach. Boskie przedsta
wienia osobowe i nieosobowe zostały ukształtowane w wyniku realne
go oddziaływania Ostatecznej Boskiej Rzeczywistości w obrębie róż
nych kultur. Do opisu Ostateczne Rzeczywistości samej w sobie nie
możemy zatem stosować charakterystyk osobowych ani nieosobowych,
gdyż boski noumen je wszystkie przekracza. „Wszystko co możemy
powiedzieć to stwierdzić, że postulujemy
an ÓYcńjako ostateczną
podstawę przedmiotów intencjonalnych różnych postaci religijnego
myślenia i doświadczenia"'^ — stwierdza John Hick.
Możemy jednak mówić o Ostatecznej Rzeczywistości samej w so
bie niebezpośrednio i mitologicznie. O ile bowiem różne fenomeny
religijne są rzeczywiście przejawami Ostatecznej Rzeczywistości, o tyle
właściwa łudzka odpowiedź na którykolwiek z nich będzie również
właściwą — choć oczywiście nie jedyną właściwą — odpowiedzią
wobec Ostatecznej Rzeczywistości. W odniesieniu do doświadczanych
przez człowieka osobowych i nieosobowych boskich fenomenów ję
zyk może posiadać znaczenie dosłowne lub analogiczne. Ze znacze
niem dosłownym mamy do czynienia wówczas, gdy jest mowa o bo
skich działaniach, ze znaczeniem analogicznym, gdy omawiamy bo
skie fenomeny same w sobie, a więc gdy analizujemy ich atrybuty.
Jednak zarówno dosłowny jak i analogiczny język dotyczący przed
miotów religijnego kultu i medytacji nakierowany jest w istocie na
Ostateczną Boską Rzeczywistość samą w sobie. Wypowiedzi posiada
jące charakter mitologiczny — do których John Hick zalicza nie tylko
formy narracyjne, ale także abstrakcyjne systemy filozoficzne i teolo
giczne — budują sformułowany w ludzkich pojęciach dyskurs o przed
miocie, którego opis przekracza dosłowny zakres ludzkiego języka.
W ostatecznym rozrachunku zatem epistemologiczna transcendencja
Ostatecznej Boskiej Rzeczywistości wykłucza możliwość odpowiedzi
na sformułowane w kategoriach korespondencyjnej teorii prawdy py
tanie o zgodność osobowych łub nieosobowych boskich fenomenów
z Rea/ aw
Wartość mitu, bez względu na to czy występuje w po
staci opowiadania czy teologicznego lub filozoficznego schematu, jest
przede wszystkim praktyczna, a nie poznawcza. „Prawdziwość lub nie" „ For <7Mno/ correc/ /o My (Aa? q/?er ^oa/A /Ac 7a/Aaga/a
or <?oa! no/ aw /, or
Ao/A
an</ <?oaf no/ axM/, or neMer am/y nor non-ai/y/y ", tamże, s. 346.

prawdziwość mitologicznych opowiadań, obrazów i koncepcji nie po
lega na ich dosłownej adekwatności względem Rea/ an .Steń — w tym
znaczeniu, że nie tyle mijają się one ze swoim obiektem lecz, że obiekt
ten jest całkowicie poza ich zasięgiem — ale na ich zdolności do wy
wołania odpowiednich lub nieodpowiednich dyspozycyjnych odpowie
dzi wobec Ostatecznej Boskiej Rzeczywistości."^"
Co oznacza dla ludzkich postaw, emocji i zachowań być odpo
wiednim wobec Ostatecznej Rzeczywistości? John Hick stwierdza, że
możemy na to pytanie odpowiedzieć jedynie w obrębie pewnej hipote
zy, która stwierdza, że zakładamy, iż Bóg postrzegany osobowo lub
nieosobowy Absolut do którego się zwracamy jest autentycznym prze
jawem Rea/ aa Rzc/z. O ile ma to istotnie miejsce możemy powiedzieć,
że dany fenomen boski znajduje się w soteriologicznym przyporząd
kowaniu wobec boskiego noumenu (za ^ofcrzo/ogzca/ aRgazacaf wzfń
fńe Rea/).^' „W stopniu w jakim «Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa
Chrystusa» stanowi rzeczywiście osobowy fenomen Ostatecznej Rze
czywistości, tworząc postać za pomocą której jest ona rzeczywiście
prawomocnie myślana i doświadczana z wnętrza chrześcijańskiego
nurtu religijnej historii, w tym samym stopniu odpowiednia dyspozycjonalna odpowiedź wobec osobowego fenomenu stanowi odpowied
nią odpowiedź względem Rea/ aa <S;cA" — podsumowuje John Hick.^
3. Pragmatyzm prawdy religijnej. Wnioski i znaki zapytania

Wracając do zapożyczonej od Władysława Stróżewskiego i przed
stawionej na początku artykułu klasyfikacji teorii prawdy, postawny
pytanie jaka teoria prawdy religijnej wyłania się z zaprezentowanych
analiz Johna Hicka. Niewątpliwie każda z czterech teorii prawdy ma
swoje specyficzne miejsce w pluralistycznej interpretacji religii.
Czy w pluralistycznej hipotezie religijnej Johna Hicka jest miej
sce naprawdę jako odsłonięcie? Brytyjski Filozof bez wątpienia nie
*° TAeProA/gzn o/"Con/7ZcZZng TraZA-C/aZnu, w : /In /nZerpreiaZ/on ... , s. 370.
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traktuje religii jako ludzkiej projekcji i przyjmuje realne oddziaływa
nie Absolutu na ducha człowieka. W akcie religijnym mamy zatem do
czynienia z pewnego sposobu daniem, samoprezentacjątego co boskie
w ludzkim doświadczeniu. Jednakże zdaniem Hicka, każdy akt poznaw
czy, a szczególnie akt poznania religijnego, jest jednocześnie aktem
interpretacji. Interpretacja jest procesem poznawczym, który w uprosz
czonej w znacznym stopniu formie może być zobrazowany przez wska
zanie na analogiczne zjawisko „widzenia czegoś jako" (.yccing-aj),
o którym pisał w Docfe/ranmcń Fi/ozo/icznycń Ludwig Wittgenstein.
Wskazał on mianowicie na osobliwość niektórych obrazków zagadek,
często używanych podczas testów psychologicznych, w których —
w zależności od nastawienia patrzącego — można było dostrzegać ry
sunki: kaczki lub królika, puchar lub twarz, itd. John Hick rozciąga
takie interpretacyjne rozmienienie „widzenia-jako" na każdy rodzaj
doświadczenia: „(...) wszelkie doświadczenie zawiera rozpoznania,
które wychodzą poza to, co zmysłowo dane, a więc jest «doświadczaniem-jako»."^ Aktu interpretacji dokonujemy dzięki apriorycznemu
uposażeniu poznającego podmiotu, które pozwala nam rozpoznawać
rzecz, osobę lub sytuację jako posiadającą takie a nie inne właściwo
ści. Analiza Autora nie ogranicza się jedynie do opisu poznania zmy
słowego, interpretacja dokonuje się na wielu poziomach, także na płasz
czyźnie etycznej i religijnej. Na tej ostatniej oznacza ona, iż czyste
światło boskiego doświadczenia przechodząc przez pryzmat naszych
kulturowo ukształtowanych kategorii intelektualnych rozszczepia się
dając w efekcie różnobarwny świat wierzeń i praktyk religijnych two
rzących całe bogactwo tradycji religijnych. Zatem poznawcze „danie"
przedmiotu religijnego zawsze jest jednocześnie interpretacją, doświad
czaniem Ostatecznej Boskiej Rzeczywistości jako współkonstruowanych, tak na płaszczyźnie kulturowej jak i indywidualnej, fenomenów.
Czy w teorii poznania religijnego Johna Hicka jest miejsce dla
korespondencyjnej teorii prawdy? W doświadczeniu religijnym wie
rzącemu „dane" są rozmaite fenomeny religijne, których doświadcza
on w postaci jakiejś naoczności, ale — przypomnijmy to raz jeszcze
— boska sfera noumenalna pozostaje niedostępna. Jest ona dostępna
o ile dany fenomen pozostaje w soteriologicznym przyporządkowaniu
"
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względem Ostatecznej Boskiej Rzeczywistości. Czy istnieją kryteria
orzekania zgodności poszczególnych fenomenów religijnych z Rea/
an <SYcń, a co za tym idzie adekwację boskiej sfery fenomenalnej i noumenalnej? John Hick nie podaje żadnych kryteriów poznawczych.
Istnieją jedynie pragmatyczne kryteria prawdziwości religii czyli jej
soteriologiczna skuteczność. Zbawienie rozumiane jest przez Johna
Hicka jako wspólna wszystkim religiom egzystencjalna przemiana re
alizowana w życiu człowieka religijnego polegająca na porzuceniu
skupionego na własnym,ja" punktu widzenia
i prze
niesieniu centrum swojego życia na Ostateczną Boską Rzeczywistość
(Rea/ńy-cenfrećfnaM).^ Jeżeli spostrzegamy, iż dokonuje się proces
transformacji ludzkiej egzystencji, mamy prawo zakładać w ramach
hipotezy pluralistycznej jakiś rodzaj adekwatności między tymi dwo
ma sferami w bóstwie. Mielibyśmy więc tutaj do czynienia z hipote
tyczną adekwacją fenomenu i noumenu, przyjmowaną na podstawie
obserwacji przekształcenia, głównie zapewne w sferze etycznej, doko
nującego się w życiu wyznawców konkretnej religii.
Wymóg koherencji potraktowany został przez Johna Hicka bar
dzo poważnie. Autor v4n /nfe/preiańon o/*ReRgiow przedstawia bardzo
spójną hipotezę interpretującą świat religii, lecz jest to spójność, za
którą Brytyjski Filozof płaci wysoką cenę. Hipoteza pluralistyczna,
jak to już zostało powiedziane, sugeruje, że wiele z twierdzeń transhistorycznych może być raczej prawdziwymi lub fałszywymi mitami
niż prawdziwymi lub fałszywymi twierdzeniami o rzeczywistości.
W wielu wypadkach jesteśmy niepewni czy dane wierzenie ma cha
rakter mitologiczny czy faktualny. Z jednym jednakowoż wyjątkiem.
„Jedynymi wyjątkami są te (wierzenia), które określąjąjedną poszcze
gólną tradycję jako posiadającą wyłączną skuteczność soteriologiczną."H W chrześcijaństwie takim wierzeniem jest dogmat o wcieleniu
Logosu, Drugiej Osoby Trójcy Świętej oraz — jako jego konsekwen
cja — prawda o jedynym pośrednictwie Jezusa Chrystusa. John Hick
odrzuca te dogmaty w ich dosłownym, a więc niemitologicznym rozu
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pejskiej, kolonializmu, wyzysku ekonomicznego oraz traktując je jako
przeszkody w dziele dialogu między religiami. Pomijając kontrower
sje teologiczne jakie wywołuje tak sformułowane stanowisko, nasuwa
się natychmiast pytanie filozoficzne: czy filozof ma prawo tak głęboko
naruszać tożsamość badanej przez siebie dziedziny rzeczywistości?
Hick stwierdza, iż samorozumienie religii ewoluuje i niemetafizyczne
rozumienie boskości Chrystusa zdobywa coraz powszechniejsze uzna
nie lecz powstaje pytanie czy chrześcijaństwo bez Jezusa Chrystusa
jako Boga Wcielonego nie gubi swojej tożsamości. Czy nadal jest ono
chrześcijaństwem wyznawanym przez chrześcijan czy staje się już ja
kimś postulowanym teoretycznym konstruktem? Wydaje się, że John
Hick narusza tutaj podstawowe założenie fenomenologii religii a na
wet filozofii religii jako takiej, aby badać dane zjawisko tak jako ono
się nam prezentuje, nie nakładając swoich wcześniejszych teoretycz
nych wymogów i przedzałożeń. Autor nie bada religii takimi jakie one
są lecz modyfikuje ich zawartość, tak aby pasowały do jednego wszechobejmującego modelu. W hierarchii chrześcijańskich prawd wiary bó
stwo Jezusa Chrystusajest kluczowym dogmatem i wydaje się, że chrze
ścijaństwo, bez chirurgicznych zabiegów przykrawających je do hipo
tezy pluralistycznej, nie pasuje do teorii pluralizmu religijnego Johna
Hicka.M
Ostateczna konkluzja do jakiej prowadzą przedstawione rozwa
żania sprowadzają się do stwierdzenia, iż prawda religijna posiada zda
niem Johna Hicka cechy pragmatycznej teorii prawdy. Na pragmatyczne
rozumienie prawdy w religii wskazuje głównie dwa elementy. Pierw
szy z nich to konsekwencja przyjęcia decydującej roli rozpoznania
w procesie poznawczym. Jeżeli doświadczam X jako X, to interpreta
cja ta domaga się w konsekwencji z mojej strony „właściwej odpowie
dzi" czyli bycia w gotowości do podjęcia działania stosownego wzglę
dem owego X. Tak jest w przypadku przedmiotów i sytuacji zarówno
religijnych jak i codziennych. Rozpoznaniu widelca jako widelca to
warzyszy bycie w odmiennej dyspozycji behawioralnej niż w przy
padku rozpoznania przedmiotu jako wiecznego pióra— powiada John
Hick. Mityczna prawdziwość wypowiedzi religijnych, o której była
"
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mowa powyżej, także sprowadza się do wywołania właściwej odpo
wiedzi ze strony wierzącego. Prawdziwość i potęga mitu sprowadzają
się do jego mocy przekształcającej ludzkie życie.
Drugi element wskazujący na pragmatyczny charakter prawdy
religijnej ma charakter bardziej ogólny i wiąże się z właściwym dla
Hicka rozumieniem istoty i funkcji religii. W artykule /fe/tgton aj „ ÓMyiJMeanj Autor wprowadza buddyjskie pojęcie upoya, tłumaczone
na język angielski właśnie jako jA/Z/U wtea/M czyli „zręczny sposób",
lub mniej dosłownie „skuteczny środek". Oznacza ono stosowne w bud
dyzmie, a zdaniem Hicka także w innych religiach, sposoby mające
naprowadzić człowieka na głębsze rozumienie religii oraz jej celu czy
li zbawienia. W przypowieści o tratwie Budda powiada, że po przeby
ciu rzeki — osiągnięciu oświecenia — jest rzeczą niepotrzebną i po
niekąd absurdalną nieść tratwę dalej ze sobą, ponieważ jest już ona
niepotrzebna. ZsA/Z/h/ meanj mogą przybierać różne postaci, najprost
sze z nich to przypowieści, porównania, naprowadzające pytania, zenistyczne koany, itp. Analizując treściową zawartość religii — w przy
padku artykułu mowa jest przede wszystkim o buddyzmie, ale wnioski
autor rozciąga na inne religii, głównie chrześcijaństwo — Hick dzieli
wypowiedzi religijne na dwie kategorie: opisy doświadczeń religijnych
oraz konstruowane na ich podstawie teorie i hipotezy religijne, które
mają za cel interpretacje doświadczenia i włączenie go w korpus dok
trynalny religii. Właśnie filozoficzno-teologiczne doktryny religijne
to najbardziej abstrakcyjny Mpaya. Wniosek jaki Autor wyprowadza
ze swoich rozważań sprowadza istotę religii do jej funkcji pragma
tycznej. Wielkie tradycje religijne, a zwłaszcza ich systemy wierzeń
interpretujące religijne doświadczenie „są różnymi formami, Mpoya,
«zręcznym sposobcm» przeprowadzenia mężczyzn i kobiet z wynisz
czającego, ale i naturalnego nastawienia egoistycznego, wraz z towa
rzyszącymi im grzechami i nieszczęściami, ku radykalnie odmiennej
orientacji, w ramach której stają się oni «przeźroczyści» dla powszech
nej obecności tego co Ostateczne".^ Prawdziwość religii to jej sku
teczność w przekształcaniu ludzkiej egzystencji. Natomiast pytanie
o prawdziwość sprzecznych twierdzeń religijnych, prawdziwość w zna^ John Hick, Wara cbrzejci/ańjAa w jw/et/e Aoncepc/'/ „ </ojw;'a(/czan;a-^/'a/;o ", „Znak"
1/1994, s. 71.
" Na temat koncepcji zbawienia w filozofii religii Johna Hicka zob. tenże, Sa/raban/
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czeniu korespondencyjnej teorii prawdy, pozostać musi nierozstrzy
gnięta i co więcej z punktu widzenia soteriologicznej mocy religii nie
posiada większego znaczenia. Pytanie czy jest to bezsilność filozofii
religii w ogóle, czy też wyłącznie filozofii religii Johna Hicka musi
pozostać chwilowo nierozstrzygnięte.

Elżbieta Wolicka

PRAWDA RELIGII
UWAGI LAIKA DO TEKSTU
FILOZOFA RELIGII

Ojciec Grzegorz Chrzanowski OP rzetelnie przedstawia kluczo
wy problem filozofii religii, który zresztą nurtuje również —-w sposób
pozanaukowy —-każdego religijnego człowieka żywiącego potrzebę
i mającego odwagę, by dokonywać namysłu nad tym, co osobiście uzna
je za prawdę wyznawanej przez siebie wiary. Sam fakt wielości religii
w pewien sposób wymusza pytanie o prawdziwość tego, w co się wie
rzy. Czy wolno się spodziewać, że akceptując pluralizm religijny, któ
ry jest faktem, (a z faktami, jak wiadomo się nie dyskutuje, zwłaszcza
jeśli legitymują się historycznym „długim trwaniem"), nie popada się,
niejako automatycznie, w indyferentyzm w kwestii prawdy? Czy ist
nieją jakieś zadowalające, obiektywne kryteria, które pozwalałyby
zweryfikować prawdziwość twierdzeń religijnych, skoro w subiektyw
nym przekonaniu wyznawców ta właśnie religia, którą wyznają jest
bez wątpienia prawdziwa? Czy wobec wielości owych prawd religij
nych oraz ich wzajemnej „konkurencji" da się ustalić, która z nich jest
bardziej, a która mniej wiarygodna? Czy takie postawienie sprawy nie
zakrawa na uzurpację, jeśli nie wręcz arogancję wobec „inaczej wie
rzących", ponieważ z reguły zakłada stronniczość, a ta wydaje się nie
do uniknięcia? Jak wybrnąć z tych dylematów, wobec których staje
filozofia religii, dyscyplina aspirująca właśnie do bezstronności?
Najbezpieczniej, wydawałoby się, z roszczenia do prawdy w ogó
le zrezygnować, jeśli mamy do wyboru albo religijny szowinizm, albo
skrajny relatywizm, którym mielibyśmy opłacać tak pożądaną skąd
inąd, religijną tolerancję, i pozostać przy subiektywnych przekonaniach,

nie pretendujących do obiektywnej prawdziwości. Ale czy w ten spo
sób nie musielibyśmy zrezygnować z tego, co dla każdego religijnego
człowieka stanowi najżywotniejszą rację wiary — z przekonania, że
to, w co wierzy nie jest iluzją, dowolną fantazją, prywatnym mnie
maniem, ani też czysto umowną deklaracją przynależności do określo
nej grupy społecznej, jak to ma miejsce w przypadku wszystkich in
nych stowarzyszeń, niekoniecznie wyznaniowych?
Pluralizm religijny stawia nas przed faktem, że prawda, do której
aspirują poszczególne religie, „nie jedno ma imię". Nie dość na tym,
że dotyczy różnych twierdzeń: historycznych, metafizycznych, etycz
nych, mitycznych itd., to jeszcze mamy do czynienia co najmniej z kil
koma konkurencyjnymi definicjami prawdy: klasyczną (koresponden
cyjną), koherencyjną, pragmatyczną, odwołującą się do „powszechnej
zgody" — by wymienić tylko najważniejsze z nich. Która z tych defi
nicji odpowiada roszczeniom religijnych twierdzeń do prawdziwości?
A może nie są to w ogóle twierdzenia w logicznym sensie tego słowa?
John Hick, którego stanowisko Autor artykułu poddaje analizie,
proponuje „wzięcie w nawias" klasycznej definicji prawdy, ponieważ
przy bliższym badaniu okazuje się, że sfera „faktyczności", z którą
twierdzenia religijne miałyby korespondować, jest nie tylko niejedno
rodna, na co wskazano powyżej, lecz w ogóle trudna, jeśli nie wręcz
niemożliwa do ustalenia. Po pierwsze, gdy chodzi o wydarzenia histo
ryczne, to z reguły mamy do czynienia nie tyłe z ich „podaniem do
wiadomości" za pośrednictwem źródeł, ile z religijną interpretacją, a ta
z kolei uwikłana jest w określone założenia przyjmowane „dogmatycz
nie". W jaki więc sposób można by przeprowadzić bezstronną weryfi
kację takich wydarzeń? — Musiałaby ona odwoływać się do kryte
riów nie religijnych, a przez to abstrahować od ich religijnej substan
cji, czyli tym samym je deformować. Po drugie, zdaniem Hicka, rów
nież trudno jest oddzielić twierdzenia metafizyczne, do których odwo
łuje się religijna interpretacja, od wyobrażeń mitycznych o wysokim
stopniu metaforyczności oraz od dyrektyw praktyczno-etycznych i —
dodajmy— obrzędowych. Jaki rodzaj sprawdzianu prawdziwości miał
by w tym przypadku zastosowanie? Pomijając to, że brytyjski analityk
wyraźnie ułega presji antymetafizycznego przesądu, który odziedzi
czył po Kancie, sprawa rzeczywiście wydaje się dość skomplikowana.
Po trzecie wreszcie, kwestia koherencji, czyli, rzec można, immanentnej prawdziwości (spójności) systemów religijnych okazuje się także

problematyczna. Nawet w obrębie określonych tradycji religijnych
napotykamy na sporne, a nawet sprzeczne roszczenia prawdziwościo
we poszczególnych wyznań — Hick przytacza na tym miejscu przy
kład niezgodności interpretacji prymatu papieskiego w różnych odła
mach chrześcijaństwa.
Najszczęśliwszym rozwiązaniem dylematu prawdy na terenie re
ligii wydaje się więc Hickowi przyjęcie definicji pragmatycznej.
0 prawdziwości danej religii decydowałaby jej „skuteczność soteriologiczna", a tę rozumie jako porzucenie przez wierzącego, lub grupę
wierzących, postawy egocentrycznej na rzecz „przemieszczenia cen
trum swojego życia na Ostateczną Boską Rzeczywistość".
Brytyjski filozof religii bazuje na rozróżnieniu (kantowskiej pro
weniencji) sfery „fenomenalnej" i sfery „numenalnęj". Ta ostatnia, czyli
Ostateczna Boska Rzeczywistość, jest z natury swej niepoznawalna; ta
pierwsza zaś obejmuje zarówno egzystencję jednostkową, jak i spo
łeczno-kulturową. Tylko w sferze „fenomenalnej" możemy uzyskać
pewien wgląd w to, co konstytuuje religię jako rzeczywistość boskoludzką. Innymi słowy, do „boskości nie mamy inaczej dostępu jak za
pośrednictwem ludzkiego fenomenu i w jego obrębie". „Hipotetyczna
adekwacja fenomenu i numenu", a inaczej mówiąc: domniemana odpowiedniość między sferą postaw i zachowań religijnych ludzi, do
stępną zwykłemu doświadczeniu, a sferą temu doświadczeniu niedo
stępną, tajemniczą, mówiąc tradycyjnie— transcendentną, jest jedynym
możliwym do ustalenia kryterium prawdziwości danej religii. Co to,
w rzeczy samej oznacza?
Jeśli dobrze zrozumiałam i sparafrazowałam tę podstawową tezę,
na której Hick buduje swój religiologiczny pragmatyzm, to mieliby
śmy tu do czynienia nie tyle ze sprawdzianem prawdziwości samej
religii — wyznania wiary, doktryny, objawienia, na które się powołuje
— ile jej etycznej efektywności w życiu poszczególnych jednostek
1grup. Bowiem dyrektywa, którą brytyjski filozof milcząco zakłada:
„poznacie ich po owocach" daje się zastosować jako praktyczny test
szczerości wyznawanych przekonań, autentyczności postawy etycznej,
ale chyba niejako kryterium prawdziwości określonych twierdzeń re
ligijnych odnoszących się zarówno do rzeczywistości „fenomenalnej",
jak „numenalnęj". Przecież moralny altruizm może cechować człowie
ka, czy też zbiorowość, bez religijnej motywacji — chyba, że za „reli
gię" uznamy każdy i jakikolwiek światopogląd, czy ideologię, skłania

jące ludzi do zachowań altruistycznych. Z kolei tych, którzy manife
stując takie zachowania powołują się na tak lub inaczej pojmowaną
„sferę numenalną", można słusznie uznać za autentycznych świadków
wyznawanej przez nich wiary, a dokładniej religijnie motywowanego
kodeksu etycznego; można też w ich postawie dostrzec koherencję —
immanentną prawdziwość, czyli spójność — przekonań religijnych
i etycznych, ale na tej podstawie nie możemy niczego wywnioskować
na temat prawdziwości głoszonych przez nich twierdzeń dotyczących
samego przedmiotu wiary, czyli Ostatecznej Boskiej Rzeczywistości.
Innymi słowy: o prawdziwości religii nie można orzekać jednoznacz
nie na podstawie samych etycznych zachowań jej wyznawców. Chyba
tylko za cenę oczywistej wieloznaczności pojęcia „rzeczywistości":
raz oznacza ono „fenomen" czyli dostępne poznawczo zachowanie
wierzących, innym razem „numen", czyli to, co niepoznawalne i co
jest tylko hipotetycznym punktem odniesienia religijnych wierzeń.
Zachowania, postawy, czyny wyznawców mogą co najwyżej prowo
kować do pytań o prawdziwość tego, w co wierzą i co wyznają, ale
0 niej nie przesądzają. Najsłabszą stroną sugestywnych skądinąd wy
wodów Hicka wydaje mi się pragmatyczna modyfikacja znaczenia klu
czowego religijnego pojęcia, a mianowicie zbawienia. Czy rzeczywi
ście da się ono zredukować do etycznej doskonałości, chociażby w wy
miarze heroicznym? Czy „przekształcenie egzystencji" w duchu altru
izmu etycznego równa się zbawieniu? Jeżeli tak, to „zbawiałaby" nas
po sokratejsku, lub po stoicku rozumiana filozofia, czyli sztuka „oswa
jania się ze śmiercią" i etycznej dzielności. Przy całym szacunku dla
Mędrców, w tym Hicka, który chyłkiem przemyca do swego pragma
tycznego systemu filozofii religii chrześcijańską ideę agapee, zbawie
nie, jakie nam oni oferują, nie wykracza poza wymiar „fenomenalny"
1doskonale obywa się bez transcendencji. Ostateczna Boska Rzeczywi
stość ma w tym systemie charakter nie tylko hipotetyczny, ale postulatywny — pełni funkcję religijnej motywacji postaw etycznych i nic
poza tym. Jest tylko kantowską „ideą regulatywną" o znaczeniu prak
tycznym, której prawdziwości po prostu nie da się wykazać. Czy prawda
religii to tylko „pobożne życzenie" jej wyznawców, pretendujące (bez
podstawnie) do „powszechnej ważności"?
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MASS MEDIA — NARZĘDZIE
PRZEKAZU PRAWDY
I MANIPULACJI PRAWDĄ

Jest dla nas zrozumiałe zainteresowanie człowieka prawdą i po
szukiwanie przezeń prawdy. Jest dla nas oczywiste - wyrażone w in
strukcji pastoralnej Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Prze
kazu „Communio et progressio" (1971 r.) - przekonanie Kościoła, że
„podstawowym prawem wszelkiego rodzaju przekazu jest szczerość,
prawość i prawda. Nie wystarczą zatem dobre chęci i prawość woli.
(...) Ponadto należy przekazywać fakty zgodnie z prawdą, to znaczy
dawać ich prawdziwy obraz, zgodny z wewnętrzną prawdą przedsta
wianych wydarzeń" (n. 17). I dalej: „Człowiek współczesny powinien
być uczciwie, w pełni i wiernie informowany o faktach, aby wśród
ciągłej zmienności w dzisiejszych czasach mógł zrozumieć świat, w któ
rym żyje" (n. 34).
Znamienne, że gdy Jan Paweł II mówi o prawdzie w mass me
diach, dotyka też kwestii manipulacji. Sprawy w nauczaniu Kościoła
najwyraźniej nowej, bo dla „Communio et progressio" jakby jeszcze
nieznanej. W Orędziu na A77Z7 Dzień
ópoZecznego Przekazu
(1984 r.) papież apeluje do „pracujących w dziedzinie środków prze
kazu": „Byście przekazywali Wasze informacje, opierając się na kry
teriach prawdy i sprawiedliwości i poczuwali się do obowiązku spro
stowania i naprawiania błędu, gdy zdarzy się Wam go popełnić! By
ście nie szerzyli zepsucia w społeczeństwie, a szczególnie wśród mło
dzieży, poprzez pokazywanie z upodobaniem i natarczywością obra
zów zła, przemocy, upadku moralnego, poprzez ideologiczne manipu
lowanie i sianie niezgody!"' W liście do rodzin z okazji Roku Rodziny
' Jan Paweł II, Wara ł %M/(M/*a. Do/nanewfy, przemówie/aa, AoymVłe, oprać. M.Radwan,
T.Gorzkula, K.Cywińska, Rzym 1986, s. 267.

(1994 r.) akcentuje: „Środki masowego przekazu, nawet gdy starają
się poprawnie informować, jeżeli nie kierują się zdrowymi zasadami
etycznymi, nie służą prawdzie w jej wymiarze zasadniczym. Oto dra
mat: nowoczesne środki komunikacji społecznej są poddane pokusie
manipulacji przekazem, zakłamując prawdę o człowieku."
Te papieskie konstatacje każą widzieć całą złożoność funkcji
współczesnych mediów mogących — przynajmniej w wymiarze tech
nicznym — służyć w równej mierze przekazowi prawdy, jak manipu
lacji prawdą. Zachęcają też, by choć naszkicować problem określony
tytułem tego artykułu.
1. Rozumienie prawdy

„Cała rzeczywistość jest zadana człowiekowi pod kątem praw
dy". To kapitalne ujęcie z przemówienia Jana Pawła II podczas spotka
nia ze środowiskiem KUL-u (1987 r.) ujawnia szerokość problemów,
w obrębie których kwestia prawdy jest i ma prawo być obecna. ^Papież
przywołuje tu św. Tomasza: „Intellectus est quodam-modo omnia" —
„Umysł ludzki jest poniekąd «wszystkim»". Wszystko bowiem, co ist
nieje, jest zadane ludzkiemu poznaniu, czyli ludzkiemu umysłowi.
„Człowiek ma naturalne prawo do (...) wolności w poszukiwaniu praw
dy" — powie Jan XXIII w Pacem m ierrw (n. 12), a Jan Paweł II
usilnie podkreśli, że wolność musi być podporządkowana prawdzie
.sp/enJor, n. 31-34).
Już wieloaspektowo pokazano kwestię prawdy na łamach tego
numeru „Teofila". Wolno nam zatem ograniczyć się do najważniej
szych konstatacji i to powiązanych z problematyką mediów. W Olszty
nie (1991 r.) Jan Paweł II mówił: „Całe ludzkie bytowanie jest jakimś
wielkim trybunałem. Ludzie słuchają, ludzie słyszą i albo dociera do
nich prawda, albo też nie, zwłaszcza w naszym społeczeństwie nowo
żytnym, gdzie tak bardzo spotęgowały się sposoby mówienia, metody
mówienia, wszystkie tzw. środki przekazu myśli to przecież spotęgo
wana ludzka mowa, która albo daje świadectwo prawdzie, albo też
nie."3 Czym innym zatem jest prawda m se, czym innym jej przedsta
wienie. Zrozumiały jest więc apel Piusa XII w przemówieniu z 1946 r.
^ Jan Paweł II, Mzacza/ae spo/eczne. 7rzec/a płe/grzy?w%a
PoAsA; 5-/4 czerwca
/P37, Warszawa 1988, s. 36.
*Jan Paweł II, Raga </z/ę%a/c/e, RacAa n/e gaic/e. Czwar/a p/e/grzymAa O/ca /Sw/ę/cgo
Jana Paw/a //Ro O/czyzny, /-P czerwca /PP/ r, Warszawa 199ł, s. 208n.

„Prawda jest obiektywna, nie stronnicza; oparta na faktach, a nie zmy
śleniach. Prawda nie jest sprzedąjna; nie boi się być poznaną, aie żąda
tyiko, by była przedstawiona w wyraźnym, jasnym świetłe obiektyw
nym, nie w jakimś zabarwieniu stronniczości i domysłu.'"*
Jest wszak oczywiste — dodajmy — że prawda w sytuacji jej
przekazu z konieczności jest poddawana jakiejś interpretacji. Człowiek
poznaje prawdę zawsze w określonym środowisku kulturowym i to
środowisko musi określać choć w pewnej mierze zakres i charakter
poznania prawdy. Przekaz prawdy zakłada konieczność doboru kodu
informacyjnego (języka przekazu), a ów dobór dokonuje pewnego ro
dzaju interpretacji prawdy.
2. Przekaz prawdy
Instytucją wyspecjalizowanąw przekazie prawdy tradycyjnie była
i w znaczącej mierze jest nadal szkoła. Można powiedzieć, że przekaz
prawdy o świecie jest naczelnym zadaniem edukacji, a szkoła jest za
sadniczą instytucją edukacyjną. Stosownie do swych założeń przeka
zuje wiedzę uporządkowaną, podręcznikowo wystandaryzowaną. Rzecz
jasna, modele tego uporządkowania i standaryzacji mogą być różne.
Właśnie dzisiaj polska szkoła jest radykalnie reformowana. Zmienia
się kryteria uporządkowania przekazywanej wiedzy, ale przecież sama
zasada „szkoła przekazuje prawdę o świecie" nie jest kwestionowana.
Dziś obok szkoły wiele informacji o świecie przekazują media
masowe. Nie tylko dopełniają, ale często zastępują tradycyjny model
szkoły. Bywa, że ze szkołą konkurują; zwłaszcza media elektroniczne.
Są atrakcyjne; stąd zarówno ich zdolność do konkurencji, jak łatwość
zdobycia odbiorcy. Jest oczywiste, że media zabiegają o rynek zbytu
bardziej wyraziście niż tradycyjny system edukacji. Ten ostatni — na
tle pluralizacji programowej i organizacyjnej szkolnictwa (szkoły sa
morządowe, społeczne, prywatne) — dopiero się uczy takich zabie
gów. Zdobywając rynek zbytu media muszą — i wyraźnie chcą —
funkcjonować z uwzględnieniem potrzeb klienta: aktualnego i poten
cjalnego. Chcą więc być atrakcyjne — niekiedy „za wszelką cenę".
W efekcie produkt-przekaz ma być nie tyle prawdziwy, ile podobają
cy się konsumentowi.
*Afc.yció/ o
1997, s. 5).

AowaałAowaa<a wy.ś/ł, oprać. J. Góra) i K. Ktauza, Częstochowa

Na tym tle ciekawe dla obserwatora bywa dziś zderzenie kultur.
Zalew (poprzez media) globalnej kultury euro-atlantyckiej staje się
zagrożeniem dla kultur rodzimych; nie tylko tych słabszych, ale i sil
niejszych. Zwłaszcza narodom, które jeszcze nie zbudowały progra
mowo i organizacyjnie silnego systemu edukacji szkolnej, a poprzez
media są zalewane produktami obcej kultury masowej, może być bar
dzo trudno rozeznawać prawdę o własnej, kulturowej tożsamości. Nie
stety zbyt późno zorientowano się w możliwościach, jakie tkwiąw elek
tronicznych technikach przekazu dla ratowania ginących kultur: języ
ków, rytualnych tańców, wierzeń, systemów wartości i modeli życia.
Dziś Aborygeni, Indianie i Eskimosi z intencją pielęgnowania rodzi
mej kultury uruchamiają lokalne radiostacje. Do ochrony tożsamości
własnej kultury próbuje się wykorzystać telewizję, ale dość trudna
w realizacji okazuje się taka prezentacja różnych kultur, która prowa
dziłaby do dialogu kultur.
Czym innym jest zrozumienie prawdy, a czym innym jej wyja
śnienie innym, jej przekaz. Trudność przekazu prawdy w najprostszych
relacjach interpersonalnych bywa doświadczeniem chyba każdego czło
wieka. Bywa, że — mimo starań o jak najpełniejszy przekaz prawdy
— nie jesteśmy rozumiani, bo odbiorca naszego komunikatu przyjął
nasz przekaz na miarę własnych założeń i przekonań. Nasze kłopoty
z codzienną komunikacją interpersonalną urastają do rangi kłopotów
zawodowych w przypadku środowiska dziennikarskiego. Problem praw
dy jest dla tego środowiska problemem podstawowym. Z licznych
wypowiedzi Jana Pawła II w formie oficjalnych dokumentów Magi
sterium Kościoła wydanych za jego pontyfikatu oraz w formie prywat
nego nauczania kierowanego do dziennikarzy i innych ludzi związa
nych z funkcjonowaniem mediów masowych przebija przekonanie, że
dziennikarstwo jest służbą Prawdzie, która „zamieszkała między nami"
jako Słowo — to jedyne Słowo, w którym ludzie mają szansę zbawie
nia.
Przywołajmy jeszcze parę wcześniejszych wypowiedzi Kościoła
na ten temat. Pius XII w przemówieniu do dziennikarzy (1953 r.) wska
zał, że „głównym przymiotem dziennikarza jest niezbywalne umiło
wanie prawdy. Tymczasem liczne pokusy próbują odwieść was od tego:
pokusy wynikają z interesów partii i być może z samej prasy, na konto
której pracujecie. Jak może być trudno opierać się im i przestrzegać

granic, których prawdomówność absolutnie zabrania przekraczać."^ Jan
XXIII zachęcał (1963 r.), by „umieć odczekać i narzucić sobie dyscy
plinę nieulegania światowym sensacjom, co prawie zawsze przyniesie
zwycięstwo prawdy i rozumu".** Paweł VI mówił (1964 r.), że „infor
macja przede wszystkim musi odpowiadać prawdzie. Nikt nie może
uzurpować sobie prawa do świadomego rozpowszechniania informa
cji błędnych lub przedstawionych w świetle wypaczającym ich sens.
Podobnie nikt nie może uzurpować sobie prawa do dokonywania wy
boru informacji, szerząc tylko to, co zgadza się z jego własnymi opi
niami a ignorując resztę. Równie dobrze można grzeszyć przeciw praw
dzie przez wkalkulowane pominięcia, jak i przez niedokładne stwier
dzenia."^
W etosie dziennikarskim wymóg prawdy należy do fundamental
nych zasad. Ideał przekazu prawdy jest w środowisku dziennikarskim
powszechnie eksponowany. A. Barroso zbadał treść 9 kodeksów etyki
dziennikarskiej o charakterze ponadnarodowym oraz 55 o charakterze
narodowym i wymóg prawdy znalazł we wszystkich.* To oczywiste.
Dziennikarstwo bez zobowiązania do przekazywania prawdy z góry
musiałoby być zawodem przegranym, wręcz perwersyjnymi Społecz
ny przekaz opiera się bowiem na zaufaniu.
Realizacja wymogu prawdy będzie mogła inaczej wyglądać na
etapie gromadzenia informacji, inaczej w kontekście treści przekazu,
wreszcie inaczej w powiązaniu z samą techniką przekazu.Trzeba więc
zaczynać od dogłębnego, rzetelnego poznania interesującej dziennika
rza rzeczywistości. Niezbędna jest tutaj funkcja poszukiwacza praw
dy, badacza wolnego od subiektywnych uprzedzeń. W przekazie waż
na jest zgodność opisywanej rzeczywistości z sądem, jaki w oparciu
o dziennikarski przekaz wyrobi sobie jego odbiorca. I w tym przypad
ku konieczna jest zatem intelektualna dyscyplina, taka selekcja poda
s
o jrat/Aac/i /KMwafaArawa/aa my-ś/t, dz.cyt., s. 60.
' Tamże, s. 146.
^ Tamże, s. 172.
* Zob. C.J.Pinto de 0!iveira, Eł/agae t/e /a camma/acał/an jacta/e.
a/! art/re %ama/n t/e /'/a/armał/aa t/aaj /e mont/e, Fribourg Suisse 1987, s. 37.
" Tak ujął to H.Boventer, Pre-Me/re/Ae/f M? a/c/a greazea/aj. F/a/a/iraag /a t//e Met//eae?/a%, Bonn 1989, s. 102.
To rozróżnienie zaproponował Z.Sareło SAC, Paaó/ea! prawt/y w fna&y aiet//ac/t, w:
Pe//g/a a ataM met/ia. Zaaczea/e Jrat/%aw .spa/eczaega przeraza w %a/;arze re//g//ae/
PaM /, red. W.Zdaniewicz, Ząbki 1997, ss. 17-27.

wanych informacji, która zagwarantuje obiektywizm dziennikarskiej
wypowiedzi, wyraźne odróżnianie w przekazie wiadomości od komen
tarza. Wymóg prawdy w kontekście techniki przekazu zakłada rzetelne poznanie danej techniki oraz uwzględnianie jej możliwości i ogra
niczeń. Ale zakłada również wiedzę dziennikarza o kompetencjach od
biorców przekazu w technikach społecznego komunikowania. Widać
zatem, że wymóg prawdy oznacza — skrótowo rzecz ujmując — za
równo posiadanie przez dziennikarza stosownych umiejętności zawo
dowych, jak i kompetencji moralnych.
3. Manipulacja — nowe imię kłamstwa
Przeciwieństwem prawdy jest fałsz. Jeśli prawdą jest zgodność
poznania z rzeczywistością, to w przypadku braku tej zgodności poja
wia się fałsz sądu, zdania czy całej teorii. Kłamstwo natomiast jest
przeciwieństwem prawdomówności. W efekcie ono również uderza
w prawdę. Kłamstwo ma oczywiste, negatywne konotacje moralne i dla
tego jest czymś innym niż pomyłka i przejęzyczenie.
Platon twierdził, że kłamstwo to świadome wprowadzenie kogoś
w błąd w niesprawiedliwym celu. Arystoteles nazywał kłamstwem gwałt
na prawdomówności, przez którą rozumiał umiar w przedstawianiu sie
bie. Dla św. Tomasza kłamstwem było wypowiadanie czegoś innego,
niż się myśli, przy czym w kłamstwie ważny miał być udział woli."
W przywoływanej już homilii olsztyńskiej (1991 r.) Jan Paweł II mó
wił, że „wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli
prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa (...) Każdy podstęp wobec
drugiego człowieka, każda skłonność do używania osoby ludzkiej w
charakterze narzędzia, każde używanie słów po to, aby wpływać na
innych swoim zagubieniem moralnym, swoim wewnętrznym niepo
rządkiem — wprowadza w życie społeczne atmosferę kłamstwa." Stąd
istnieje „wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakre
sach. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie praw
domówności".
Na tle terminów „prawda", „fałsz", „kłamstwo" termin „manipu
lacja" jest terminem stosunkowo nowym. A przy tym z pewnością dziś
ważnym, skoro słyszy się opinię, że kończący się wiek jest wiekiem
manipulacji.'^ Jeszcze w latach 60. hasła „manipulacja" (w sensie pro
" Streszczam za: W.Chudy,
nr 1, s. 90.
A.R.Pratkanis, E.Aronson,

anfropo/og/czna, Ethos 1992,
o / * N e w

York 1992.

pagandowym) nie znały zachodnie encyklopedie i specjalistyczne lek
sykony. Dopiero z początkiem następnej dekady pojawiły się pierw
sze, poważniejsze opracowania, a jeszcze później ta problematyka
weszła do encyklopedycznego obiegu. W Polsce pierwsze prace na
temat manipulacji pojawiły się w drugiej połowie lat 70. Publikowano
prace autorów zachodnich." Wypracowywano definicje zjawiska. Oto
niektóre z nich. „Manipulacja jest posłużeniem się przez nadawcę in
formacją do osiągnięcia pożądanego przezeń skrycie celu za pomocą
świadomego zniekształcenia obrazu rzeczywistości, co ogranicza moż
liwość racjonalnej oceny oraz refleksyjnej reakcji ze strony odbiorcy,
w sposób zakamuflowany przesądza o jego postawie i w jakimś stop
niu uzależnia.'"'' Manipulacja to „sterowanie ludźmi wbrew ich intere
som, jak również wbrew ich woli"." To „sterowanie cudzym postępo
waniem w celu osiągnięcia osobistych korzyści, przy czym, co istotne,
osoba manipulowana nie zdaje sobie z tego sprawy.""* Celowo i skry
cie kształtując w świadomości człowieka fałszywy obraz rzeczywisto
ści, manipulacja ze swej natury staje w opozycji wobec prawdy." W ma
nipulacji odnajdujemy ten sam mechanizm działania, co w kłamstwie.
Bo manipulacja stoi na „usługach" kłamstwa. Pewien publicysta stwier
dza dosadnie: „Polskie media dawno już przestały kłamać w taki spo
sób, jak to robiła «Prawda». Dziś manipulują tak, jak to robi «New
York Timesu""
Jan Paweł II w Retfemptor ńowfPM opisuje sytuację, gdy czło
wiek „staje się przedmiotem wielorakiej — czasem bezpośrednio nie
uchwytnej — manipulacji poprzez całą organizację życia zbiorowego,
poprzez system produkcji, poprzez nacisk środków przekazu społecz
nego" (n. 16). W cytowane już homilii olsztyńskiej papież mówił: „Jest
szczególna odpowiedzialność za słowa, które się wypowiada, bo one
mają moc świadectwa i albo świadczą prawdę, albo są dla człowieka
dobrem, albo też nie świadczą prawdzie, są jej zaprzeczeniem i wtedy
są dla człowieka złem, chociaż mogą być tak podawane, tak preparo
" Więcej o tym zob. A.Lepa bp, <$wM7t man;'pa/ac/'i, Częstochowa 1995, s. 9n. Tamże
literatura przedmiotu.
" M.Szuiczewski, /;;/brmac/a i wspóMzłg/anie, Warszawa 1982, s. 32.
" J.Kossecki, Granice manipa/ac/7, Warszawa 1984, s. 6.
" P.Hahne, <RVa 'nnnipa/ac/i, Warszawa 1997.
" A.Lepa bp, Afan;pa/owanie czfow /e^iem proM em wspó/czamę/pedagogu, Ethos
1992, nr 1.
" R.Ziemkiewicz, „ 7E7"' nn^
Debata 1994, nr 2 .
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wane, ażeby robić wrażenie, że są dobrem. To się nazywa manipula
cja". Liczne są ponadto papieskie wypowiedzi, w których nie pada
wprawdzie słowo „manipulacja", ale z kontekstu widać, że to zjawi
sko ma papież na uwadze.'" Choćby wtedy — jak w przemówieniu do
biskupów polskich przybyłych at? /ż/Mwta 14.02.1998 r. — gdy mówi:
„Nie można zamykać oczu na fakt, że środki społecznego przekazu są
nie tylko olbrzymim instrumentem informowania, ale w jakimś sensie
usiłują kreować swój świat.Rzeczywiście, media niejako współ
tworzą wydarzenia. Zwłaszcza telewizja, w której obraz wydaje się
bardziej wiarygodny niż relacja prasowa.
4. Sposoby i skutki manipulacji
Autorów zajmujących się problematyką manipulacji zwykle inte
resują jej sposoby, metody, środki bądź techniki. Tych ostatnich okre
śleń niekiedy używają zamiennie, a niekiedy —jak robi to na przykład
bp A. Lepa — wyodrębniają środki i techniki manipulacji. Na potrze
by tych rozważań dystynkcje między sposobami, metodami, środkami
i technikami pozostawimy na boku, decydując się na zamienne używa
nie podanych określeń.
Fragmentacja polega na rozpowszechnianiu wiadomości niepo
wiązanych ze sobą, często złożonych przypadkowo. Miesza się tu spra
wy ważne i mniej ważne, eksponuje incydenty, redukuje problemy.
Uniemożliwia się człowiekowi dostrzeganie rzeczywistości w jej peł
nym wymiarze. Przeciwnie: narzuca wybiórcze spojrzenie na życie i je
go problemy.
Natychmiastowość informacji polega na podawaniu wiadomości
dlatego, że są najnowsze. Nie podejmuje się selekcji merytorycznej
wiadomości. Ich waga jest jeszcze nieznana; dopiero ujawni się z cza
sem. Najważniejsze, że wiadomości są atrakcyjne, bo nowe. W ten
sposób kreuje się całkiem przypadkową hierarchię wartości.^'

" Np. CaZecAaw Zra4e/)4aen. 59, CAri.r(Z/Z4e/M /a/c/n. 5 ,D/rerZa mZrerZcortZZan. tl,
FamZ/ZarZr cołMorZ/a n. 76, So/ZZcZnafo re/ rocZaZZr n. 25.
Program <ZZa A/ojc/o/a w Po/rce. J a r PaweZ / / <Zo po/rA/cA óZrkapów IFizy/a /Z(/
ZZmZaa ZPP#, Kraków !998, s. 53.
i' Fragmentację oraz natychmiastowość informowania jako zasadnicze metody mani
pulacji omawia H.LSchiller, /Z/emZay rwZaJomo^cZ, Kraków 1976, ss. 41-48; por. A. Le
pa bp, /)wia/ ma/łipM/a<yi, dz.cyt., ss. 71-75.

Celowe opóźnianie przekazu informacji polega na podaniu infor
macji na dalszej stronie w gazecie czy w końcówce telewizyjnych wia
domości. Takie ulokowanie informacji pomniejsza jej znaczenie.
Dezinformacja społeczeństwa to preparowanie informacji na po
trzeby różnych środowisk opiniotwórczych i za ich pośrednictwem do
cieranie do szerszego adresata. To także puszczanie — obok informacji
prawdziwej, ale niekorzystnej dla dysponentów mediów — kontroinfbrmacji mającą neutralizować wpływ tej pierwszej.^
Zatrucie informacyjne polega na tym, że sprawy ważne pokazuje
się jako mało ważne, a sprawom nieważnym nadaje się duże znaczenie.
W ten sposób dekomponuje się lub uniemożliwia ukształtowanie opty
malnej hierarchii wartości.^
Mówienie półprawd, zatem pokazanie jedynie części prawdy. Od
biorca — otrzymując tylko tyle — buduje sobie fałszywy obraz rzeczy
wistości.
Wprowadzanie tematów zastępczych służyć ma odwracaniu uwagi
od spraw i wydarzeń ważnych dla osób manipulowanych.
Odwoływanie się do emocji przybiera różne formy: budzenie anty
patii, a nawet nienawiści w stosunku do określonych idei, osób lub grup
społecznych, wywoływanie stanów lękowych, antagonizowanie ludzi.^
Kreowanie wroga albo kozła ofiarnego, na którym można skupić
uwagę odbiorców manipulacji. Tym samym odwraca się ich uwagę od
problemów (trudności) istotnych. Jak okazuje społeczna praktyka, kre
owanie urojonego wroga zapewnia działaniom manipulatorskim wysoką
skuteczność.^
System S-M-S (to skrót: sensacja-muzyka-seks) polega na umie
jętnym, uwzględniającym aktualne zainteresowania i potrzeby odbiorcy,
dozowaniu sensacji, muzyki i seksu. Tworzy chaos w dziedzinie idei i war
tości oraz odwraca uwagę od problemów istotnych. ^
^ A.Lepa bp, Pe<&tgogt%a maj.! me<%ów, Łódź 1998, s. 167.
" A.Lepa bp, M an tne<#a t zatrata tn/ar/óra, Ład 1993, nr 40; tenże, Pedagogia
tnajy met/tów, dz.cyt., s. !68n; tenże, Zatrata tn/by/ćra?, Niedziela 1991, nr 12.
i* A.Lepa bp, Mantpa/owante cz/awtcAtent, dz.cyt., s. 81.
^ S.Keen, Pacar o/tAe Enemy, San Francisco 199!; A.Lepa bp, CAytra /n/brmac/a czy
zwyMapropaganda?, Niedziela 1994, nr 38; tenże, ^wtatntantpa/aę/t, dz.cyt., ss. 94100.

" A.Lepa bp, PeJagogtAa maM ?ne<#ów, dz.cyt., s. 169; tenże, <&vtat man;pa/ac/';',
dz.cyt., ss. 110-120.

Jako sposoby manipulowania wymienia się też sugerowanie pew
nych faktów, ich zafałszowanie, „produkcję" faktów (na przykład „bu
dowę" atrakcyjnego dla odbiorców wizerunku lansowanego właśnie
polityka), przemilczanie faktów (choćby dobrze znane pomijanie w ko
munistycznych mediach obecności i pracy Kościoła) i ich ukrywanie
(jak niepodejmowanie przez dziennikarza tych tematów czy wątków,
które dla osobiście mogą być przykre czy niewygodne).^ Inne techniki
manipulacji to stereotypy, mity, kamuflaż, plotka.^ Wskazuje się wresz
cie tendencyjny montaż i tendencyjny komentarz.^
Wydaje się, że zabiegi manipulacyjne są tym bardziej intensywne,
im system informacji jest silniej zdominowany politycznie, wyraźniej
podporządkowany jednej ideologii czy władzy. Odpowiednio manipula
cja mieć będzie tym mniejsze szanse, im system będzie bardziej demo
kratyczny, im wyraźniej dojdą do głosu zróżnicowane środowiska opi
niotwórcze. Bo to one pełnią wobec działań manipulatorskich funkcję
demaskatorską. Z drugiej jednak strony w warunkach demokracji zysku
je na znaczeniu informacja. Oto otrzymywane informacje okazują się
podstawą dla ludzkich decyzji, ludzkich wyborów. Informacje zmanipu
lowane prowadzić muszą do fałszywych decyzji, fałszywych wyborów.
Ostatecznie będą kreować zmanipulowanych ludzi.
Wskutek działań manipulacyjnych media kreują nieprawdziwy
obraz rzeczywistości.^ Co więcej, nie uzdalniają człowieka do selek
tywnego oglądu rzeczywistości i oceny upowszechnianych treści. Jest
to groźne dla rozwoju osobowego człowieka, bo może spowodować
zniekształcenia jego hierarchii wartości.
i? J. Pucelj, Po/a e/ycznego wzorca w med/acń, Communio 1995, nr 6.
2* A. Lepa ks., ATzfecńeza / jw/af j?ereo%?ów, Katecheta 1985, nr 1; tenże, Afanipa/owame cz/ow/eA/em, dz.cyt.; tenże, .Św/a? manżpa/ac//, dz.cyt., ss. 60-64; J. P. Stern,
Man/pa/ac/a za /?o.yre^n/cfwefM c//cńe, w: dęzy/r; .spo/eczeajfwo, red. M. Głowiński,
Warszawa 1980, ss. 282-298; K. Thiele-Dohrmann, Rsyc/io/og/a p/o;%/, Warszawa
1980, ss. 116-136; E. Wolicka, Oóecnojć mda — wczora/ / dz/j, Zeszyty Naukowe
KUL 1986, nr 2.
29 J. Gajda, W&rłojc/ w jrodAacń majowego prze/raza — jzaaja / zagroźema d/a edaAraę/7 g/oZ?a/nę/ (głos w dyskusji), w: Pedagog/Aa ogó/na. Pro/demy a%j/o/og/czne,
red. T. Kukołowicz i M. Nowak, Lublin 1997, s. 292.
MPrzykłady takich konkretnych działań pokazał ostatnio W. Pawłowski SI, Afampa/ac/a w jrodAacń majowego przeAaza, w: Wbóec joc/ofec/m/A/, Kielce 1998, s. 46nn;
także K. Czuba, Afed/a / w/adza, Warszawa 1994, s. 16nn. O manipulacji w telewi2ji
zob. A. Baczyński, 7e/ew/z/a w j/ażó/e ewa/łge//zac//, Kraków 1998, ss. 187-193.

Poddanie wpływom mediów często redukuje „obszar wolności"
łudzi. Widać to po bierności łudzi, rezygnacji z samodzielności. Lu
dzie pozwalają sobą kierować. Dysponentom mediów zależy zresztą
nie tyle na przekonaniu odbiorcy do określonych poglądów czy idei,
ale raczej na wywarciu takiej presji, by odbiorca zachowywał się tak,
jakby te poglądy podzielał.^' Dysponentom mediów zależy nie tyle na
prawdzie, ile na skuteczności własnego przekazu. Skuteczność okazu
je się istotną miarą wartości przekazywanych treści. Stąd informacja
tak łatwo zmienia się w reklamę. Czy będzie to reklama towaru czy
aktualnej ekipy władzy, to mechanizm działa tak samo.^ Ostatecznie
manipulator nie interesuje się zatem dobrem człowieka. Można po
wiedzieć, że w istocie nie interesuje się w ogóle człowiekiem, ale spra
wą, którą przez tego człowieka chce załatwić. Nie chodzi mu „o ko
goś", ale „o coś". W ostateczności manipulacja zdąża do pozyskania
społeczeństwa.^
5. Głoszenie prawdy ochroną przed manipulacją
Nie można demonizować mediów. O ich wartości decyduje do
piero to, co, kto i z jakim zamiarem przekazuje. Jednak wielorakie
niebezpieczeństwa, które dla ludzkiej osobowości niesie manipulacja,
są oczywiste. Powstaje pytanie: jak przeciwdziałać manipulatorskim
zabiegom dysponentów środków przekazu.
Po pierwsze, zabiegając o faktyczny pluralizm mediów i społecz
ną nad nimi kontrolę. Zręcznie ujęła to nowsza instrukcja duszpaster
ska
novae Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
(1992 r.): „Podzielamy również oczekiwania wielu narodów i ludzkich
społeczności pragnących większej sprawiedliwości i równouprawnie
nia w dostępie do systemów społecznego przekazu i informacji, aby
bronić je przed dominacją i manipulacją ze strony czynników zagra
nicznych lub rodzimych" (n. 16).
" J.Nagómy ks., Powo/an/e ipojfannicrwa dzienn/Aarza w dzwę/^zywł .w/ec/e, Ethos
1993, nr 4.
MKwestia rekiamy jest sprawą godną odrębnego podjęcia. Tu podkreślmy, że reklama
jest działaniem szczególnie podatnym na zastosowanie w nim zabiegów manipulatorskich. Reklamy nie wymagąjązaangażowania intelektualnego ani krytycznej refleksji.
Nachalnie powtarzane docierają do powszechnej świadomości i podświadomości, kreu
jąc zamierzone wzory zachowań i styl życia. Zob. E.Bromboszcz, Percepę/a reMawy
łe/ewizy/wę/ przez dzieci, Psychologia Wychowawcza 1993, nr 1.
" C.W.Mills, P/da w/adzy, Warszawa 1961, s. 400.

Po drugie, oczekując i wymagając od dziennikarzy pogłębienia
ich zawodowej odpowiedzialności, a także rzetelności i obiektywizmu
informacji. Chciałoby się również oczekiwać uwyraźnienia autentycz
nego oblicza duchowego dziennikarza. Nie jest to łatwe. Tym większe
zatem znaczenie zyskuje budowanie dziennikarskiego etosu. Dotyczy
to zresztą także innych twórców upowszechniających owoce swej pra
cy poprzez środki przekazu.
Po trzecie, zachęcając odbiorców do postaw aktywnych. Aktyw
ność ta winna się ujawniać na różne sposoby. Najpierw niezbędna jest
umiejętność wyboru ofert programowych proponowanych przez pra
sę, radio, telewizję czy kino. Dalej nieodzowna jest klarowna reakcja
odbiorców w sytuacji, gdy oferowana (zwłaszcza natarczywie, jak
w TV) propozycja programowa kłóci się z moralnymi oczekiwaniami
i preferencjami odbiorcy. W obu przypadkach konieczne jest wyrobie
nie u odbiorcy własnych kryteriów wyboru i oceny. Wyrobienie kryty
cyzmu i samodzielności myślenia.
Po czwarte, oferując pomoc stosownie przygotowanego doradcy
czy wychowawcy. Same środki przekazu nie nauczą ani wyboru ani
oceny. Mająbowiem inne zadania. Potrzebny jest wychowawca o wy
sokich kompetencjach kulturowych i moralnych oraz o bogatym życiu
duchowym. Zrozumiałe, że szczególną rolę spełniać on winien w sto
sunku do młodego pokolenia, bardziej narażonego na manipulację.
Po piąte, dbając o prymat wartości nad potrzebami. To wycho
wawca, o którym wyżej, musi zadbać, by własnymi potrzebami potra
fił wychowanek sterować rozumem i to oświeconym wiarą. Odpowie
dzialnym i kompetentnym dialogiem z młodzieżą oraz próbą wejścia
w świat jej doznań estetycznych trzeba wypełnić pustą przestrzeń, jaka
jawi się dziś między pokoleniami.
Po szóste — i najważniejsze — ukazując związki między prawdą
i wolnością. Głosząc prawdę, demaskować wszelkiego rodzaju zakłama
nie i manipulację. „Cała rzeczywistość jest zadana człowiekowi pod ką
tem prawdy"— powiedział Jan Paweł II w Lublinie (1987 r.). To stwier
dzenie wypada nam traktować jako bardzo poważne zobowiązanie.
„Nawrócenie do Boga. Przebaczenie przez Jezusa. Wolność przez
Ewangelię. Oto kres manipulacji" — tak kończy swą książkę bystry
obserwator zjawiska manipulacji.^
* P.Hahne,

man:/7M/aęń, dz.cyt., s. 83.
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BÓG I PRAWDA JAKO WYZWOLENIE
CZŁOWIEKA A DOGMATY KOŚCIOŁA
W MYŚLI PAWŁA TILICHA

1. Jezus Chrystus

Swoją myśl o Jezusie Chrystusie Tiilich buduje na podstawie
Ewangelii według św. Jana. Stąd też Chrystus ukazany zostaje nam
jako ten, który przez cały czas swojego ziemskiego istnienia pozostaje
w jedności ze swoim Ojcem i w którym cała nasza ziemska historia
uzyskuje swoje znaczenie i ześrodkowanie. „Chrystus — stwierdzał
Tiilich — jest kimś kto stanowi centrum historii świata; zarazem jest
On też dla niego kimś kto stanowi etyczne kryterium, według jakiego
człowiek powinien starać się żyć i oceniać świat.'
Chrystologię Tillicha można przedstawić na podstawie zdania, któ
re pochodzi z „Listu do Hebrajczyków"^. Jezus jest więc kimś, kto
był: „doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grze
chu" (Hbr 4,15). Ze zdania tego wynika wniosek, iż Jezus — mówiąc
językiem filozofii egzystencjalnej — został niejako „rzucony" w na
szą ziemską egzystencję i znalazł się w warunkach wyobcowania po
między Bogiem a człowiekiem.
„Doświadczony we wszystkim, podobnie jak my". Słowa te ozna
czają poddanie się egzystencji. W życiu Jezusa — zauważa Tiilich —
spotykamy pokusę i strach, ubóstwo i niepowodzenie, konflikt i śmierć^.
' Por. Paweł Titich, SuMewMMc THeo/ogy 77, Chicago 1957, s. 105. W dalszej części
artykułu jako ST H.
i Por. K. Karski, 7 e o / o g ; ' a A Y W a r s z a w a !97ł, s. 84.
' Por. ST II, ss. 126-127.

Obraz, w którym brakuje opisu „całkowitej skończoności" Jezusa jest
obrazem nie biblijnym!
Słowa: „Z wyjątkiem grzechu" oznaczają zwycięstwo Jezusa nad
egzystencją. Jezus — czytamy w „Teologii Systematycznej"— w prze
ciwieństwie do innych ludzi ciągle pozostaje związany z Bogiem.
Wszystko, co dzieje się w życiu Jezusa: Jego słowa, czyny, cierpienia,
jest w nim działaniem obecności Boga. Taki jest właśnie sens słów
„Syn Boży" — pisze Tiilich — że osobowe życie Jezusa poddane
wszystkim konsekwencjom egzystencjalnego wyobcowania, przezwy
cięża je, zachowując jedność z Bogiem, przez co zostaje zlikwidowa
na przepaść pomiędzy esencją i egzystencją; to „przezwyciężenie" sta
nowi też początek procesu uzdrowienia świata i człowieka*.
2. Bóg i egzystencja człowieka
Egzystencja człowieka to trwanie „na krawędzi" życia i śmierci,
bytu i niebytu. Fakt ten stanowi o naszej nędzy i o naszej wielkości.
Jesteśmy bowiem niedoskonali, śmiertelni i grzeszni — i to jest nasza
nędza; wiemy jednak o tym wszystkim — i to jest nasza wielkość.
Nasza nędza to najpierw grzech, który jest rozumiany przez Tillicha
jako symbol oddzielenia człowieka od Boga (racji ostatecznej naszego
życia). Grzech to także niewiara i co za tym idzie cielesna i duchowa
śmierć człowieka, który zagubił odpowiedź na pytanie o sens swojego
życia; słowem grzech to nasze poniżenie.^
Człowiek chce przezwyciężyć to, co go poniża; chce on znieść
swoje wyobcowanie i powrócić do sensu i źródła swojego istnienia —
człowiek pragnie spotkania z Bogiem. I wcześniej czy później — czy
tamy u Tillicha — spotkanie takie następuje, gdyż Bóg — mówiąc
symbolicznie — „wyciąga do nas swojąrękę". Czyni On to objawiając
się człowiekowi poprzez ludzką „troskę o nasze ludzkie spełnienie".
Troska taka ujawnia się najpierw jako chęć spełnienia naszego życia
w czymś „uwarunkowanym", czyli przez liczne troski natury material
nej, poznawczej, estetycznej, politycznej ... Po pewnym czasie czło
wiek staje się jednak kimś „zatrwożonym", zaczyna bowiem doświad
czać pustki, czyli przemijalności swojego życia i wszystkiego o co
wcześniej się w nim starał. Działanie w ramach tego co uwarunkowa
* Por. tamże, ss. 128-129.
* Por. ST H, ss. 44-46; por. także: Paweł Tilich, Mgsfwo Aycta, przeł. H. Bednarek,
Paryż 1983, ss. 160-161.

ne powoduje kryzys ludzkich wartości i podważa sens naszego istnie
nia. A przecież człowiek — stwierdza Tiilich — chce żyć; on chce
„być"! Zaczynają się wtedy poszukiwania czegoś nieskończonego, cze
goś co człowiekowi nadałoby trwały sens życia oraz jego spełnienie.
I od tej to chwili wszystkie nasze ludzkie troski przybierają charakter
troski jedynej, niczym nie uwarunkowanej i religijnej; Tiilich nazywa
ją „troską ostateczną człowieka". Głębszy wgląd w tę troskę sprawia,
że człowiek zaczyna pytać o Boga i odkrywa on, że uczestniczy w czymś
nieskończonym; w mocy która jest czymś od niego odrębnym, a z któ
rej wynika jego istnienie.**
Człowiek „bytuje" w źródle z którego wypływa sens jego ludz
kiego istnienia i z którego wypływają jego zapytywania o Boga. „Źró
dło" to — od którego człowiek został oddzielony w wyniku „upadku
w egzystencję" — Tiilich nazywa różnie — jest więc to „moc Bytu",
„grunt Bytu" lub „samo Bycie", którego nieustannie doświadczamy,
do którego chcemy powrócić i na podstawie którego uznajemy, że —
cytując — „Bycie" jest tym, co jako pierwsze pojawia się w naszym
intelekcie. I „Bycie" to (które nie jest jakimś bytem), jest czystą aktu
alnością i dlatego ma charakter boski; Deus ari ane — pewność Boga
jest tożsama z pewnością Samego Bycia"?. Stąd też zapewne Tiilich
(wzorując się na pismach Anzelma z Canterbury?) napisze potem, iż:
„To sam Bóg jest przesłanką pytania o Boga"S. Nie można bowiem —
czytamy — osiągnąć poznania Boga, jeśli wcześniej nie jest on przed
miotem pytania i jego przesłanką. Anzelm — wbrew scholastycznęj
zasadzie „nic nie ma w umyśle co wcześniej nie byłoby w zmysłach"
— starał się dowieść istnienia Boga na podstawie analizy ludzkiej świa
domości i idei Boga znajdującej się uprzednio w naszym umyśle, bez
potrzeby uciekania się do stworzenia. Istnienie „niematerialnego Boga"
jest więc tutaj racją konieczną naszego umysłu, której nie możemy
wywnioskować z materialnego świata ... Aby udowodnić istnienie
Boga, trzeba najpierw założyć „pojęcie niematerialnego Bytu Czyste
go", który implikuje dalsze dowodzenie i poznanie. Umysłowi ludz
* Por. Paweł Tiłich, Dynamika w/ary, przeł. A. Szostkiewicz, Poznań!987, ss. 31-32.
W dałeszej części artykułu jako DW.
^ Por. Paweł Tiłich, Pyrame o MeawaraaAowaae, przeł. J. Zychowicz, Kraków ł994,
ss. 66. W dałeszej części artykułu jako PN.
' Por. tamże, s. 56; Paweł Tiłich, .Sysłemat/c THeo/ogy /, Chicago 1951, s. 237. W da
łeszej części artykułu jako ST ł; por. także: Anzełm z Canterbury, A/ono/cg/oa. Pws/og/on, przeł. T. Włodarczyk, Warszawa ł992, ss. !45-ł46, ł88.

kiemu — podkreśla Tiilich — ukazuje się więc bezpośrednio Bóg,
będący racją wszelkiego „bycia". „Bycie" to prawda o sposobie nasze
go istnienia; w pełni przynależy ono tylko Bogu i jest czymś Boskim.
Świat ma więc rzeczywistość głębszą, a nasza refleksja o przyczynie
jego powstania musi wyjść od „Ducha Absolutnego", którego wyraz
odnajdujemy w naszej „Jaźni". Tak pojęty Bóg nie traci swej transcen
dencji, lecz w miejsce transcendencji „ku górze", obdarzony został
transcendencją „do wnętrza", odnajdującą się w głębi człowieka.
W jaki zaś sposób człowiek od „Boga jako racji bycia" dojść ma
do „Jezusa jako Chrystusa"? Odpowiadając na to pytanie Tiilich za
znacza iż Bóg jest kimś, kto objawia się człowiekowi. Jego objawienie
to najpierw „manifestacja Bycia w naszym umyśle", materia troski
ostatecznej, wydarzenia historyczne ... Kresem takiego objawienia jest
Jezus jako Chrystus. Gdy jednak — jak czytamy u Tillicha — chrze
ścijaństwo zaprzeczy samemu sobie, i nie będzie już w stanie udzielić
odpowiedzi na egzystencjalne poszukiwania człowieka, to wtedy przyj
dzie kolej na inną, zupełnie nową odpowiedź ze strony Boga, a historia
wejdzie w nowy etap, otwarty na inne manifestacje boskości"...
Człowiek spotyka się z poszukującym człowieka Bogiem w wy
niku pytań „o Bycie" wypływających z Bożej inicjatywy; Bóg pragnie
takiego spotkania dla naszego dobra. Bóg działa w człowieku, a czło
wiek odpowiada na Jego działanie po przez nakierowanie ku Niemu
swoich trosk ... W ten sposób powstaje wzajemna łączność pomiędzy
Bogiem a człowiekiem. Najlepiej, w obecnie panującym porządku
świata — pisze Tiilich — objawia się ona w chrześcijaństwie.'"
Wydarzenie na jakim opiera się chrześcijaństwo ma swoje dwie
podstawy: „fakt" Jezusa z Nazaretu i przyjęcie tego „faktu" przez tych,
którzy uznali go za Chrystusa. Tiilich podkreśla, iż chrześcijaństwo
nie zrodziło się w momencie narodzenia Jezusa, lecz w momencie,
kiedy jeden z Jego uczniów wyznał: „Tyś jest Chrystus" (Mt 16,16).
Stwierdza on też, że będzie ono istniało tak długo, jak długo będą ist
nieli ludzie, którzy świadomie tę wypowiedź powtórzą."

' Por. J. L Saranyana, J. L. IHianes, /fMłona feo/ogu, Kraków ]997, s. 479.
"Por. STI, ss. !32-t33.
" Por. ST U, s. 97.

3. Jezus Chrystus jako prawda

Chrystus to ktoś, kto stał się — mówiąc słowami Tiłłicha — siłą,
dzięki której człowiek przezwycięża swoje egzystencjalne zagubienie
w świecie i co za tym zarazem idzie — swoje wyobcowanie od Boga
i od drugiego człowieka. Chrystus zniósł rozłam pomiędzy łudzką eg
zystencją a tym co stanowi jej ostateczne spełnienie — esencją; prze
zwyciężył On śmierć i bezsens, a dał nam życie i ceł istnienia.'^ Mó
wiąc inaczej — dzięki Niemu nasza łudzka istota doprowadzona do
doskonałości przezwyciężyła swoją niedoskonałość: „W jednym oso
bowym życiu (Chrystusa) esencjałne człowieczeństwo, zawarte w Bogu
niczym projekcja doskonałego człowieka, pojawiło się w warunkach
egzystencji, a więc przeszło niejako do porządku ludzkiego i nie zosta
ło przez ten porządek wchłonięte."'^ Przezwyciężenie naszego ziem
skiego wygnania i wyobcowania, dokonało się tu przez Chrystusa
i w Chrystusie jako w „Nowym Bycie".
Odkupienie, którego Jezus Chrystus dokonał dła nas swoim sło
wem, męką i zmartwychwstaniem zostało nazwane przez Tiłłicha „wy
zwoleniem człowieka poprzez Prawdę". Dlaczego? Zobaczymy to po
niżej. Najpierw jednak należy zacytować te fragmenty czwartej Ewan
gelii, na których Tiilich opiera swoje rozważania. Oto one: „Jeżeli bę
dziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie uczniami moimi
i poznacie prawdę a prawda was wyzwoli" (J 8,31-32); i drugi cytat:
„Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca ina
czej, jak tylko przeze Mnie." (J 14,6)
W myśli Tiłłicha uderza nas stwierdzenie, że prawda nie jest jakąś
doktryną, łecz rzeczywistością uobecnianą w Jezusie jako Chrystusie!
Co to znaczy? Otóż: „Prawda, o której mówi czwarta Ewangełia, jest
prawdziwą rzeczywistością— która nas nie zawiedzie, jeśli jąprzyjmiemy i według niej będziemy żyłi. Skoro Jezus mówi «Ja jestem prawdą»,
to oznacza to, że w Nim jest obecna prawdziwa i autentyczna rzeczywi
stość; czyłi innymi słowy, że jest w nim obecny Bóg, niezasłonięty, nie
przenikniony, w swej nieskończonej głębi, w swej nieprzystępnej tajem
nicy. Jezus nie przez to jest prawdą, że Jego nauki są prawdziwe. Lecz są
one takie, ponieważ wyrażają prawdę, którą On sam stanowi. Jezus to
coś więcej niż tyłko Jego słowa. A także on sam jest czymś dałeko wię
cej niż jakiekołwiek słowo o Nim wypowiedziane."'*'
"Por. STII.ss. )2 5 ,127.
" J. Jakubowska, Paw/a
Warszawa 1975, s. 97.
" P. Tiilich, Co f o y a y ? p r z e ł . J. Łach, „W drodze", 1/1987, s. 30n.

Prawdą, która nas wyzwała nie jest więc dia Tillicha nauczanie
o Jezusie Chrystusie, ani nawet nie jest nią sama Jego nauka! Dlacze
go? Oto odpowiedź: „Ci którzy nazwali nauczanie Jezusa «prawdą»,
poddali ludzi w niewolę prawa. I trzeba powiedzieć, niestety, że więk
szość ludzi żyje w takiej niewoli. Oczekują oni, aby im powiedziano,
co i jak mąjąmyśleć oraz czego i jak nie myśleć. Jezusa akceptująjako
nieomylnego nauczyciela i dawcę nowego prawa."'^
Czego więc — zapytuje Tiilich — ma dotyczyć kerygmat chrze
ścijański i jak ma wyglądać chrześcijańska posługa słowa w świecie
potrzebującym prawdy i wolności? Jakie znaczenie mają też dla nas
samych nauczanie i słowa Jezusa? Jako próbę odpowiedzi na powyż
sze pytanie podsuwa on nam pod rozwagę myśl następującą: „Słowa
Jezusa brane jako prawo nie stanowią prawdy, która może nas wyswo
bodzić; nie powinny też one być używane jako zbiór nieomylnych prze
pisów na życie i myślenie. Wszystkie one wskazująprawdę, ale jej nie
stanowią. Również doktryny o Nim nie są prawdą, która wyzwala.
Mówię to wam jako ktoś, kto całe swoje życie pracował nad znalezie
niem prawdziwego wyrażenia prawdy, którą stanowi Chrystus."^
Mamy więc tu do czynienia ze świadectwem wiary człowieka,
który chce przekazać nam owoce swojego spotkania z Jezusem, z Jego
nauką i z Jego słowami. Aby zrozumieć przesłanie Jezusa musiał on
ciężko pracować, a jego praca nie przynosiła mu natychmiastowego
zaspokojenia ... Co on sam ma nam do powiedzenia na ten temat?
Posłuchajmy: „Im więcej się pracuje, tym bardziej człowiek zdaje so
bie sprawę, że nasze wyrażenia, wraz że wszystkim czegośmy się do
wiedzieli od naszych nauczycieli i z przepowiadania Kościoła we
P Por. tamże.
Tamże, s. 3i; myślę, że ten i następny cytat warto skomentować słowami M. Lutra:
„Ma to być nowa doktryna. Stara doktryna jest taka: wierzcie w Boga... Prawo usilnie
zachęca nas do naszych uczynków; jest to największa rzecz w Prawie Mojżesza. Tu
jednak nie proponuje się żadnego prawa, nie ma żadnego wymuszenia, lecz tylko za
wstydzenie; to co jest postawione przed nami to nie nasze uczynki, ale Syn Boży.
Nowa doktryna proponuje nam przedmiot, którym nie jesteśmy my sami, ale raczej
«mój Syn)). Ostateczną doktryna, którą ten Król i nauczyciel Chrystus ma propagować
i realizować jest taka: nauczać nie prawa, bądź naszych uczynków, lecz Chrystusa,
Syna Bożego, aby można było na Niego popatrzeć ... Tak więc, główna doktryna
i suma wszystkich doktryn, która przekracza Prawo Mojżesza jest taka, aby w kwestii
tego, co powinienem czynić nie słyszeć prawa, ale tego, który tym prawem jest"; D. S.
Yeago, Kafo/rcś:! Z-Mter, przeł. W. Warchoł, w: Ka/enr&łrz Ewcnge/rcM, Bielsko-Biała
1998, s. 177.

wszystkich generacjach, nie stanowią prawdy, która by nas wyzwalała.
Kościół bardzo wcześnie zapomniał o przesłaniu Ewangelii, że to Chry
stus jest prawdą, a szybko uzurpował sobie przywilej, że to doktryny
o Nim sąprawdą. Lecz te doktryny jakkolwiek konieczne i dobre same
w sobie, dowodzą, że nie są prawdą, która wyzwala. Bardzo prędko
przemieniają się w narzędzia stłumienia i podporządkowania człowie
ka autorytetom; stają się barykadami na drodze uczciwego poszukiwa
nia prawdy, groźną bronią rozdwąjąjącą dusze ludzi na lojalność wo
bec Kościoła i na wierność prawdzie. Tym sposobem zaś wkładają
śmiertelną broń do ręki tych, którzy zwalczają Kościół i jego doktryny
w imię prawdy.""
Powyższą myśl Tillicha można zinterpretować następująco: praw
da w chrześcijaństwie bez osobistej drogi do niej staje się czymś mar
twym, a samo chrześcijaństwo to przepowiadanie pewności własnej
wiary o tym, że to Jezus jest prawdą, która nas zbawia i wyzwala oraz,
że jest to nauka dialogu, szacunku i zrozumienia wobec poszukujące
go prawdy człowieka."
Prawda jaką winno głosić chrześcijaństwo jest dla Tillicha praw
dą w znaczeniu „drogi". To, że Jezus przeszedł określoną „drogę", nic
nie zmienia w sytuacji Jego naśladowcy, który jeśli „chce być z praw
dy", może to osiągnąć idąc swoją własną, niepowtarzalną „drogą". Je
zus jest tu „drogą, prawdą i życiem", ale tylko w tym sensie, że sam
wyznaczył nam „prawdę jako drogę". Prawda taka polega na „byciu
prawdą", a nie tylko na doktrynalnym poznawaniu określonej sumy
dobrze uzasadnionych definicji i twierdzeń; człowiek tylko wtedy po
zna ją rzeczywiście, kiedy stanie się ona prawdą „w nim", a nie jego
„wiedzą"."
Nasza wiara zawiera w sobie pytanie o prawdę. Czy pytanie to
jest czymś co jąniszczy? Dla Tillicha wiara staje się sprawąpasji czło
wieka; jest ona pochwyceniem przez to, co obchodzi nas na sposób
„nieuwarunkowany i ostateczny". W pełni odpowiedzialny za swoje
życie człowiek musi więc pytać i poddawać analizie swojego rozumu
dogmaty Kościoła, bowiem wiara nie poddana refleksji i kontroli, prze
radza się w „demoniczną doktrynę", która nie ma już nic wspólnego
" P. Tiłłich, Co (oyar?prawda?, art. cyt., s. 3 ].
" Myś) tą zdaje się potwierdzać nauczanie Jana Pawła II; por. Jan Paweł II, /łedemptor
Aom/n/j, 4, 6.
" Por. K. Toepłitz, Kier%egaard, Warszawa, ss. 308-309.

z istotą wiary. Musi więc ona czynić użytek z myślenia; rzecz w tym
by rozumu używać w odpowiedni sposób**... Przecież prawdziwa wia
ra: „nie odsuwa od siebie wątpiącego nie i lęku przed tym wątpieniem;
nie buduje zamku wolnej od wątpienia wolności — czyni to tylko wia
ra neurotyczne wypaczona."^' Wiara obejmuje wiec sobą pytanie, któ
rego wstępnym warunkiem jest jakieś wątpienie ... I dlatego też —jak
zauważa Tiilich — wiara taka nie powinna się niczego obawiać! Żyje
my przecież w świecie, w którym bardzo często człowiek powątpiewa
w to, co wie, czyni to jednak na bazie czegoś innego, co już wewnętrz
nie wie; nie istnieje bowiem żadne nie bez poprzedząjąćego je taA."
„Stawiając swoje pytania naszej wierze — pisze dalej Tiilich —
nie możemy jednak zapomnieć o jednym; ludzki rozum jest «skończony» i «wyobcowany» względem odpowiadającej jego istocie doskona
łości — zostaliśmy dotknięci grzechem, a nasze zagubienie w świecie
i poszukiwanie przez nas prawdy (ludzkie wątpienie) powstało prze
cież pod wpływem grzechu." „Stąd też — jak podkreśla Tiilich —
zanim człowiek zacznie pytać o prawdę, musi najpierw otworzyć się
na oświecającą jego umysł Bożą łaskę". Myśl taką oddają najlepiej
następujące słowa: „Podobnie jak wszystko w człowieku, rozum pozo
staje w niewoli wyobcowania. Nie ma takiej części człowieka, która
nie byłaby dotknięta uniwersalnym losem grzechu. Dla kognitywnej
funkcji rozumu oznacza to, że stała się ona ślepa i niezdolna poznać
Boga. Oczy rozumu muszą zostać otwarte przez objawiającą obecność
Ducha Bożego w duchu ludzkim. Dopiero kiedy to nastąpi, rozum ludzki
może pojąć prawdę."^
Człowiek dopiero wtedy poznaje prawdę, gdy Bóg mu objawi sa
mego siebie. Det/j es? ver;7a.y — stwierdza Tiilich; Istnieje tylko jedno
objawienie, w którym Bóg objawiał się człowiekowi na wiele sposo
bów, ale szczytem i kryterium obecnego etapu objawienia Bożego jest
Jezus jako Chrystus.**
Jezus Chrystus ukazał nam siebie jako „prawdę, drogę i życie";
słowa te rozumiane są przez Tillicha jako wyzwalające nas „zadanie".
„Stwierdzenie tego faktu — pisze Tiilich — prowadzi nas do ostatniej
Por. B. Welte, Fł/ozo/la re//g;;', przeł. G. Sowiński, Kraków 1996, ss. 36-37.
" PN,s. 115.
" Por. tamże, s. U 6.
"P N ,s . 117.
"Por. STI, ss. 136-137.

wiadomości na temat prawdy." Wiadomość ta brzmi następująco: „Czło
wiek, który napisał Ewangelię Jana przekazał nam, iż prawda, która
wyzwała, jest mocą miłości, ponieważ Bóg jest Miłością." Miłość
wyswobadza nas od kłamstwa i doprowadza człowieka do Boga. „Z tego
też powodu— czytamy u Tiłłicha— prawda musi być połączona z Mi
łością! Nie nałeży więc ufać żadnemu roszczeniu do posiadania praw
dy, jeśłi nie ujrzy się prawdy jako Miłości. ^
Tiłłich podkreśla też, że możemy być przekonani, iż Jesteśmy
z prawdy", gdy Miłość zacznie nas wyswobadzać od nas samych ...

^ Por. P. TiHich, Co (oyar( prawda?, art. cyt., s. 33.
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KONCEPCJA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
W MYŚLI ŚW. TOMASZA Z AKWINU

WSTĘP

Niniejsza praca przedstawia, w dość skrótowy sposób, koncepcję
św. Tomasza z Akwinu w kwestii własności prywatnej.* Rola tegoż
myśliciela jest ważna, zarówno dla całości filozoficznych rozważań na
temat własności, jak i dla nauczania społecznego Kościoła. Temat wła
sności opisałem w dwóch częściach. Pierwszy rozdział stanowi wpro
wadzenie do całości myśli Akwinaty. Drugi, zasadniczy rozdział pre
zentuje Tomaszową koncepcję własności. Pracę uzupełnia dodatek
poświęcony nauczaniu społecznemu Magisterium Kościoła w tej dzie
dzinie.^

' Praca powstała podczas kursu zatytułowanego: „Filozoficzne koncepcje własności**
prowadzonego na Uniwersytecie Jagiellońskim przez panią dr hab. Justynę Mikla
szewską, której bardzo dziękuję za udzieloną mi pomoc.
i Zasadniczy temat pracy dotyczy koncepcji własności prywatnej u św. Tomasza, którą
Akwinata wypracował w średniowieczu, w złotym okresie scholastyki. Wpływ domi
nikańskiego ńlozofa i teologa sięga jednak znacznie dalej. Znajduje odbicie w póź
niejszych dokumentach kościelnego nauczania, jest szeroko komentowany. Myśl św.
Tomasza stanowi ważną przesłankę dla stanowiska Magisterium Kościoła w dziedzi
nie społecznej. Postanowiłem zebrać najważniejsze wątki nauczania Kościoła, przed
stawić fragmenty kluczowych dokumentów i zaopatrzyć komentarzem. W związku z
tym, iż nie należy to bezpośrednio do tematu pracy i odnosi się do nauczania Magiste
rium Kościoła, a zatem ma charakter teologiczny, a nie ściśle filozoficzny (choć i uję
cie filozoficzne znajduje tu swój wyraz), dołączyłem suplement zatytułowany: „Wy
brane dokumenty Magisterium Kościoła na temat własności prywatnej**.

ROZDZIAŁ I
1. Wprowadzenie
Św. Tomasz z Akwinu był przede wszystkim teologiem i filozo
fem. W związku z tym błędne byłoby interpretowanie jego idei jedynie
w świetle ekonomii czy socjologii. Przedstawiony temat wiąże się bli
sko z wymienionymi dziedzinami, ale niniejsza praca przedstawia go
w ujęciu filozoficznym. Akwinata nie zajmował się bezpośrednio kon
cepcją własności prywatnej, jednakże wśród rozmaitych wątków swych
prac zawarł wypowiedzi w kwestii własności. Niestety wypowiedzi
autora nie tworzą conńnMMw, są uzależnione od całościowej wizji rze
czywistości i naczelnych kierunków myśli Tomasza. Stąd też łatwo
zagubić się w interpretacji słów Doktora Anielskiego i koniecznie po
trzeba zarysować szerszy kontekst wypowiedzi autora i przedstawić
zasadnicze fundamenty jego rozważań oraz dokonać syntezy nauki na
temat własności prywatnej.
2. Zasadnicze wątki i założenia w myśii św. Tomasza z Akwinu
Kluczowe dla analizy wszelkich filozoficznych rozważań Akwinaty jest dostrzeżenie, iż autor to w pierwszym rzędzie teolog. Teolog,
który chce opisać całościowo rzeczywistość, której źródłem i celem
jest Bóg — Stwórca świata, nieustannie podtrzymujący w istnieniu
wszelkie stworzone byty. Na bazie tej prawdy pojawiają się dalsze,
filozoficzne tezy.
Św. Tomasz bazuje na koncepcji bytu koniecznego, który posiada
w samym sobie przyczynę istnienia. Bóg jako Pierwsza Przyczyna,
Zasada konstytuująca rzeczywistość, jest Stwórcą wszystkiego.^ To
masz opiera się zasadniczo na myśli Arystotelesa, na tzw. metafizyce
klasycznej, czterech podstawowych zasadach metafizycznych, na kon
cepcji creańo ex
et contmMa dzięki stwórczemu działaniu Boga,
na realizmie ontycznym i epistemologicznym. Bóg, jedyny byt koniecz
ny, jest także celem wszystkich bytów, celem ku któremu w rozumny
i wolny sposób dążą byty osobowe: aniołowie i ludzie. Etyczna myśl
Tomasza ma wymiar eudąjmonistyczny, celem moralnych działań czło
wieka jest szczęście, które stanowi wynik dążenia do moralnego do
bra. Każde działanie ludzkie (acttrj
czyli rozumne i wolne,
^ Bóg chrześcijan nie jest nieokreśloną, bezosobową najwyższą mocą. To miłujący
Stwórca, z którym, przy całej jego transcendencji, można nawiązać osobowy kontakt.
Teofi) - 4

ma być przyporządkowane ostatecznemu celowi życia, jakim jest Bóg.
W etyce społecznej ważne są zasady dobra wspólnego, które stanowi
cel wspólnoty ludzkiej, cnota sprawiedliwości, czyli oddania każde
mu tego, co mu się należy i cnota miłości, bez której sprawiedliwość
mogłaby przerodzić się w okrucieństwo. Człowiek obok swych natu
ralnych zdolności wspomagany jest w życiu przez nadprzyrodzoną
łaskę", która przemienia go od wewnątrz, nie niszcząc sfery przyro
dzonej. Dzięki cnotom teologalnym* (pochodzącym od samego Boga)
może rozwijać swoje życie łaski i mieć udział w wewnętrznym życiu
Trójcy Świętej, które jest ostatecznym wypełnieniem sensu istnienia
człowieka.*
ROZDZIAŁ II
1. Koncepcja własności
Po wstępnym, ograniczonym do minimum, przedstawieniu teo
logicznych i filozoficznych fundamentów myśli Akwinaty, przecho
dzę do prezentacji poglądów dotyczących własności. Powyższa, sil
nie teologiczna, dygresja wydawała mi się konieczna, aby osadzić
dalsze rozważania w całości nauki autora i tym usprawiedliwiam jej
zamieszczenie w tej pracy, która obejmuje aspekt poszukiwań natu
ralnego rozumu w obrębie przyrodzonych środków poznawczych.
Jednak teologiczny wątek będzie ciągle powracał.
Czym jest, zdaniem Tomasza, sama własność? Posiadanie rze
czy w sposób bezwzględny odnosi się do Boga: „ze względu na ich
[rzeczy] naturę, która nie podlega władzy ludzkiej, ale tylko Bogu,
któremu wszystko jest bezwzględnie posłuszne". Człowiekowi przy
sługuje prawo użytkowania tych rzeczy: „panowanie nad rzeczami
zewnętrznymi jest naturalne dla człowieka, gdyż swym rozumem i wo
lą może posługiwać się rzeczami zewnętrznymi tak jakby dla niego
' Łaciński termin grana (łaska) można również oddać w języku połskim jako „święta
życziiwość" Boga.
^Tradycyjna teotogia wymienia trzy cnoty teołogałne: wiarę, nadzieję i miłość. Są one
darem Boga, który jest ich źródłem.
' Krótkie streszczenie wybranych koncepcji filozofii i teologii św. Tomasza opracowa
łem na podstawie kilku prac, do których odsyłam: S. Theodor Pinckers, Źród/a mora/noJcf cńrzMcf/ańsAłę/, przeł. A. Kuryś, Poznań 1994; Stefan Swieżawski, święty 7omasz na nowo odczytany, Poznań 1995; Z.eAyy%onJi/ozo/n MHycznę/, red. Józef Herbut, Lublin 1997.

zostały uczynione" (& 7%. 11-11, q. 66, a. 1, c)7 Swoje zdanie autor
opiera na słowach Księgi Rodzaju (1,26). Człowiek nie jest pierwot
nym właścicielem dóbr, ałe jedynie ich zarządcą.* Panowanie nad rze
czami dotyczy dwóch nierozdziełnych warstw:
- prawa do zdobywania dóbr i zarządzania nimi (prawo posiadania);
- prawa do korzystania z dóbr zewnętrznych (prawo użytkowania).
Użytkowanie, czyłi korzystanie, jest wspólne d!a wszystkich łu
dzi z tytułu przeznaczenia dóbr przez Boga na współny pożytek.^ Użyt
kowanie, czyłi zarządzanie, jest także indywidualne, a opiera się na
indywidualnym posiadaniu, gdyż „dozwolone jest człowiekowi posia
danie rzeczy zewnętrznych na własność; owszem jest wręcz konieczne
dla ludzkiego życia" (11-11, q. 66, a. 2, c). Dostrzegamy, że Akwinata
pozytywnie ustosunkowuje się do prywatnej własności.
Kluczowe miejsce w rozważaniach dotyczących człowieka ma dla
Tomasza koncepcja grzechu pierworodnego, czyli wydarzenia, które
w efekcie zniszczyło we wszystkich ludziach pierwotną jedność z mi
łującym Stwórcą oraz wewnętrzną harmonię samego człowieka. Stan
przed grzechem jest nieco zbliżony do stanu natury Johna Locke'a, ale
widzianego a rcóoMry, a jeszcze bliższy do stanu pierwotnego opisy
wanego przez Jean Jacques Rousseau. Wtedy, w Raju, istniała idealna
harmonia między ludźmi i tylko wówczas stanem normalnym i po
wszechnym była wspólna własność. Tomasz pisze: „... w stanie nie
winności ludzie mieliby tak ustawioną wolę, iż bez niebezpieczeństwa
niezgody używaliby — według potrzeb każdego — wspólnie rzeczy,
które by podlegały ich panowaniu; przecież i obecnie jest to stosowa
ne u wielu dobrych mężów" (I, q. 98, a. 1, ad. 3). Wcześniej zaś wypo
wiada się za Arystotelesem, że „wspólność posiadania jest sposobno
ścią do niezgody" (tamże).

^ W nawiasach podaję odnośniki do św. Tomasz z Akwinu, Summa 77)ea/agiae, tłum.
P. Bełch, S. Bełch, F. Bednarski, wydanie łondyńskie.
' Por. Anton Rauscher,
prywatna w .s/uźóie cziowieAa pracu/gcego, w: Michaeł Novak, Anton Rauscher, Maciej Zięba, CńrzeJci/ańjiwa, cfemaArac/a Aapita/izm, Poznań !993, s. 60.
*Micheł Novak podkreśła, iż podstawowe założenie, mówiące o tym, że świat nałeży
do wszystkich istot łudzkich, jest współne dła argumentacji w kwestii własności pry
watnej zarówno św. Tomasza z Akwinu jak i Johna Locke'a, Adama Smith'a oraz
Johna Stuarta Miłł'a. Por. Lióera/izm — .sprzymierzeniec czy wróg Afo^cioia, przeł.
W. Buchner, Poznań ł993, s. ł87.

Skąd zdaniem Tomasza bierze się nierówny podział własności, któ
ry dostrzegamy? Dwoma pierwotnymi źródłami prawa własności jest
praca i zawłaszczenie pierwotne. Własność wtórnie pochodzi także z przy
rostu zarządzanych dóbr gospodarczych, z darowizny i ze spadku (por.
11-11, q. 66).
Skąd płynie uzasadnienie prawa własności prywatnej? Jak jest ono
umiejscowione w Tomaszowęj koncepcji prawa? Na początek, krótki opis
całości idei prawa według Akwinaty. Zasadniczym prawem jest
na, czyłi właściwie idee zwarte w Bożym umyśie, wedłe których został
stworzony świat. Jest to odwieczne i niezmienne prawo, będące jakby
istotowo związane ze Stwórcą. Odbiciem tego prawa w stworzeniach
jest /ei na/Mra/e, czyłi partycypacja
w bytach rozumnych.
Naturałne znaczy tyłe, co zgodne z naturą, czyłi wewnętrzną konstrukcją
bytu, jego istotą, która w pełni reałizuje jego działanie (istnienie). Ukon
kretnieniem prawa w społeczności łudzkięj jest /ai^o^;?;'va, czyłi prawo
stanowione regułujące ziemską rzeczywistość zgodnie z inkłinacjami
zawartymi w prawie naturałnym. W innym porządku, objawionym, wy
stępuje prawo Boże objawione.
Tomasz stwierdza, iż prywatne posiadanie nie jest zawarte bezpo
średnio w prawie naturałnym'", ałe stanowi rozumowy wniosek z tegoż
prawa a samo w sobie jest regułowane przez prawo pozytywne: „Wspól
ność rzeczy przypisuje się prawu natury nie dlatego, by ono nakazywało
współne posiadanie wszystkiego i zakazywało posiadania czegokolwiek
na własność osobistą, łecz dlatego że prawo natury nie określa podziału
własności, gdyż ten opiera się raczej na umowie ludzi, należącej do pra
wa stanowionego (...) Dlatego posiadanie czegoś na własność nie sprze
ciwia się prawu natury, lecz uzupełnia je na podstawie wnioskowania
rozumu." (11-11, q. 66, a. 2, ad. 1). Związek jaki zachodzi między zasadą
powszechnego przeznaczenia dóbr ziemskich a własnością prywatną
wypływa z pracy. Dobra ziemskie w stanie naturalnym nie wystarczają
ani jakościowo, ani ilościowo do zaspokojenia potrzeb ludzi. Dlatego
człowiek przez pracę powiększa ich zakres i jakość. Nabywa przez to
uprawnień własnościowych, a najlepsza, najbardziej celowa zdaniem To
masza jest instytucja własności prywatnej."

Por. Rodger Charles, Drostan Maclaren, Afo.śc/ó/ w
J. Grosfeld, Poznań 1995, s. 337.
" Por. A. Rauschner, dz. cyt., s.70.

ngpó/czaMym, przeł.

Dlaczego jednak własność prywatna, a nie współna? Oprócz ar
gumentacji płynącej bezpośrednio z koncepcji grzechu pierworodne
go Akwinata przytacza trzy argumenty za własnością prywatną: „Dla
tego, że każdy człowiek więcej dba o to, co jego własne, niż o to, co
wspólne dla wszystkich lub dla wielu, gdyż unikając pracy zostawia
innym troskę o dobro wspólne, jak to się dzieje tam, gdzie służba jest
bardzo liczna. Dalej, jeśli idzie o zdobycie jakiejś rzeczy troszczyć się
musi każdy sam, wówczas jest większy porządek w życiu społecznym;
natomiast byłoby zamieszanie, gdyby każdy bez różnicy musiał
o wszystko zabiegać. Wreszcie, gdy każdy zadawala się tym, co posia
da, wówczas większy pokój panuje w współżyciu ludzi. Wszak do
świadczenie wskazuje, że przy wspólnym i niezróżnicowanym posia
daniu, częściej wybuchają spory." (11-11, q. 66, a. 2, c) Z doświadcze
nia i obserwacji świata Akwinata czerpie przekonanie o większej efek
tywności w przypadku osobistego posiadania.^ Takie dysponowanie
własnościąjest bardziej celowe i skuteczne ze względu na ponoszenie
przez konkretne jednostki odpowiedzialności za własność, także za jej
społeczne przeznaczenie. Za działanie, podejmowanie decyzji, inwe
stycję, pewne ryzyko, pomnażanie dobra zdecydowanie lepiej odpo
wiadają poszczególni ludzie, a nie kolektyw.^
Powróćmy raz jeszcze do podziału na prawo do użytkowania i pra
wo do posiadania. Autor wychodzi z przesłanki, że dobro zbiorowości
(óoHMm commMnae) jest zawsze moralnie wyższe od dobra jednostko
wego. Czytamy: „Dobro społeczne wielu ludzi jest bliższe Bogu, niż
prywatne dobro jednostki. Dlatego też cnotą jest narazić nawet własne
życie dla dobra społecznego państwa lub Kościoła" (11-11, q. 31,a. 3,
ad. 2) oraz „Kto służy dobru społecznemu, służy w konsekwencji do
bru osobistemu. Wskazują na to dwa powody. Po pierwsze, nie może
być dobra własnego bez dobra społecznego rodziny, miast czy państwa
(...) po drugie, człowiek jest częścią rodziny, miasta itd., wobec tego
musi patrzeć na to, co dobre dla niego, z punktu roztropnego widzenia
dobra społeczności, ponieważ dobro układu części mierzy się ich sto
sunkiem do całości" (11-11, q. 47, a. 10, ad. 2). W konsekwencji prawo
do użytkowania, jako dotyczące całej zbiorowości poprzedza prawo
posiadania. Widzimy jednak, że wyrzeczenie się dobra osobistego na
rzecz dobra wspólnego jest korzystne, gdyż prowadzi jakby z powro'i Por. tamże, s.73.
'3 Por. tamże, s. 81.

tern poprzez dobro zbiorowości do dobra jednostki, które jest ceiem
ÓOHM/Mco/M/MMwae, nie ma więc zasadniczej rozbieżności interesów.
Rozbieżne nie są także prawo posiadania i prawo użyteczności spo
łecznej. Prawo do posiadania jest oparte na prawie użytkowania, użyt
kowanie zaś reałizuje się w konkrecie poprzez posiadanie.
2. Przypadek potrzeby koniecznej

U Tomasza pojawia się także analiza zagadnienia tzw. potrzeby ko
niecznej. Akwinata rozważa, co jest dopuszczalne w przypadku, gdy za
chodzi krańcowa konieczność (tn ctMM eytremae MecasgńntM). Przede
wszystkim stwierdza, iż „w przypadku ekstremalnej konieczności wszyst
kie rzeczy są wspólne" (11-11, q. 32, a. 7, ad. 3). Widzimy, że należy pod
porządkować się dobru wspólnemu — czyli, w tym przypadku, ratowa
niu życia lub zdrowia (tego dotyczy krańcowa konieczność). Wniosek
ten wypływa wprost z poprzednich argumentów. Prawo posiadania jest
przecież oparte na prawie użytkowania. Użytkowania dotyczy wszyst
kich ludzi, bo całemu rodzajowi ludzkiemu Bóg powierzył dobra mate
rialne (Rdz 1-3). Zatem prawo użytkowania obala inne.''* Autor rozwa
żając kwestię, czy wolno kraść w razie konieczności, pisze: „Przepisy
prawa ludzkiego nie mogą uwłaczać prawu natury lub prawu Bożemu.
Otóż według porządku natury, ustanowionego przez Opatrzność Bożą,
rzeczy niższe mają służyć do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Dlatego
podział rzeczy oraz ich uwłaszczenie pochodzące z prawa ludzkiego, nie
stanowi przeszkody w użyciu tych rzeczy dla zaradzenia koniecznej po
trzebie człowieka. Dlatego rzeczy posiadane przez niektórych ludzi w nad
miarze, z prawa natury mają służyć utrzymaniu ubogich" (11-11, q. 66,
a. 7). W sytuacjach skrajnych prawo własności nie obowiązuje. Sami
właściciele winni dbać o utrzymanie innych. Jednakże teza Tomasza ma
charakter ogólny, nie kodyfikuje wszystkich możliwych sytuacji i roz
wiązań. Nie zamyka rzeczywistości w sztywnym schemacie, dzięki cze
mu nie deformuje jej.
Dalej Tomasz precyzuje kwestię dodając: „Ponieważ jednak lu
dzi żyjących w biedzie jest wielu i nie można wszystkim pomóc tą
samą rzeczą, rozporządzanie własnymi rzeczami powierza się sądowi
właściciela, by dopomagał żyjącym w biedzie. Jeśliby jednak ktoś znaj
dował się w koniecznej potrzebie tak nagłej i oczywistej, że nie ule
'* Św. Tomasz pisze: „sprawy osobiste są małe w porównaniu do tego, co się nałeży
Bogu iub społeczeństwu" (5*. Tń. I!-II, q. ł34, a. !, ad. 3).

gałoby wątpliwości, iż należy mu natychmiast pomóc tymi środkami,
które są dostępne, np. gdy jakiejś osobie zagraża niebezpieczeństwo i
nie można inaczej jej dopomóc, wówczas wolno jej zaradzić tej ko
niecznej potrzebie przez jawne lub potajemne zabranie cudzej rzeczy.
W takim wypadku nie będzie to właściwie ani kradzież, ani rabunek"
(tamże). Widzimy szerokość myśli Tomasza. Sprawy szczegółowe i
konkretne pozostawia ludzkiej roztropności, osądowi rozumu praktycz
nego (sumieniu), podając jedynie normy wedle, których należy kształ
tować swe postępowanie.
Wiąże się to z rozumieniem formalnym i materialnym prawa użyt
kowania. fAujybraw/M, czyli ogólna i abstrakcyjna zasada odnosząca
się do powszechnego użytkowania rzeczy, jest wyższa od M-MS materm/M, który odnosi się do indywidualnego zarządzania rzeczami jako
konkretyzacja porządku formalnego. Właściciel danej rzeczy posiada
ją i może wykorzystać. Jego działanie (posiadanie i czynienie zeń użyt
ku) podlega więc, jak i każde inne działanie ludzkie (aciM^ /łMwa/łM^),
ocenie moralnej. Akwinata stwierdza zatem, że „przykazanie nakazuje
dawanie jałmużny z tego, co zbywa, oraz danie temu, którego potrzeba
jest koniecznością. Poza tymi dwoma warunkami, dawania jałmużny
jest zalecone radami, podobnie jak wszystkie inne uczynki «lepsze»"
(11-11, q. 32, a. 5, c). Następnie Autor precyzuje pojęcie potrzeby ko
niecznej, która ma dwojakie znaczenie: „Pierwsze, że bez czegoś rzecz
nie może istnieć. Otóż z tego, co tak potrzebne, wcale nie wolno dawać
jałmużny, np. gdy ktoś znajduje się w takim położeniu, że może utrzy
mać przy życiu tylko siebie, dzieci lub innych będących na jego utrzy
maniu; z czegoś tak koniecznie potrzebnego dawać jałmużnę znaczy
łoby pozbawiać życia siebie i ich. Zachodzi tu jednak wyjątek. Miano
wicie może zajść wypadek, że należy ująć sobie, a dać jakiejś ważnej
osobie, na której opiera się Kościół lub państwo (...) Po drugie, coś
jest koniecznie potrzebne o tyle, że bez tego nie można żyć stosownie
do położenia i stanu osobistego, własnego i osób będących na utrzy
maniu. Otóż granice określające tę konieczność nie są nieprzekraczal
ne" (11-11, q. 32, a. 6, c). Reakcja na sytuację potrzeby, nawet tej ko
niecznej, zależy także od stanu majątkowego i społecznego statusu
potencjalnego dobroczyńcy. Tomasz jednak dodaje, że nie powinno
się zejść do poziomu niegodnego odpowiedniemu stanowi. Godzi się
to zrobić jedynie w trzech wyjątkach: wstąpienie do zakonu; gdy moż
na bez większego trudu odzyskać to, co należało do życia wygodnego;
w wypadku konieczności krańcowej jakiejś osoby lub państwa.

Sprawa konieczności krańcowej jest dla Akwinaty ważna. Przy
toczę w całości wypowiedź, od której zacząłem niniejszy podpunkt.
Na zakończenie kwestii dotyczącej godziwości dawaniajałmużny z nie
uczciwego zysku Tomasz pisze: „W warunkach konieczności krańco
wej, wszelkie dobra są wspólne dła wszystkich. Kto się w takich wa
runkach znałazł, wolno mu wziąć z cudzej własności na życie, jeśłi
nikt mu nie chce dać. W takich okolicznościach wołno dać jałmużnę
z dobra cudzego, nawet zabranego w tym cełu, i dać potrzebującemu.
Jeśłi można to zrobić bez narażenia się na niebezpieczeństwo, należy
najpierw zapytać właściciela o pozwolenie, a następnie wziąć i porato
wać będącego w tak wielkiej potrzebie" (11-11, q. 32, a. 7, ad. 3). Na
wet działanie wbrew materialnie rozumianemu prawu własności może
zyskać akceptację, a także może być obowiązkiem. Kluczowa jest in
tencja działającego, co jest zresztą charakterystyczne dla Tomaszowej
koncepcji moralnej.
PODSUMOWANIE
Tomasz pochwala instytucję własności prywatnej. Nie czyni jed
nak z niej najważniejszej i jedynej zasady stosunków majątkowych.
Wręcz odwrotnie, własność prywatna jest ufundowana na innych pod
stawowych zasadach, zwłaszcza na powszechności przeznaczenia dóbr.
Nauka Akwinaty ma wymiar pozytywny w stosunku do własności.
Doktor Anielski traktuje ją jako naturalny składnik świata, będącego
darem Boga — Stwórcy dla wszystkich ludzi.Ten aspekt myśli To
masza z Akwinu można podsumować następującym adagiem: „wła
sność ma być prywatna w posiadaniu, a wspólna w użytkowaniu".
Ujemnymi elementami nauki Tomasza są, moim zdaniem, zbytni
nacisk na naturalne pochodzenie prawa własności oraz argumentacja
na korzyść własności płynąca z ogólnego porządku świata przy zapo
znaniu fundamentu jaki stanowi godność osoby ludzkiej, którą nasz
autor ceni, ale nie wyprowadza z niej wystarczających konsekwencji
i praw'*. Płynący z prawa naturalnego rodowód prawa do własności
" Por. Rodger Charłes, Drostan Macłaren, <fz. <yf., s. 338.
" A. Rauschner widzi prawo własności przede wszystkim jako dane człowiekowi przez
Stwórcę poprzez wołność i godność samej osoby łudzkiej. „Powstaje pytanie, czy wła
sność, tak czy inaczej tymczasowa, stanowi jedynie niezbędny ełement funkcjonujące
go porządku społecznego, czy też jest ostatecznie łudzkim prawem wołności nadanym
człowiekowi pierwotnie wraz z godnością samej osoby. Trzeba tu uwzgłędnić fakt, że
idea praw człowieka wyrosła wprawdzie na gruncie chrześcijańskiego rozumienia czło-

prywatnej rodzi liczne spory interpretacyjne i nie jest zbyt dobrym ar
gumentem Ao/MMieM! w dzisiejszych czasach'?.
Tomasz zwraca uwagę na kontrolę państwa w zakresie gospodar
ki. Jego zdaniem do podstawowych obowiązków państwa należy za
pewnienie społeczeństwu dostatecznych środków materialnych oraz
ochrona od grzechu drogą nakazu i zakazu. Jak miałoby to wyglądać
w praktyce, Akwinata nie precyzuje.'* Na pewno państwo nie może
odebrać jednostkom całego zarządzania dobrami materialnymi. Widzi
my jednak, że Tomasz nie stara się zamknąć w sztywny schemat rze
czywistości ludzkiej zpełniąjej różnorodności. Wyraźnym plusem jego
nauki jest jej nieszablonowość i otwartość. Doktor Anielski wskazuje
podstawowe zasady, które mają kierować dziedziną własności, ale roz
wiązań nie dopowiada do końca, nie „domyka*' rzeczywistości.
wieka, jednakże kościelna nauka społeczna podchwyciła ją stosunkowo późno. Jak już
powiedziano, Tomasz z Akwinu, uzasadniając konieczność porządku własności, przy
toczył argument społecznej celowości; pytanie, czy własność mogłaby mieć jakikol
wiek związek z godnością człowieka, nie przyszło mu w ogóle na myśl. Należy przy
tym zauważyć, że w myśli średniowiecznej, nie tylko w odniesieniu do własności, lecz
także innych praw człowieka lub osoby, brakowało tego rodzaju spojrzenia, które wy
różnia nowożytną historię wolności. Wprawdzie refleksja nad «osobą» jako «czymś
najdoskonalszym w całym porządku natury» (3. 7%. I, q. 21, a. 3) osiągnęła wtedy
apogeum, jednakże nie wypływał stąd wniosek co do samych praw osoby. Powodem
tego było, z jednej strony, myślenie w kategoriach porządku, które wychodząc od in
stancji najwyższej, interpretowało świat, państwo, społeczeństwo i rodzinę z punktu
widzenia Boga, z drugiej zaś strony - niezaprzeczalność pewnej sfery osobistej wol
ności w społeczeństwie i państwie, ograniczonej wprawdzie przez rozliczne uwarun
kowania społeczne, ale w istocie nie zagrożonej niebezpieczeństwem totalitarnym.
Dopiero walka przeciwko ubezwłasnowolnieniu ludzi przez państwo absolutystyczne,
a nade wszystko przez totalitarnych ideologów i opresywne systemy XIX i XX wieku,
utorowała drogę prawom człowieka'*, dz. cyt., ss. 83-84.
'7 Realne fundamenty dla prawa naturalnego są istotne, ale prowadzą do zbyt ogólnych
obserwacji i wniosków. Trudno z podstawowej maksymy: „dobro czyń, a zła unikaj"
przekonująco wyprowadzić jakieś konkretne zasady, w tym także mówiące o obowiązywalności prawa własności. Takowy język wydaję się nie być udany i użyteczny,
szczególnie we współczesnej debacie na tematy społeczne. Podkreśliłem, iż jest to
słaba argumentacja a</ /iom/nem, nie kwestionując podstaw samej doktryny prawa na
turalnego silnie obecnej w teologii. Por. także: Joseph HófTner, Ćńrzayc(/a/M%a naa%a
.spo/eczna, przeł. S. Pyszka, Kraków b.r.w., s. 168-172. Zarazem w ostatnich latach,
wedle Otfierda Hóffe, w nauczaniu Kościoła, a zwłaszcza Jana Pawła II, możemy za
obserwować wyraźną zmianę sposobu wypowiedzi. Różnica polega na odejściu od
argumentacji płynącej z koncepcji prawa naturalnego na rzecz odwoływania się do
chrześcijańskiego humanizmu, personalizmu i idei praw człowieka. Por. Prawa /adzya%o zaMMfy cńrzayc//a?M%;ego /nana/nzfHM, „Communio" 5 (47) 1988.
Por. Jaw/aa conłra genfi/ay, III, 130.

Dominikański myślicie! wprowadza także kolejny element pozy
tywny do nauki o prywatnej własności. Własność prywatna nie jest
dlań sprzeczna z naturą ludzką w stanie przed grzechem pierworod
nym, choć istniała wtedy własność wspólna. Akwinata uznaje jednak
własność w Raju, w odróżnieniu od wielu Ojców Kościoła, którzy twier
dzili, iż własność wywodzi się dopiero z grzechu pierworodnego, czyli
z upadku człowieka, ze zła. Tomasz nie traktuje jej jako obcej istocie
człowieka, własność Jest więc o tyle tylko nienaturalna, o ile stanowi
dodatek do natury. Jest najlepszym wypełnieniem Bożego planu, we
dle którego świat dany jest wszystkim, by dzielili go razem. Właśnie
poprzez instytucję własności prywatnej ludzie mieli być bardziej zdol
ni uczynić ziemię bardziej poddaną celom, dla których stworzył ją
Bóg""
Główne osiągnięcia refleksji św. Tomasza: uznanie własności pry
watnej, wskazanie na jej podwójną funkcję— indywidualną i społecz
ną, wyróżnienie powszechnego przeznaczenia dóbr, problem potrzeby
koniecznej, która podkreśla, iż własność nie jest wartością nadrzędną,
„świętą", absolutną stanowią znakomite podsumowanie i ubogacenie
dotychczasowej chrześcijańskiej nauki w tej kwestii. Akwinata wy
wiera też ogromny wpływ na dalszy postęp nauczania społecznego
Kościoła. W okresie silnego rozwoju systematycznej refleksji społecz
nej Kościoła katolickiego dokumenty wydawane przez Magisterium
Kościoła częstokroć bezpośrednio bazują na owocach myśli wielkiego
dominikańskiego filozofa i teologa.^ Także nowożytna filozofia poli
tyczna, a szczególnie nurt anglosaskiego liberalizmu, mający ojca
w osobie Johna Locke'a, wydaje się czerpać z myśli świętego Toma
sza z Akwinu^', często jednak odcinając się od takowych korzeni.
Kwestia inspiracji i wzajemnych relacji między wskazanymi prądami
umysłowymi wymaga jednak dalszych badań, które wykraczająjuż poza
zakres niniejszej pracy.

R. Chartes, D. Madaren, dz. cyt., s. 337.
Por. M. Zięba, Papieże <%a/nła/iz?M, Kraków )998, ss. 16-! 7.
Por. J. Locke, Enays ow ł/te Law q/WaiMfie, oraz S. Badule, MłłMra/Law aw</ ł/te 77teo/y of Property, Oxford University Press, Oxford i 99 i .
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1. Leon XIII — fundamenty nauczania społecznego Kościoła
Papież Leon XIII ogłosił w roku 1891 encyklikę .RerMm wowrum,
która stanowi niezwykłe ważny i fundamentalny krok w nauce Ko
ścioła odnoszącej się do praktyki życia chrześcijańskiego w społeczeń
stwie. Dzieło to określa się mianem „okrętu flagowego" nauki spo
łecznej Kościoła, która od tego momentu rozpoczyna swój dojrzały
etap i wyraźny rozwój. Jłen/w novo?wn jest między innymi reakcjąna
socjalizm, w którym Papież widzi zagrożenie.
Encyklika przestrzega przed socjalistycznym złudnym dążeniem
do wyrównania przepaści między ubogimi, a bogaczami poprzez znie
sienie własności prywatnej.' Papież opisuje na czym polega prawo
własności. Czytamy: Jeśli więc, ktoś ograniczywszy swe wydatki,
poczynił oszczędności i chcąc zabezpieczyć te oszczędności nabył zie
mię, wówczas ta ziemia nie jest niczym innym, jak zapłatą za pracę,
tylko w nowej postaci, i dlatego tak nabyta ziemia pozostać winna w je
go mocy, jak zapracowana przez niego zapłata. Na tym właśnie polega
prawo własności ruchomej i nieruchomej."^ Widzimy więc dość kla
syczne rozwiązanie kwestii pochodzenia własności. Płynie ona z pracy
i nabywania ziemi. Jest sprawiedliwym efektem ludzkiej pracy, która
służy człowiekowi dla utrzymania siebie i rodziny. Bóg wszystkim lu
dziom dał ziemię ku wspólnemu użytkowi, ale powszechnym sposo' Leon XIII, RerMm nowłrMm, cz. I, w: „Znak" nr 332-334 (7 -9 )ł 982, s. 645. W dalszej
części pracy posługuję się skrótem RA i odniesieniem do strony z podanego powyżej
numeru „Znaku",
i RA, cz. I., s. 646.

bem zdobywania środków do życia jest praca.^ Wyciska ona piętno
osoby ludzkiej na rzeczy materialnej i to daje człowiekowi prawo do
posiadania, które nie ma jednak charakteru bezwzględnego.** Leon XIII
mocno podkreśla, iż „prywatne bowiem posiadanie dóbr materialnych
na własność jest naturalnym prawem człowieka"". Zdaniem Papieża
prawo własności wypływa z właściwości natury ludzkiej. Własność
prywatna jest więc implikacją prawa naturalnego — niezmienne i sta
łe, nadane naturze przez Stwórcę; będącego w nauce Kościoła partycypacjąrozumnęj natury ludzkiej w odwiecznym prawie Bożym. Opiera
się zatem na rozumie człowieka i inklinacji do życia. Człowiek ma
obowiązek utrzymania siebie przy życiu, zaspokajania potrzeb a więc
także zabezpieczenia swej przyszłości. To najlepiej gwarantuje indy
widualna własność. Własność państwowa nie może znosić własności
prywatnej, „człowiek bowiem starszy jest, niźli państwo, a prawo do
życia i do troski o ciało otrzymał jeszcze, zanim powstało państwo"."
Słowa te oddają silny personalizm chrześcijański i podkreślają pierwotność jednostki ludzkiej nad zbiorowością, państwem, które ma na
turę wtórną. Realnie istnieją poszczególni ludzie — posiadający pra
wo do posiadania rzeczy — a państwo jest bytem relacyjnymi
W dalszym rozważaniu encyklika dokonuje rozróżnienia: „czym
innym jest słuszne posiadanie bogactw, a czym innym jest słuszne uży
wanie bogactw". Opierając się na św. Tomaszu" Leon XIII kontynuuje,
.jeśli zaś się pytamy, jak należy używać bogactw, Kościół bez waha
nia odpowiada: «Pod tym względem człowiek nie powinien rzeczy ze
wnętrznych uważać za własne, lecz za wspólne, mianowicie, ażeby
łatwiej z nich udzielał innym będącym w potrzebie»" *Rozdzielone są
dwa ważne aspekty własności: funkcja indywidualna i społeczna. Wła
sność prywatna jest wartością cenną, ale nie jest najważniejsza, nie
* Por. Michael Novak, Z-Mera/Izm — jprzywncrzen/ec czy wróg Karcmła, przeł.
W. Buchner, Poznan, ss. 53-54.
<Por. R//cz. I., ss. 646,648-649.
" RJV, tamże.
"JW.cz. I., s. 648.
^ Kościół nie rozumie jednak państwa w kategoriach „stróża nocnego". Państwo ma
ważną rolę do spełnienia. Musi jednak służyć dobru jednostek i rodzin jako
pierwotniejszych. Głównym zadaniem państwa jest troska o dobro wspóine, które jest
rozumiane jako rzeczywistość, w której wszyscy członkowie danej wspólnoty otrzymują
wsparcie i jak najlepsze warunki dla integralnego rozwoju. O społecznej roli państwa
czytamy w JWcz. II., s. 66 ln.
' Por. /W, cz. II., s. 656, oraz & 7%. 11-11, q. 32, a. 6; q. 55, a. 2; q. 66, a. 2.

stanowi celu samego w sobie. Najlepiej osoby prywatne nią rozporzą
dzają — sprzyja rozwijaniu inicjatywy osobistej, zabezpiecza przy
szłość człowieka i rodziny. Ałe własność zawiera w sobie aspekt spo
łeczny, wewnętrzny ceł, jakim jest dostępność środków koniecznych
do życia na sposób godny osoby ludzkiej dła wszystkich klas społecz
nych i jednostek. Osobista własność nie nosi charakteru absolutnej.'"
Nauczanie encykliki .Rerum Kwarum przedstawiłem w dość roz
budowanej wersji. Ukazane wątki nauczania o własności prywatnej są
jednak trafne, bardzo istotne i charakterystyczne dla całego podejścia
Kościoła do tej dziedziny. Opisane motywy nauczania stale powracają
w nauczaniu Magisterium Kościoła. Bywają później komentowane
i rozszerzane, stanowiąc zasadniczy trzon nauki papieży."
2. Inne przykłady nauczania Magisterium Kościoła o własności
prywatnej
a) Pius XI

Podobnie do Leona XIII naucza Pius XI w encyklice
mo
W numerze 49 czytamy o roli społecznej własności, o róż
nym kształtowaniu koncepcji własności w historii, przy czym prawo
do własności prywatnej uznawane jest jako udzielone ludziom przez
naturę, czyli przez samego Stwórcę.^
b) Pius XII

W przemówieniach radiowych Pius XII potwierdza „ożywczą płod
ność" RerM/M
Podkreśla, iż każdy człowiek, jako istota ro
zumna, ma, płynące z natury, prawo do korzystania z dóbr material
nych. „Bez wątpienia, porządek naturalny, pochodzący od Boga, wy
" /W, cz. II, s. 656.
Por. Richard J. Neuhaus, ZHznay f
przeł. B. Szlachta, Poznań 1993, s. 196198.
" Michael Novak podkreśla doniosłość encykliki Remm
jako dzieła
inspirującego i reformatorskiego, które wprowadza do refleksji katolików nowy,
adekwatny i realistyczny wątek społeczny. Dzięki dziełu Leona XIII „wiara katolicka
realizuje się nie tylko w zakrystii, lecz ucieleśnia się w sferze ekonomii i polityki.
W podziwu godny sposób dokument ten spełnił pierwotne zamierzenia papieskie: odparł
fałszywe nauki, określił wzajemne obowiązki kapitału i pracy. Oraz zachęcił do
przedsięwzięcia pewnych środków w celu zaradzenia współczesnym niedolom
społecznym". d!z. cy?., s. 149. Por. także: Rodger Charles, Drostan Maclaren, dz. cyt.,
s. 338.
^ Pius XI, gMćMfragaMfwo cnno, n. 45.

maga własności prywatnej i wołnej obustronnie wymiany dóbr przez
zamianę i darowizny, nie mniej jak i regułującej czynności władzy
publicznej odnośnie do obydwu tych funkcji"." To pierwotne prawo
osoby ludzkiej wiąże się z obowiązkiem moralnym dbania o całe spo
łeczeństwo, o wszystkich ludzi, którym Bóg je wspólne użytkowanie
przekazał ziemię.'* Kościół zawsze uznawał naturalny wymiar prawa
własności."
c) Jan XXIII

Encyklika Mater et MngtMra rozwiewa wątpliwości powstające
przy procesach uspołecznienia, co do prawa prywatnego posiadania
dóbr. Jan XXIII powtarza naukę Leona XIII — pisze o pochodzeniu
prawa własności z prawa naturalnego, o pierwotności ludzi wobec spo
łeczności państwowej, czyłi o prywatnym fundamencie własności. Jan
XXIII dodaje, że „prawo własności stanowi gwarancję wolności i bo
dziec do korzystania z niej"." Inicjatywa prywatna i wolność osobista
są uzależnione od prawa własności. Jednocześnie Papież silnie pod
kreśla społeczną funkcję własności. „W istocie rzeczy bowiem zasoby
wszelkich dóbr mają z woli Boga Stwórcy służyć w pierwszym rzędzie
do zapewnienia wszystkim ludziom właściwego sposobu życia"." Jed
nak w redystrybucji środków, przy rozroście instytucji publicznych,
do poszczególnych ludzi odnosi się, i może być najbardziej skutecznie
realizowany, obowiązek pomocy innym. Papież pisze, że „lepsze wy
niki osiągają wysiłki jednostek względnie stowarzyszeń prywatnych,
aniżeli starania władz państwowych"." Społeczny wymiar własności
i przeznaczenie dóbr ziemskich dła wszystkich ludzi ma swoje oparcie
i podstawę działania we własności prywatnej i odpowiedzialności po
szczególnych ludzi. Odpowiedzialność państwa jest ważna, ale „nie
może ono zastąpić społecznej odpowiedzialności wynikającej z pry
watnej własności łub wyjść naprzeciw potrzebom, którym muszą spro
stać jednostki"." Własność wynika z nauczania Chrystusa, Jan XXIII
" Pius XH , Przemówienie radiowe z i czerwca 1941 r., w: „Z nak", numer cytowany,
ss. 7 6 4 -7 6 3 .
" Por. tamże, s. 763-766.
" Por. Pius XII, Przemówienie radiowe z 1 września 1944 r. w: ,4cła ^pasfo/icae SeiAs
36,1944, 253.
" Jan XXIII, Mater et Magistra, w: „Znak", numer cytowany, s. 795.
" Tamże, s. 797.
" Tamże, s. 798.
'* Michael Novak, dz. cyt., ss. 174-175.

przypomina, że „prawo prywatnego posiadania dóbr znajduje niewąt
pliwe i autorytatywne potwierdzenie w Ewangelii Świętej. Jezus Chry
stus wzywał jednak często i usilnie bogatych, by hojnie udzielając bo
gactw ubogim, przekształcali je w dobra duchowe".^" Jest to bardzo
mocny argument wskazujący na przychylność dla koncepcji własności
prywatnej w nauczaniu Kościoła.
d) Sobór Watykański H
Ostatni sobór powszechny probłemy życia społecznego wyraża
przede wszystkim w „Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świę
cie współczesnym". Na pierwszy plan wysuwa się potwierdzenie spo
łecznego wymiaru własności i sytuacji koniecznej potrzeby. „Bóg prze
znaczył ziemię ze wszystkim, co ona zawiera, na użytek wszystkich
ludzi i narodów, tak by dobra stworzone dochodziły do wszystkich
w słusznej mierze — w duchu sprawiedliwości, której towarzyszy mi
łość. (...) Człowiek używając tych dóbr powinien uważać rzeczy ze
wnętrzne, które posiada, nie tylko za własne, ale za wspólne w tym
znaczeniu, aby nie tylko jemu, ale i innym przynosiły pożytek. Zresztą
każdemu przysługuje prawo do posiadania części dóbr, wystarczającej
dla niego i jego rodziny. (...) Kto natomiast byłby w skrajnej potrze
bie, ma prawo z cudzego majątku wziąć dła siebie rzeczy konieczne do
życia".^' Prywatna własność ma charakter społeczny, nie może być
zawłaszczana przez jednych, przy pozostawianiu innych w stanie skraj
nej biedy. Ojcowie soborowi nauczają, że bardzo ważny jest pewien
zasób dóbr zewnętrznych zdobyty na własność przez człowieka. Daje
to przestrzeń dła autonomii osobistej i rodzinnej, poszerza zakres wołności ludzkiej, warunkuje obręb swobód obywatelskich, pobudza do
podejmowania inicjatywy i obowiązków.^ Wszelkie zasady zmiany
właściciela winny być sprawiedliwe. „Przeniesienia bowiem dóbr na
własność publiczną może dokonać tylko kompetentna władza, kieru
jąc się wymogami dobra wspólnego, w jego granicach i za słusznym
wynagrodzeniem"^. Nie wolno więc gwałcić prawa własności prywat
nej. Wszelkie wywłaszczenia są dopuszczalne pod warunkiem służe
nia dobru wspólnemu, gdy nie ma innego wyjścia i przy właściwym
odszkodowaniu.
Tamże.
i' HMcawM/n //, GatKńMm e? .spe.T, n. 69.
B Tamże, n. 7!.
" Tamże.

e) Paweł Vł
Paweł VI zdaje się przede wszystkim akcentować szczególnie fakt,
iż prywatne posiadanie dóbr nie jest nieograniczone i bezwzgłędnie obo
wiązujące (z pominięciem funkcji społecznej). Papież pisze, że „wła
sność prywatna nie daje nikomu takiego prawa, które byłoby najwyższe
i nie podiegałoby żadnym ograniczeniom. Nikomu nie woino dóbr zby
wających zatrzymywać jedynie dia prywatnej korzyści, podczas gdy in
nym brakuje tego, co konieczne do życia".** Podkreśione jest naglące
w sytuacji współczesnego świata zadanie społeczne własności.
f) Jan Paweł H
Nauczanie Jana Pawła II utrzymuje się w nurcie poprzedników.
Nałeży stwierdzić, iż specyficzny wkład tego papieża polega na upo
rządkowaniu i doprecyzowaniu wątków nauczania społecznego. Jan
Paweł II przypomina i docenia nauczanie Leona XIII, także św. Toma
sza. W encyklikach Łaóorem ejcercens i
rei socia/M, czyta
my, że prawo własności prywatnej jest słuszne i konieczne. Jednocze
śnie dobra są pierwotnie przeznaczone dła wszystkich łudzi, stąd na
posiadających ciąży „hipoteka społeczna", co nie oznacza akceptacji
ustroju socjalistycznego**, ale zaakcentowanie funkcji społecznej.**
Encyklika Cenian/HMS an/wy przynosi kilka mocniejszych ocen
i uwag. Docenia naukę Reram novaraw — wskazanie na to, że wła
sność prywatna nie jest absolutna, a jednocześnie sprzeciw przeciwko
rozwiązaniom socjalistycznym.** Wykazuje silniejsze poparcie dla ka
pitalizmu*^, nie zapominając jednak o konstruktywnej krytyce i ogra
niczeniach.*^ Jan Paweł II, pierwszy spośród papieży, naucza o wol
nym rynku, jako najskuteczniejszym narzędziu wykorzystywania za
sobów i zaspokajania potrzeb*", o pozytywnej roli zysku dla przedsię
biorstwa (przy czym ważna są także czynniki ludzkie)*', o pozytywnej
odmianie kapitalizmu, a raczej „wolnej ekonomii", czy „wolnej przed
siębiorczości".** Powyższe spostrzeżenia sąosadzone na podstawowych
^ Paweł Vł, encykłika Popa/araM pwgreMio, n. 23.
" Por. Maciej Zięba, Papieże i Aapiia/izw, Kraków 1998, s. ł27.
^ Por. Z,a6ore?n exerce^.s, n. 14, -S*cZic;fM<ic rei jocia/ir, n. 42.
*' Por. Cenfe.sifUM.? aanm (dalej C<4), n. 12.
" Por. M. Zięba, dz. cyt., s. 123.
" Por. tamże, ss. 123-126; G4, n. 40.
* Por. C4, n. 34.
Por. tamże, n. 35.
" Por. tamże, n. 42.

zasadach: negacji absolutnego wymiaru systemu gospodarczego" i antymodelowości nauki Kościoła w sprawach ekonomicznych, społecz
nych i politycznych." Zawsze obowiązuje podstawowa prawda ducho
wa i moralna, mówiąca, iż człowiek staje się w pełni sobą dzięki „wol
nemu darowi z siebie samego"", co jest fundamentalnym oparciem dla
realizacji społecznej funkcji własności. Najnowsza encyklika społecz
na, jaką jest
podkreśla pozytywne wymiary wła
sności prywatnej."
2. Podsumowanie
W nauczaniu Magisterium Kościoła na temat własności prywat
nej dostrzegamy ciągłość zasadniczych wątków, a wpływ myśli św.
Tomasza z Akwinu wydaje się być znaczący. Zeń/tiofA nauczania sta
nowi uznanie dla własności prywatnej, jej obrona, przy jednoczesnym
podkreśleniu, iż nie jest to wartość absolutna i opiera się na powszech
nym przeznaczeniu dóbr. Ponieważ Stwórca przeznaczył świat na wspól
ny pożytek rodzaju ludzkiego, stąd na poszczególnych ludziach ciąży
obowiązek zadbania o fundamentalne potrzeby życiowe innych i spra
wiedliwe gospodarowanie swą własnością. Niesłusznie zarzuca się
Kościołowi usankcjonowanie i sakrałizowanie istniejących stosunków
własnościowych. Pozwolę sobie zakończyć ten przegląd stanowiska
Magisterium Kościoła na temat własności fragmentem pochodzącym
z pracy Antona Rauschnera. „Twierdzenie to pomija nie tylko fakt, że
nauka chrześcijańska ma swoje źródło w idei powszechnego przezna
czenia dóbr ziemskich i dlatego właśnie domaga się także wypełnienia
społecznych zobowiązań przez wszelką własność i porządek własno
ści, lecz nie docenia również zupełnie podstawowego rozróżnienia na
prawo do własności, które przysługuje człowiekowi jako osobie i któ
rego nie zawdzięcza on państwu, oraz istniejących w każdych okolicz
nościach stosunków własnościowych, które takie są wynikiem różno
rakich przyczyn i czynników sprawczych, za których kształtowanie
w duchu sprawiedliwości społecznej odpowiada ostatecznie państwo.
O uznaniu i błogosławieniu istniejących stosunków własności, jeśłi są
one społecznie niesprawiedliwe, nie może być mowy na serio.""
" Por. tamże, n. 39.
** Por. tamże, n. 43.
" Tamże, n. 41; Gataffaw ef ypej, n. 24.
* Por. M. Zięba, dz. cyt., s. 128.
czńwieAa pracą/ącega, w: Michael
" A. Rauschner, fPfa^nodć p/ywafna w
Novak, Anton Rauscher, Maciej Zięba, CńrzMcf/ańjfwa, ^ema%rac/a Arapifa/izm,
Poznań 1993, s. 103.
Teofil - 5

Św. Tomasz z Akwinu

O WYBORZE LUDZKIM
Kwestia 6 (w jednym artykuie) ze zbioru
kwestii dyskutowanych „O złu"

Od tłumacza
Kwestia O wyborze /tM/zAZm św. Tomasza z Akwinu, którą tutaj
prezentujemy, szeroko, a zarazem zwięźle (w jednym artykule) oma
wia problem wolności. Znajduje się ona w zbiorze kwestii dyskutowa
nych De ma/o jako kwestia 6. Wśród historyków nie ma pełnej zgody
co do czasu powstania szesnastu kwestii De ma/o, dyskusja nad nimi
mogła się bowiem odbyć bądź w Rzymie w roku akademickim 126667, bądź w Paryżu w 1269-70. Sama kwestia 6 przypuszczalnie mogła
być dyskutowana w Paryżu w czasie drugiej regensury św. Tomasza w
1270, a przed powstaniem ł-11 Jammy Zeo/ogZZ, szczególnie kwestii 910. Warto podkreślić, że jakkolwiek kwestia ta znajduje się w zbiorze
De ma/o (wszystkie najwcześniejsze rękopisy umieszcząjąjątam, gdzie
znajduje się obecnie) to wydaje się, że podobnie jak kwestia 16 De </emonZóa^, nie stanowi ona integralnej części zbioru, najprawdopodob
niej dyskutowano ją niezależnie od całej serii De ma/o.
10 grudnia 1270 roku dokonano potępienia 13 tez, które prawdo
podobnie pochodzą z publicznego nauczania jednego z mistrzów sztuk
na Uniwersytecie Paryskim — Sigera z Brabantu. Był on reprezentan
tem owerroZzmM /acZ?ty%Zego, którego wpływ stanowił wielkie niebez
pieczeństwo dla nauczania teologii. Otóż łacińscy awerroiści w opar
ciu o Arystotelesa (Filozofa) oraz Awerroesa (Komentatora) wysuwali
twierdzenia o odwieczności świata, jedyności umysłu wspólnego dla
wszystkich ludzi, negowali nieśmiertelność duszy i odpowiedzialność
za ludzkie decyzje, co było wynikiem zanegowania wolnej woli. Wola

ludzka bowiem, według nich, miałaby chcieć, czyłi wybierać w sposób
konieczny. Ich zdaniem, /ińerMw arńńr/MM! (tak klasyczna scholastyka
określa wolną wolę) jest władzą bierną (potewńa pa^:va) — doznają
cą, a nie czynną (potenPa ac%va), gdyż w sposób konieczny poruszają
przedmiot pożądania. Paryscy mistrzowie sztuk tezy te traktowali jako
konieczne wnioski prawdziwej filozofii (nazywali je owoca/wi rozu
mu), chociaż były one sprzeczne z prawdami wiary (z tego powstała
później tzw. teoria dwóch prawd). Św. Tomasz ustosunkowywał się do
niektórych poglądów awerroistów już dziesięć lat przed potępieniem
z 1270, choćby w ótanm/e Contra Genfi/ar. Wydaje się, że nasza kwe
stia nawiązuje właśnie do tego potępienia, tym bardziej, że jak już za
znaczyliśmy, Tomasz w tym czasie mieszkał i działał w Paryżu. Nie
którzy podnoszą tezę, j akoby wskutek tego potępienia św. Tomasz miał
zmienić własne nauczanie na temat współdziałania rozumu i woli w wy
borach, czego odzwierciedlenie mielibyśmy właśnie w naszej kwestii.
Problem wolności rozważał on bowiem, podobnie jak jego poprzedni
cy oraz jemu współcześni, w kontekście współdziałania dwóch władz
duchowych. Także jemu zarzucano zbytni „determinizm intelektualistyczny" (w przyszłości, w artykule omawiającym naszą kwestię po
staramy się ustosunkować do takiej interpretacji historycznej). Zazna
czając problem napomknijmy tylko, że można wskazać na zgodność
tez Tomasza o wolności woli w całości jego pism, jednakże można
zauważyć pewną zmianę terminologii używanej dla określenia wza
jemnego przyczynowania władz duchowych w ńńarum orńńrfMm, co
może być owocem potępienia z 1270 roku.
Warto już na wstępie podkreślić, że polskie tłumaczenie //óerum
arńńr/Mm jako wo/na wo/a, wo/Hcwd wo/i podkreśla tylko jeden aspekt:
to, że dokonywanie wyborów przynależy woli. Podobnie tłumaczenie
wo/ny wyńór nie oddaje w pełni istotę rzeczy określanej tą łacińską
nazwą, wskazuje tylko na to, że właściwym aktem /ińerum orńńrium
jest wybór oraz to, że w tej dziedzinie wola pozostaje wolna. Jakkol
wiek naturę wolności możemy poznać analizując jej akt (wybór), to
właśnie ta analiza doprowadza św. Tomasza do uznania uprzedniej roli
umysłu w dokonaniu wyboru. Łacińskie określenie woli dokonującej
wyborów jako ńńarum orńńriMm bardzo dobrze oddaje współdziała
nie dwóch władz duchowych. Określenie woli jako orńńrłum ukazuje
wielkie znaczenie działania umysłu na wolę, która w sposób wolny
(ńóerum) dokonuje wyboru. Otóż wola dokonuje tego wyboru po
uprzednim namyśle, naradzie (cowyi/ium) umysłu nad środkami do celu,

w której rozum dokonuje pewnego poszukiwania różnych możliwości,
oraz po jego osądzie co do tego, który ze środków jest najlepszy, a co
do którego wola miałaby się skłonić (zakończeniem osądu rozumu jest
jakby wyrok — ^enieniia, arńiirianł właśnie). Oczywiście, sama wola
pobudza też umysł, żeby roztrząsał o różnych środkach i żeby osądził,
które są najlepsze, a wreszcie wydał sąd, za którym ona pójdzie w spo
sób niezdeterminowany ku realizacji wybranego dobra partykularne
go. Biorąc pod uwagę tę grę słów w technicznym określeniu łaciny
scholastycznej zdecydowaliśmy się tłumaczyć /i^eram arńiiriaw nie
jako wo/na wo/a, jak to czyni większość polskich tomistów, czy wo/ny
wyńó?; lecz za Stefanem Swieżawskim będziemy tłumaczyć jako wo/na 6?ecyz/a, gdyż to określenie w naszym języku choć trochę oddaje
grę słów łacińskiej nazwy.
Podstawą do naszego tłumaczenia stanowiło wydanie krytyczne
dzieł Tomasza: gaMiio 6 "De e/eciione ńawana " [w:] Sancti Thomae
de Aquino Opera omnia, vol. XXIII: gaayiionay cZispaiaZae "De wa/o ",
Leonina, Roma — Paris 1982, ss. 145-153. Dodajmy jeszcze, że tłu
maczenie naszej kwestii dokonało się na seminarium magisterskim
z teologii dogmatycznej pod kierunkiem o. dr Jerzego Kotary OP w la
tach 1996-1998. Jemu też pozostaję wdzięczny za wszelką pomoc
w studiowaniu nauki św. Tomasza.
Damian Skowron OP
O wyborze łudzkim

Kwestia traktuje o wyborze ludzkim, a więc najprzód pytamy, czy
człowiek ma wolny wybór odnośnie swoich czynów, czy też raczej
wybiera z konieczności. I wydaje się, że mamy do czynienia z drugą
sytuacją— człowiek wybiera nie w sposób wolny, lecz z konieczno
ści.
1. Jak podaje Jr X: Droga czZowieAa nie yayi yego, ani nie yesi
rzerzq węża, ańy cń<M%ziZi %ierowaf %ro%awi gwoiwi. Ale przecież wła
śnie to, wobec czego człowiek ma wolność należy do niego, jakby po
stawione w obrębie jego panowania. Tak więc wydaje się, że człowiek
nie ma wolnego wyboru swoich dróg i aktów.
2. Otóż na powyższy zarzut była odpowiedź, że autorytet dotyczy
dokonania wyborów, które niekiedy nie leżą w ludzkiej mocy. Ale zno
wu przeciwną tezą jest to, co pisze Apostoł do Rzymian IX: Me na/eży

Jo cAcgcego — chodzi o chcenie, oni Jo ZJegngcego — a tu o bieg, o/e
Jo /JM/gcego s/ę Boga. Otóż tak jak bieg naieży do dziedziny podję
tych czynów zewnętrznych, tak chcenie należy do dziedziny wewnętrz
nego wyboru. Tak więc wewnętrzne wybory nie są w ludzkiej mocy,
ale pochodzą od Boga.
3. Otóż na powyższy zarzut była odpowiedź, że człowiek dla wy
bierania jest poruszany jakimś wewnętrznym bodźcem [JJeriorZ /n.yJnc/M], mianowicie przez samego Boga i to w sposób niezmienny, ale
to jednak nie sprzeciwia się wolności. Ale wbrew tej tezie jest argu
ment, że chociaż każde zwierzę porusza siebie samo za pomocą pożą
dania [per appeJ/aw], to jednak te inne od człowieka zwierzęta nie
mają wolnego wyboru: ponieważ ich pożądanie jest poruszane przez
jakiś zewnętrzny czynnik poruszający, to znaczy mocą ciała niebie
skiego lub mocą działania jeszcze jakiegoś innego ciała. Jeśli więc
wola człowieka niezmiennie jest poruszana przez Boga, wynika z te
go, że człowiek nie ma wolnego wyboru swoich czynów.
4. Dalej — wymuszonym gwałtem określa się to, czego źródło
jest na zewnątrz, bez żadnej współpracy ze strony doznającego. Jeśli
więc [w] woli źródło wyboru byłoby z zewnątrz, mianowicie sam Bóg
byłby tym źródłem, to wtedy wydaje się, że wola przez przymus gwał
tu i z konieczności byłaby poruszana. Nie ma więc wolnego wyboru
swoich czynów.
5. Dalej — niemożliwą rzeczą jest, aby wola człowieka nie zga
dzała się z Wolą Boga, ponieważ tak jak mówi Augustyn w Bnc/JnJ/on/e albo człowiek czyni to, czego chce Bóg, albo Bóg odnośnie
człowieka swoją Wolę wypełnia. Ale Wola Boga jest niezmienna, taką
więc też jest i wola człowieka. Tak więc wszystkie ludzkie wybory
wynikają z niezmiennego Wyboru.
6. Dalej — czynność każdej władzy nie może odnosić się do cze
goś innego, jak tylko do swojego przedmiotu; tak jak czynność wzroku
nie może obracać się wokół czego innego jak tylko w obszarze tego,
co postrzegalne. Otóż przedmiotem woli jest dobro, zatem wola nie
może chcieć czegoś innego, jak tylko dobra. Z konieczności więc chce
dobra i nie ma wolnego wyboru dobra bądź zła.
7. Dalej — każda władza, do której odnosi się jej własny przed
miot jako czynnik poruszający [?noven.y] wobec tego, co może być po
ruszane [moZJ/e], jest władzą biemą [pofewJa pa&Mva] i jej własnym
działaniem jest doznawanie; tak jak na przykład to, co może być po

znane zmysłowo porusza zmysł, gdzie zmysł jest władzą biemą i po
znawanie zmysłowe jest jakimś doznawaniem [paJ]. Także przedmiot
wołi odnosi się do niej jak czynnik poruszający do tego, co może być
poruszane: mówi bowiem Filozof w III ks. De anóna i IX ks. Meta/?zy%/, że to, co warte pożądania jest tym, co porusza, a samo nie jest poru
szane, pożądanie zaś — tym, co porusza i jest poruszane. Zatem wola
jest władzą biemą, a chcenie jest doznawaniem. Otóż każda władza
bierna z konieczności jest poruszana przez jakiś czynnik aktywny, je
śli tylko jest dostateczny. Tak więc wydaje się, że wola z konieczności
jest poruszana przez to, co warte pożądania, nie ma więc w człowieku
wolnego chcenia ani nie-chcenia.
8. Otóż na powyższe zarzuty padła już odpowiedź, że wola podle
ga konieczności ze względu na cel ostateczny, ponieważ każdy czło
wiek z konieczności chce być szczęśliwym, nie zaś ze względu na te,
które są środkami do celu. Ale oto teza przeciw: Tak jak cel jest przed
miotem woli, tak i środki do celu, ponieważ mają one naturę dobra.
Jeśli więc wola z konieczności jest poruszana do celu, wydaje się tak
że, że z konieczności jest poruszana także ku środkom do celu.
9. Dalej — gdzie tym samym jest czynnik poruszający [moJvn/n]
i to, co może być poruszane [woó:7e], taki sam jest też sposób porusza
nia. Otóż gdy ktoś chce celu i środków do celu, tym samym jest to, co
jest poruszane, to znaczy wola i czynnik poruszający: ponieważ środ
ków do celu nikt nie chce, o ile nie chce celu. Takiż więc sam jest
sposób poruszania, jak to jest oczywistym, że jeśli ktoś z konieczności
chce celu ostatecznego, tak i z konieczności chce środków do tego celu.
10. Dalej — tak jak umysł jest władzą oddzieloną od materii, tak
też i wola. Otóż umysł z konieczności jest poruszany przez swój przed
miot: człowiek jest bowiem przymuszony, aby przystać na jakąś praw
dę pod wpływem przymusu rozumu. Tak więc z tego samego powodu
i wola koniecznie jest poruszana przez swój przedmiot.
11. Dalej — cecha Pierwszego Poruszyciela osadza się we wszyst
kich następujących, ponieważ wszyscy następni poruszyciele porusza
ją, o ile są poruszani przez Pierwszego Poruszyciela. Otóż w porządku
ruchów dobrowolnych Pierwszy Poruszyciel jest ujęty jako warty po
żądania [appeJMe appreAe/MMm]. Kiedy więc ujęcie umysłem tego,
który jest wart pożądania
appeJMŁy] narzucałoby się
z konieczności, jeśliby się dało wykazać w sposób oczywisty, że coś
jest dobrem, wydaje się, że konieczność spływałaby na wszystkie ru

chy następne; i tak wola nie w sposób wolny, ale z konieczności jest
poruszana do chcenia.
12. Dalej — rzecz [ray] bardziej jest przedmiotem wprawiającym
w ruch niż ujęcie [iHtentio]. Ale według Filozofa w VI ks.
dobro jest w rzeczach, prawda zaś w umyśle; i tak dobro jest rzeczą,
prawda zaś ujęciem; tak więc dobro bardziej ma charakter czynnika
wprawiającego w ruch niż prawda. Otóż prawda z konieczności poru
sza umysł, jak zostało to powiedziane. Tak więc dobro z konieczności
porusza wolę.
13. Dalej — miłość, która przynależy do porządku woli, jest sil
niejszym ruchem niż poznanie, które należy do porządku umysłu: a po
nieważ poznanie upodabnia, natomiast miłość przekształca, jak to wy
dawało się Dionizemu w IV rozdz. De JiwnM
tak więc
wola bardziej podlega głębszej przemianie [art wagM woói/M] niż
umysł. Jeśli więc umysł z konieczności jest poruszany, to wydaje się,
że o wiele bardziej wola.
14. Ale mówiło się już w odpowiedzi, że działanie umysłu odby
wa się według ruchu ku duszy, natomiast zaś akt woli — według ruchu
od duszy ku czemuś; i tak umysł ma bardziej charakter czegoś, co od
biera, wola zaś bardziej naturę tego, co oddziałuje, stąd nie doznaje
z konieczności oddziaływania ze strony sobie właściwego przedmio
tu. Ale oto teza przeciw — przystanie na coś [aysentire] należy do
dziedziny umysłu, tak jak przechylenie się w jedną lub drugą stronę,
na którą się wcześniej przystało [con-yenfwie] — do dziedziny woli.
Otóż to assentire oznacza ruch ku rzeczy, na którą się przystaje, tak jak
consenfire — ruch ku rzeczy, ku której się przychyla. Tak więc ruch
woli nie jest szczególniejszym ruchem od duszy ku czemuś niż ruch
umysłu.
15. Dalej —jeśli wola względem przedmiotów chcianych nie z ko
nieczności jest poruszana, koniecznie należy stwierdzić, że odnosi się
ku przeciwstawnym przedmiotom [aJ oppo^i/a], ponieważ to, co nie
musi być, może nie być. Otóż wszystko, co jest w możności wobec
przeciwstawnych przedmiotów, nie inaczej jest sprowadzone do aktu
któregoś z nich, jak tylko przez jakiś byt w akcie, który sprawia, że to,
co było w możności jest w akcie, odnośnie zaś tego, co sprawia, że coś
innego jest w akcie, mówimy, że jest jego przyczyną. Jeżeli więc wola
chce czegoś w sposób określony, musi więc być jakaś przyczyna, która
sprawia, że wola chce tego. Jeżeli zaś przyjmie się przyczynę, należy

też przyjąć skutki, jak to dowodził Awicenna: ponieważ jeśłi po przy
jęciu przyczyny byłaby możliwość, że wciąż nie byłoby skutku, wów
czas potrzeba innego czynnika wyprowadzającego z możności do aktu,
i tak pierwsza nie byłaby wystarczającą przyczyną. Tak więc wola z ko
nieczności jest poruszana do jakiegoś chcenia.
16. Dalej — żadna władza odnosząca się wobec przeciwnych
przedmiotów [aJ eonJar/a] nie jest czynna, ponieważ każda władza
czynna może uczynić to jedno, odnośnie czego jest czynną; a przecież
z możliwego założenia nie wynika niemożliwy wniosek; a wynikało
by, że równocześnie istnieją dwa przeciwstawne przedmioty [oppo^//a], co jest niemożliwe. Otóż wola jest władzą czynną. Tak więc nie
odnosi się do przeciwstawnych przedmiotów [aJ oppo^Ja], ale z ko
nieczności jest zdeterminowana ku jednemu.
17. Dalej — wola nieraz zaczyna wybierać, chociaż wcześniej nie
wybierała; albo więc odchodzi od sytuacji wcześniejszej, albo nie. Je
śli nie, następuje to, że tak jak wcześniej nie wybierała, tak i teraz
właśnie, a sytuacja, w której nie wybierając wybierałaby jest niemoż
liwa. Jeśli zaś zmienia się jej sytuacja [Jt'.spo.HJo], koniecznie należy
przyjąć, że przez coś innego doznała zmiany, ponieważ wszystko, co
się porusza, przez coś innego jest poruszane. Poruszyciel zaś narzuca
konieczność temu, co poruszane, w przeciwnym razie sam nie wystar
czająco poruszałby inne, nie byłby przyczyną wystarczającą. Tak więc
wola z konieczności jest poruszana.
18. Ale w odpowiedzi stwierdzono, że powyższe argumenty doty
czą możności naturalnej [Je po/enJa waJ/raJ], która jest w materii,
nie zaś możności niematerialnej [Je paten Ja /w/natenaJ], którą jest
wola. Ale oto teza przeciw: źródłem, z którego bierze początek całe
poznanie ludzkie jest zmysł, tak więc nie może być poznane przez czło
wieka nic, jeśli albo samo nie podpada pod zmysł, albo jego skutki.
Ale sama władza odnosząca się do przeciwstawnych przedmiotów nie
podpada pod zmysły; w jej zaś skutkach, które pod zmysły podpadają
nie spotykamy, aby dwa przeciwne akty istniały jednocześnie, ale za
wsze widzimy, że jeden ściśle określony dochodzi do skutku. Tak więc
nie możemy uważać, że jakaś czynna władza odnosząca się do dwóch
przeciwstawnych przedmiotów jest w człowieku.
19. Dalej — możność bierze się w stosunku do aktu, tak jak bo
wiem odnosi się akt do aktu, tak możność do możności. Ale dwa akty
przeciwstawne nie mogą być jednocześnie. Tak więc także nie może
być jedna władza wobec dwóch przeciwstawności.

20. Dalej— Według Augustyna w I De 7riniZaZe, nic nie jest przy
czyną swojego istnienia i tak samo nic nie jest przyczyną swojego po
ruszania się; tak więc wola nie porusza siebie samej. Ale konieczne
jest to, że przez coś innego jest poruszana, ponieważ rozpoczyna dzia
łanie, skoro pierwej nie działała i każda tego rodzaju rzecz jakoś jest
poruszana; stąd i o Bogu mówimy, że nie rozpoczyna chcenia, skoro
wcześniej nie chciał, ze względu na Jego niezmienność. Tak więc ko
nieczne jest to, że wola przez coś innego jest poruszana. Ale to, co
przez coś innego jest poruszane, podlega konieczności narzuconej przez
to coś innego. Stąd wola w sposób konieczny chce, a nie w sposób
wolny.
21. Dalej — wszelki przedmiot wielokształtny sprowadza się do
czegoś jednokształtnego. Ale poruszenia ludzkie są różne i wielokształt
ne, tak więc sprowadzają się do poruszenia jednokształtnego, którym
jest ruch niebieski, jak do przyczyny. Ale to, co sprawione jest przez
ruch nieba z konieczności pochodzi, ponieważ przyczyna naturalna
z konieczności powoduje swój skutek, o ile nie wystąpi jakaś prze
szkoda, ruchowi zaś ciała niebieskiego nie może nic przeszkodzić tak,
aby nie osiągnął skutku, ponieważ należałoby przyjąć, że coś owego
przeszkadzającego sprowadza się do jakiegoś źródła niebieskiego, jako
do przyczyny. Tak więc wydaje się, że poruszenia ludzkie z konieczno
ści pochodzą, a nie z wolnego wyboru.
22. Dalej — Ten, kto robi to, czego nie chce, nie ma wolnego
wyboru. A człowiek robi to, czego nie chce, jak podaje Rz VII: z/o,
%Zorego nienawidzę — /o czynię. Tak więc człowiek nie ma wolnego
wyboru swoich aktów.
23. Dalej — Augustyn mówi w swoim Fncbiridionie, że cz/owieł
ź/c używa/qcy wo/nc/ decyz/i ciebie zgubi/ i
wo/nq decyz/ę. Otóż
wolny wybór należy do tego, który posiada wolną decyzję. Tak więc
człowiek nie ma wolnego wyboru.
24. Dalej — Augustyn mówi w VIII ks. Wyznań: przyzuycza/enic, któremu .się nic przeciwyZawiamy, sZa/e yię niezbywa/nq ironiccznoźcig. Tak więc wydaje się, że przynajmniej w tych, które są z przy
zwyczajenia, wola z konieczności jest poruszana.
Otóż wbrew temu wszystkiemu jest to, co mówi Syr XV: Bóg na
pocz%Z%MM^ianowi/ cz/owieła i pozo^Zawi/go w ręceyego nawyy/u [in

mann coM-n/H ^M:]. Tego zaś nie byłoby, jeśliby człowiek nie miał wolnego wyboru, który jest
tego, co Mprzc^wio óy/o
wfotc/H wowyj/M [oppctitM^/?roccow^:VMti], jak mówi się w III księdze
Etyki. Tak więc człowiek ma wołny wybór swoich czynów.
2. Dalej, władze rozumowe odnoszą się wobec przeciwstawnych
przedmiotów, według Filozofa. Otóż woła jest władzą rozumową: jest
bowiem w rozumie, jak mówi się w III księdze O ^Mszy. Tak więc woła
odnosi się do przeciwstawnych przedmiotów i nie z konieczności jest
poruszana do jednego.
3. Dalej, według Filozofa w III i VI księdze Efy%! człowiek jest
panem swojego czynu i w nim samym jest działanie i nie działanie.
Otóż tego nie byłoby, jeśliby człowiek nie miał wolnego wyboru. Tak
więc człowiek ma wolny wybór swoich czynów.
Odpowiedź

Należy powiedzieć, że niektórzy twierdzili, iż wola człowieka z ko
nieczności jest poruszana do dokonania wyboru czegoś określonego.
Jednak nie stwierdzili, jakoby wola była przymuszona: bowiem nie
wszystko, co konieczne jest wymuszone gwałtem, lecz tylko to, czego
przyczyna jest na zewnątrz. Stąd i ruchy naturalne występują jako ko
nieczne, ale niejako wymuszone gwałtem: to, co bowiem wymuszone
gwałtem przeciwstawia się naturalnemu tak samo, jak i dobrowolne
mu, gdyż dla tych obu ostatnich źródło jest wewnątrz, dla wymuszone
go zaś gwałtem źródło jest na zewnątrz.
Taka zaś opinia jest heretycka. Przekreśla bowiem charakter za
sługi i braku zasługi w czynach ludzkich: nie wydaje się bowiem, że
coś jest zasługujące bądź nie zasługujące wtedy, gdy do tego stopnia
ktoś działa z konieczności, że nie może tego uniknąć.
Ponadto powyższą opinię należy zaliczyć do opinii obcych samej
filozofii, ponieważ nie tylko przeciwstawia się wierze, ale burzy wszyst
kie założenia filozofii moralnej. Jeśliby bowiem nie było czegoś - jakie
goś wewnętrznego źródła w nas, ale z konieczności bylibyśmy porusza
ni do chcenia, przekreśla się roztrząsanie [&/ióeraho], zachętę, nakaz,
karanie, pochwałę i naganę, wokół których obraca się filozofia moralna.
Tego więc rodzaju opinie, które burzą zasady jakiejś części filozofii na
zywają się zdaniami nie mającymi nic wspólnego z filozofią [pcwMonas
eitraweae], jak na przykład zdanie „nic nie jest poruszane", burzy zało-

żenią filozofii przyrody. Do wysuwania tego zaś rodzaju stanowisk skłonni
są jacyś łudzie — niektórzy ze względu na zuchwałość, niektórzy zaś ze
wzgłędu na jakieś dowody sofistyczne, których rozwiązać nie potrafili,
jak się to orzeka w IV księdze Meto/izyA;'.
Tak więc aby sobie jasno uświadomić, jaka jest prawda odnośnie
tej kwestii najpierw winno się zauważyć, że tak jak w innych bytach
jest jakieś źródło właściwych im działań, tak też i w ludziach. Tym zaś
czynnym albo raczej poruszającym źródłem w ludziach — właściwym
im — jest umysł i wola, jak mówi się w III księdze De an/ma. To
źródło w części zgadza się ze źródłem czynnym w rzeczach natural
nych, a po części się od niego różni. Zgadza się z pewnością w tym
sensie, że tak jak w rzeczach naturalnych znajduje się forma, która jest
źródłem działania oraz skłonność [mc/matfo] idąca w ślad zaraz za
[coyMe%Me?M] formą, a którą nazywa się pożądaniem naturalnym [appeńfay natara/i-y], wynikiem których jest działanie; tak samo w czło
wieku występuje forma umysłowa [/br/na mfe//ecńva] i skłonność woli
idącej zaraz w ślad za formą uchwyconą przez umysł [/br/nam apreAen.saw], wynikiem których jest zewnętrzne działanie. Ale jest także
różnica, ponieważ forma rzeczy naturalnej jest formą ujednostkowio
ną przez materię, stąd i skłonność idąca zaraz w ślad za nią jest zawę
żona [tfeterMHMata] do czegoś jednego, tymczasem forma umysłowa
ujęta [/brma in?e//ec?a] jest powszechna, w ramach której mieści się
wiele przedmiotów. A ponieważ czyny są w świecie bytów jednostko
wych [iw ymga/aribay], pośród których nie ma żadnego, któryby za
spokoił do końca władzę dotyczącą tego, co powszechne
aJe^aef potenńam MMiver.ya/Ły], zachowana jest skłonność woli mająca się
ku licznym przedmiotom w sposób niezawężony [mc/mańo w/untań-y
se ńabew.y acf ma/ta]: tak jak architekt wymyśliłby coś
na temat formy domu w ogólności, pod którą przyjmuje się różne kształ
ty domu, jego wola może skłonić się do tego, że zrobiłby dom na pla
nie kwadratu bądź rotundę albo w innej formie.
Czynne zaś źródło w bezrozumnych zwierzętach znajduje się po
środku, jako pośredniego rodzaju między obiema rodzajami źródeł
poruszających: naturalną i ludzką. Forma bowiem ujmowana przez
zmysł jest jednostkowa, tak jak i forma rzeczy naturalnej, stąd i z niej
wypływa skłonność do jednego aktu, tak jak w rzeczach naturalnych.
Ale nie zawsze ta sama forma jest przyjmowana w zmysł tak jak w rze
czach naturalnych, ponieważ ogień zawsze jest gorący, natomiast z for

mami zmysłowymi jest tak, że raz jedna występuje, a potem druga, na
przykład teraz forma zadowolenia, potem zasmucenia; kiedy indziej
raz zwierzę ucieka, potem postępuje za człowiekiem. Pod tym też wzglę
dem to źródło zgadza się z czynnym źródłem ludzkim.
Po drugie należy rozpatrzyć, że każda władza w dwojaki sposób
jest poruszana: po pierwsze od strony podmiotu [ e i p o
drugie — od strony przedmiotu [ex
oóiec/;]. Od strony podmiotu
podobnie tak jak we wzroku — pod wpływem zmiany dyspozycji or
ganu, który jest poruszany do wyraźniejszego bądź mniej wyraźnego
przedmiotu widzenia. Ze strony zaś przedmiotu — tak jak wzrok teraz
widzi białe, potem widzi czarne. Pierwsza więc zmiana należy do sa
mego podjęcia czynu, to znaczy, gdy działa się lub nie, albo lepiej lub
też marniej się działa; druga natomiast zmiana dotyczy określenia czy
nu, jako że czyn doznaje określenia za sprawą przedmiotu.
Dalej należy zauważyć, że w rzeczach naturalnych określenie dzia
łania pochodzi od formy, samo więc podjęcie aktu pochodzi od działa
jącego, który wywołuje samo poruszenie; czynnik poruszający zaś dzia
ła ze względu na cel; tak więc pozostaje nam przyjąć, że pierwsze źró
dło poruszenia względem przystąpienia do działania pochodzi od celu.
Jeśli zaś przyjrzymy się przedmiotom woli i umysłu, odkrywamy, że
przedmiot umysłu jest pierwszy i jest szczególnym w porządku przy
czyny formalnej, bowiem jego przedmiotem jest byt i prawda; nato
miast przedmiot woli jest pierwszy i jest szczególny w porządku przy
czyny celowej, bowiem jego przedmiotem jest dobro, w obrębie które
go zawierają się wszystkie cele, tak jak w granicach prawdy zawierają
się wszystkie formy ujęte przez umysł [/or/nae appreAeftyge]. Stąd i sa
mo dobro o ile jest jakąś formą dającą się uchwycić [/orma appreAewsiMM], mieści się w ramach prawdy
vero] jako pewna szczegóło
wa prawda, a i sama prawda, o ile jest celem działania umysłowego,
mieści się w ramach dobra jako jakieś dobro szczegółowe.
Jeśli przyjrzymy się poruszeniu władz duszy od strony przedmio
tu specyfikującego działanie, pierwszym źródłem poruszeniajest umysł:
tym bowiem sposobem dobro poznane przez umysł porusza także samą
wolę. Jeśli zaś chodzi o poruszenie władz duszy od strony podjęcia
działania, źródłem poruszenia jest wola. Zawsze bowiem władza, do
której przynależy cel pierwszorzędny, porusza do działania władzę, do
której odnosi się środek do celu, tak jak na przykład rycerz „porusza"
do działania rzemieślnika produkującego wędzidła dla jego konia.

I w taki sposób wola porusza i siebie samą, i wszystkie inne władze:
myślę bowiem, bo chcę, i podobnie: używam wszystkich władz i spraw
ności, ponieważ chcę. Stąd i Komentator definiuje sprawność w III
księdze De anwna, że .sprawnośćyes? (yrn, czego A/oś nżywa, A/ea^y zecAce. Tak więc dła ukazania tego, że woła nie z konieczności jest poru
szana, należy rozważyć ruch wołi i co do podjęcia czynu, i co do okre
ślenia, jaki to jest czyn, które jest z przedmiotu.
Rozpatrując problem podjęcia czynu, po pierwsze jest jasne, że
wola jest poruszana przez siebie samą: tak jak bowiem porusza inne
władze, tak i siebie samą porusza. I to nie znaczy, że wola jest i w moż
ności, i w akcie pod tym samym względem; tak jak bowiem człowiek
według umysłu na drodze poszukiwań porusza siebie samego do wie
dzy, kiedy to z jednego, co jest aktualnie poznane, przechodzi do cze
goś nieznanego — do tego, co jest jako znane tylko w możności, tak
też przez to, że człowiek chce czegoś aktualnie, porusza się do czynno
ści chcenia czegoś innego. Tak jak przez to, że chce zdrowia, porusza
się do chcenia zażycia lekarstwa: z tego bowiem, że chce zdrowia,
zaczyna namyślać się nad środkami, które przyczyniają się zdrowiu,
i w końcu po zamknięciu namysłu chce przyjąć lekarstwo w płynie;
tak więc wolę przyjęcia lekarstwa w płynie wyprzedza namysł, który
zresztą postępuje z woli tego, który chce się namyślać. Skoro więc
wola porusza się przez namysł, namysł zaś jest poszukiwaniem nie
prowadzącym do jednego oczywistego rozwiązania, ale mającym dro
gę możliwości wyboru między różnymi przeciwstawnymi przedmiota
mi, tak więc nie z konieczności wola samą siebie porusza. Skoro zaś
wola nie zawsze chce zasięgać rady, stąd jest rzeczą konieczną, aby
przez coś innego została poruszona do tego, by zechciała zasięgnąć
rady; a jeśliby sama od siebie zechciałaby zasięgnąć rady, konieczne
jest znowu, aby ten namysł poprzedzał poruszenie woli, a akt woli po
przedzał namysł; a takiego rozumowania nie możnaby ciągnąć w nie
skończoność, stąd koniecznie należy przyjąć, ażeby wola kogokolwiek,
który nie zawsze jest w akcie chcenia — a chodzi tutaj o to pierwsze
poruszenie woli — by ta wola została poruszona przez jakiś czynnik
zewnętrzny, pod wpływem którego wola zaczyna chcieć.
Twierdzili więc niektórzy, że to pobudzenie pochodzi od ciała nie
bieskiego. Ale to nie może być prawda. Kiedy bowiem wola jest w ro
zumie, według Filozofa w III księdze O
rozum zaś bądź umysł
nie może być władzą cielesną, niemożliwe więc jest to, żeby siła ciała

niebieskiego poruszała samą wolę bezpośrednio. Twierdzenie zaś, że
wola ludzi jest poruszana pod wpływem wywieranym przez ciało nie
bieskie, tak jak pożądania nierozumnych zwierząt są poruszane, zakła
da mniemanie tak twierdzących, że umysł nie różni się od zmysłu. Tak
twierdzących dotyczy to, co mówi Filozof w księdze O (Ja.yzy, że taka
jest wola w ludziach Jaką w ciągu dnia przywodzi ojciec mężów i bo
gów", to jest niebo lub też słońce.
Można więc zakończyć konkluzją Arystotelesa z rozdziału De ńowa
ybrfawa, że tym, który jako pierwszy porusza wolę i umysł jest ponad
wolą i umysłem, mianowicie Bóg. On skoro porusza wszystko stosow
nie do natury tych rzeczy w ruchu, jak łekkie w górę, a ciężkie w dół,
także wolę porusza zgodnie z jej naturą [secawtJawł efus conJńionew],
nie z konieczności ale jako mającą się do wielu sytuacji nie będąc zde
terminowaną do jednej z nich. Widać więc z tego, że jeśli się weźmie
pod uwagę poruszenie woli od strony przystąpienia do działania, wola
nie jest poruszana z konieczności.
Jeśli zaś weźmie się poruszenie woli od strony przedmiotu deter
minującego działanie woli, aby chciała to czy owo, należy zauważyć,
że przedmiotem poruszającym wolę jest dobro odpowiednie ujęte przez
umysł [ńoKM/Mcowvewfewy appreńew.yaH!]. Stąd jeśli jakieś dobro było
by przedkładane, że jest ujmowane jako o charakterze dobra [<yaoćf
appreńewt&łfur iw rafiowe óowi], a nie jako odpowiednie [iw rafiowe
cowvewiewfM], takie nie poruszy woli. Skoro zaś namysły i wybory do
tyczą rzeczy jednostkowych, do których należy czyn, wymagane jest
że to, co jest uchwycone jako dobro i to odpowiednie, jest przyjmowa
ne jako dobro i odpowiednie w szczególności, a nie w ogólności. Gdy
by to coś zostało ujęte jako dobro odpowiednie od strony wszystkich
szczególnych sytuacji, które dają się wziąć pod uwagę [af ńowa/w cowvewiews gecaw^aw: o/wwia /?ariicM/aria <yae cow^i^erari pobawi], ta
kie z konieczności poruszy wolę i dlatego też z konieczności człowiek
pożąda szczęścia, które według Boecjusza jest t&M%ow#Jyw: .yfawew! zeńrawia wrzysfAic/: ^woźiiuycńj (Jóńr. Mówię zaś z Aowieczwaści w od
niesieniu do określenia czynu, ponieważ wola nie może chcieć czegoś
przeciwstawnego szczęściu, jednak nie mówię tego w odniesieniu do
podjęcia czynu, ponieważ może ktoś w danym momencie nie chcieć
myśleć o szczęściu, ponieważ także same czynności umysłu i woli są
partykularne.
Jeśli zaś byłoby takie dobro, w którym jednak nie odkryłoby się,
że jest dobrem pod każdym poszczególnym względem, jaki można by
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wziąć w rachubę, nie z konieczności poruszy wolę także i w odniesie
niu do ostatecznego zawężenia aktu: może bowiem ktoś chcieć czegoś
przeciwstawnego wobec tego dobra, także o nim rozmyślając, ponie
waż przypadkiem to przeciwstawne jest dobrem albo też nawet odpo
wiednim pod jakimś innym szczególnym rozpatrzonym względem; tak
jak coś, co jest dobrem zdrowia, nie jest zarazem dobrem przyjemno
ści itp.
To zaś, że wola skłaniałaby się ku temu, co jest jej przedkładane,
bardziej według jednego partykularnego aspektu niż według innego,
może zdarzyć się na trzy sposoby:
A) Po pierwsze, o ile pierwsza przeważy i tak wola poruszana jest
według rozumu: na przykład kiedy człowiek przekładał to, co jest uży
teczne zdrowiu nad to, co jest użyteczne dla zaspokojenia żądzy.
B) Po drugie, o ile człowiek rozmyśla o jednej szczegółowej oko
liczności, a nie o innej i to zdarza się najczęściej przez jakąś okazję
uczynioną bądź to od wewnątrz, bądź od zewnątrz, tak że człowiekowi
taka myśl nasuwa się.
C) Po trzecie, zdarza się to też z nastroju człowieka: ponieważ
według Filozofa JaA;' A?o.yyayf,
ce/ycwM .f/ęyaw;'; stąd w inny spo
sób porusza się do czegoś wola człowieka zagniewanego i wola spo
kojnego, ponieważ nie to samo odpowiada człowiekowi w jednej i dru
giej sytuacji, tak jak także inaczej odbiera pokarm zdrowy i chory.
Jeśli więc usposobienie
przez które komuś wydaje
się, że coś jest dobre i odpowiednie, byłoby naturalne, a nie podlegało
woli, z konieczności naturalnej wola przedkłada i wybiera [praee/;gei] to dobro, tak jak wszyscy ludzie naturalnie pragną istnieć, żyć
i poznawać. Jeśli zaś to usposobienie nie byłoby naturalne, ale podle
gające woli, a mianowicie kiedy ktoś jest usposobiony dzięki spraw
ności bądź uczuciu do tego, co jemu wydaje się dobre lub złe pod ja
kimś względem szczegółowym, nie z konieczności porusza się wola.
Wola bowiem będzie mogła usunąć takie usposobienie tak, że jej prze
staje wydawać się tym, czym odbierała to w poprzednim usposobie
niu, zachodzi to na przykład wtedy, gdy ktoś uspokoi w sobie gniew,
aby nie osądzić o czymś jakby zagniewany. Łatwiej jednak zmienia się
uczucie niż sprawność.
Tak więc jeżeli idzie o pewne sprawy wola jest poruszana z ko
nieczności od strony przedmiotu, ale nie dotyczy to wszystkich przed

miotów; a od strony podjęcia działania nie z konieczności jest poru
szana.
Na 1 nałeży powiedzieć, że ów autorytet (aMctorJay) dwojako
może być rozumiany:
1) po pierwsze, prorok może mówić o dokonaniu wyboru, bowiem
nie jest w mocy człowieka, aby wypełnił do skutku to, co rozważył
umysłem.
2) Po drugie, zdanie to można rozumieć w tym znaczeniu, że tak
że wewnętrzna władza— woła poruszana jest przez jakieś wyższe źró
dło poruszenia, którym jest Bóg, a według tego mówi Apostoł, że Mie
na/eźy Jo cAcgcego — mianowicie chcenie, oni Jo óiegngcego — to
znaczy bieg, jakby był człowiek miał być pierwszym źródłem, ałe do
Boga pobudzającego.
Z powyższego jasne jest też rozwiązanie na 2.
Na 3 nałeży powiedzieć, że bezrozumne zwierzęta są poruszane
przez bodziec ze strony wyższego działającego ku czemuś ściśłe okre
ślonemu na sposób formy partykularnej, za której pojęciem idzie po
żądanie zwierzęce [oppeJiM-y yen^iJvny]. Otóż Bóg porusza jakąś wolę
niezmiennie ze względu na to, że moc poruszyciela jest skuteczna i nie
może zawieść, ale ze względu na naturę woli poruszanej, która w spo
sób obojętny odnosi się do różnorodnych przedmiotów, nie jest narzu
cona konieczność, ale trwa wolność. Tak jak bowiem we wszystkich
Opatrzność działa nieomylnie, to jednak z przyczyn przygodnych po
wstają skutki w sposób przygodny, o ile Bóg wszystko porusza sto
sownie do sposobu odpowiadającego każdemu z bytów.
Na 4 należy powiedzieć, że wola wnosi coś od siebie, kiedy przez
Boga jest poruszana. Bo to właśnie ona działa, choć poruszana przez
Boga. I stąd jej ruch, chociaż jest od czynnika zewnętrznego jako od
Pierwszej Przyczyny, to jednak nie jest wymuszony gwałtem.
Na 5 należy powiedzieć, że wola człowieka poniekąd wpada w rozdźwięk z Wolą Boga, to znaczy o ile chce czegoś, czego Bóg nie chce,
żeby ona tego chciała, jak choćby wtedy kiedy człowiek chce grze
szyć; z drugiej jednak strony Bóg nie chce, żeby woła tego nie chciała,
ponieważ jeśliby tylko Bóg tego zechciał, stałoby się to. Wszystko
bowiem, cokolwiek zechciał Pan, to uczynił. I chociaż w taki sposób
wola wpada w rozdźwięk z Wolą Boga co do poruszenia woli, jednak

nigdy nie może wpaść w rozdźwięk co do ostatecznego zejścia (śmier
ci) lub losu
vc/ evewtM/M], ponieważ zawsze wola człowieka
taki los wybiera, że Bóg odnośnie człowieka swoją Wolę wypełnia.
Ale odnośnie sposobu chcenia nie musi być tak, że wola człowieka
upodobniłaby się do Woli Boga, ponieważ Bóg w sposób odwieczny
i nieskończony chce wszystkiego, ale jednak nie człowiek. Ze wzglę
du na to mówi się w Iz LY: Bo
/HeÓMMa gó/*M/q naB zfc/nią,
Brogi mo/e - Mac?wayzyMH Bwga/n:.
Na 6 należy powiedzieć, że z tego, iż dobro jest przedmiotem
woli wynika, że wola niczego nie chce, jeśli nie jest pod kątem dobra
[jMÓ rafiowe óowi], Ale ponieważ w obrębie tego, co ma charakter do
bra liczne i różnorodne przedmioty się zawierają, nie wynika z tego, że
z konieczności wola jest poruszana ku temu lub owemu.
Na 7 należy powiedzieć, że to, co czynne [#c%vM?n] z konieczno
ści porusza władzę w możności [virfMfew! ^a&y/yaw], właśnie wtedy,
kiedy przerasta moc strony biernej [^wawJo st%?eraf wrfafew pa^iw].
Ponieważ zaś wola jest w możności względem dobra powszechnego,
żadne dobro partykularne nie przewyższa mocy odbiorczej woli jakby
z konieczności ją samą poruszając — żadne dobro poza tym, które jest
dobrem ze wszech miar [w? %M06? as? secKMćfMH! omnerw cow^iBerańonem Aowa/w] i ono tylko jest dobrem doskonałym, którym jest szczę
ście. A tego wola nie może nie chcieć, tak mianowicie, jakby chciała
czegoś przeciwstawnego; może jednak nie chcieć tego aktualnie, po
nieważ może odwrócić swoją uwagę od myśli o szczęściu, o ile poru
sza umysł do jego aktu i pod tym względem nawet samego szczęścia
nie chce z konieczności. Tak jak bowiem ktoś nie z konieczności
ogrzewałby się, jeśliby mógł ciepło oddalić od siebie, gdyby chciał.
Na 8 należy powiedzieć, że cel jest racją chcenia środków do celu.
Stąd wola nie w podobny sposób odnosi się do celu, jak i do środków
do tego celu.
Na 9 należy powiedzieć, że kiedy do celu możnaby dojść tylko
jedną drogą, wtedy tę samą rację stosuje się i do chcenia celu, jak i do
chcenia środków do tego celu. Ale tego nie ma w wysuniętej tezie,
bowiem licznymi drogami można dojść do szczęścia. I stąd, chociaż
człowiek z konieczności chce szczęścia, jednak niczego nie chce z ko
nieczności spośród tych, które do szczęścia prowadzą.
Na 10 odnośnie umysłu i woli należy powiedzieć, że jest coś w nich
podobnego, ale też i coś niepodobnego. Władze te są niepodobne odTeofil - 6

nośnie podjęcia działania, umysł bowiem jest poruszany przez wolę do
działania, woła zaś nie przez inną władzę, ałe przez siebie samą. Ale
od strony przedmiotu zachodzi u obydwu stron podobieństwo. Tak jak
bowiem wola jest poruszana z konieczności przez przedmiot, który jest
dobrem pod każdym względem [bonu/n
to jednak nie przez
przedmiot, który może być odbierany pod jakimś względem jako zło,
tak też umysł z konieczności jest poruszany przez prawdę konieczną,
która nie może być potraktowana jako fałsz, nie zaś przez prawdę przy
godną, za którą może podszyć się błąd.
Na 11 nałeży powiedzieć, że cecha Pierwszego Poruszycieła po
zostaje w bytach, które przez niego są poruszane, o iłe przez niego
samego są poruszane: tak bowiem Jego podobieństwo odbierają. Nie
zachodzi jednak konieczność, że całkowicie upodabniają się do Nie
go: stąd Pierwszy Poruszyciel jest nieporuszony, ałe jednak nie byty
poruszane przez Niego.
Na 12 nałeży powiedzieć, że ze względu na to, iż prawda jest
ujęciem [intcHtio] jakby w umyśłe bytującym, ma to do siebie, że jest
bardziej przyczyną formalną niż dobro i bardziej czynnikiem wpra
wiającym w ruch jako przedmiot; ałe dobro jest bardziej czynnikiem
poruszającym od strony cełu, jak była już o tym mowa.
Na 13 nałeży powiedzieć, że mówi się o miłości, iż przekształca
kochającego w kochany przedmiot, o ile dzięki miłości kochający dąży
ku samej rzeczy umiłowanej, poznanie zaś upodabnia, o iłe podobizna
poznawanego dokonuje się w poznającym. Z tych pierwsze należy do
dziedziny zmiany, która jest od działającego, szukającego cełu, drugie
dotyczy zmiany, która jest według formy.
Na 14 nałeży powiedzieć, że aMenfire — przystanie na coś nie
oznacza ruchu umysłu ku rzeczy, ale bardziej ku pojęciu o rzeczy, któ
re jest w duszy; na to bowiem umysł przystaje, co osądza jako praw
dziwe.
Na 15 nałeży powiedzieć, że nie każda przyczyna z konieczności
wywołuje skutek, nawet jeśłi jest przyczyną wystarczającą, dlatego że
przyczyna może natrafić na przeszkodę tak, że niekiedy nie powoduje
swego skutku, jak na przykład przyczyny naturalne, które nie z ko
nieczności powodują swoje skutki, ałe w większości przypadków, po
nieważ w co niektórych przypadkach napotykąjąprzeszkody. Tak więc
owa przyczyna, która sprawia, że wola coś chce, nie musi tego czynić
z konieczności, ponieważ może przez samą wołę przeszkoda być po

konana, łub przez usunięcie takiego rozważania, które skłania ją ku
chceniu, łub też rozważaniem nad przeciwstawnym przedmiotem [opto znaczy, że to, co jest przedstawiane jako dobro, z jakichś
racji nie jest dobrem.
Na 16 nałeży powiedzieć, że Fiłozof w VIII ks.
wyka
zuje za pomocą przesłanki średniej nie to, że jakaś władza odnosząca
się wobec przeciwnych przedmiotów [aJ cowtraria] nie jest czynna,
ałe że jako władza czynna odnosząca się wobec przeciwnych przed
miotów nie podłega konieczności wywołując swój skutek. Gdyby to
przyjąć prowadziłoby to do wniosku, że dwa sprzeczne twierdzenia
[confra^ctorta] byłyby jednocześnie. Jeśłi zaś podałoby się, że jakaś
władza czynna odnosiłaby się do przeciwstawnych przedmiotów [aJ
oprosiła], to nie wynika z tego, że przedmioty przeciwstawne [oppo^i?a] są jednocześnie, ponieważ jakkołwiek władza mająca stosunek do
jednej i drugiej ze stron przeciwstawnych jest możłiwa, to jednak ten
jeden przedmiot z drugim nie da się pogodzić.
Na 17 nałeży powiedzieć, że woła kiedy od nowa zaczyna wybie
rać, zmienia się w swoim pierwotnym stanie co do tego, że najpierw
była w możności wyboru, a potem dokonała aktu wyboru. I ta zmiana
pochodzi od jakiegoś poruszycieła, i o iłe sama woła porusza siebie
samą do działania, a także o ile jest poruszana przez jakiegoś zewnętrz
nego Działającego, to znaczy Boga. Nie jednak z konieczności jest
poruszana, jak to już powiedziano.
Na 18 nałeży powiedzieć, że poznanie ludzkie bierze początek
w zmysłach, jednak nie trzeba przyjmować, że to, cokolwiek przez czło
wieka jest poznawane podlegałoby zmysłom łub też ze skutku zmysło
wego bezpośrednio byłoby poznane. Bowiem i sam umysł poznaje sie
bie samego przez swój akt, który nie podłega dziedzinie zmysłów; po
dobnie też umysł poznaje wewnętrzny akt woli o tyłe, o ile woła jest
poruszana przez akt umysłu, a także o iłe akt umysłu jest powodowany
przez wołę, jak to już powiedziano, tak jak skutek poznaje się przez
przyczynę, a przyczynę przez skutek. Gdyby przyjąć, że władza wołi,
która odnosi się wobec przeciwstawnych przedmiotów może być po
znana przez skutek podpadający pod zmysły, aż dotąd argumentacja
nie przekonuje. Takjak bowiem to, co jest powszechne, które jest wszę
dzie i zawsze poznaje się u nas przez przedmioty partykularne, które są
tu i teraz, i materię pierwszą, która jest w możności wobec różnych
form, przez nas jest poznawana przez następstwo form, które jednak

nie sąjednocześnie w materii, tak i możność woli wobec przeciwstaw
nych przedmiotów się odnoszącej poznawana jest u nas nie przez to,
że akty przeciwne byłyby jednocześnie, ałe raczej przez to, że akty te
pochodzą z tego samego źródła przy zachowaniu kolejności.
Na 19 nałeży powiedzieć, że zdanie: „Tak jak odnosi się akt do
aktu, tak możność do możności" w jakiś sposób jest prawdziwe, a w ja
kiś sposób fałszywe. Jeśłi bowiem przyjęłoby się akt odpowiadający
możności na podstawie równości jako jej powszechny przedmiot, zda
nie jest prawdziwe, tak bowiem ma się słuch do wzroku jak dźwięk do
kołoru. Jeśłi zaś przyjęłoby się to, co zawiera się w obrębie przedmio
tu powszechnego jako akt szczegółowy, wtedy zdanie nie jest prawdzi
we: jedna jest bowiem władza wzroku, chociaż białe i czarne nie są
tym samym. Chociaż więc przysługuje człowiekowi władza wołi, któ
ra ma się do przeciwstawnych przedmiotów, to jednak owe przeciw
stawne przedmioty, do których ma się woła, nie są w niej jednocze
śnie.
Na 20 należy powiedzieć, że to samo pod tym samym wzgłędem
nie porusza siebie samego, ałe pod jakimś innym wzgłędem może sie
bie samo poruszyć. Tak bowiem umysł, o ile poznaje aktualnie zasady,
przeprowadza siebie z możności do aktu jeśli idzie o wnioski, i wola
o ile chce celu, przeprowadza siebie do aktu odnośnie środków do cełu.
Na 21 nałeży powiedzieć, że poruszenia woli, ponieważ są wielo
kształtne, sprowadzają się do jakiegoś źródła jednokształtnego. Jeśli
by przyjęło się źródło, które bezpośrednio poruszałoby wołę, to jednak
nie jest to ciało niebieskie, ałe sam Bóg, jak to już powiedziano; jeśli
zaś mówilibyśmy o poruszeniu woli według tego, że porusza się przez
zewnętrzny przedmiot poznania zmysłowego przy okazji [per occasiowew!], takie poruszenie woli sprowadza się do ciała niebieskiego.
Jednak nie z konieczności poruszana jest tutaj wola: nie zachodzi bo
wiem konieczność, aby po przedstawieniu sobie jakichś przedmiotów
przyjemnych wola ich pożądała. Nie jest też prawdą, że te, które bez
pośrednio są sprawione przez ciała niebieskie z konieczności od nich
pochodzą. Jak bowiem mówi Filozof w VI ks. Meła/izy/n, jeśli każdy
skutek z jakiejś przyczyny wychodziłby i każda przyczyna z koniecz
ności wyłaniałaby swój skutek, wynikałoby z tego, że wszystko było
by konieczne. Ale obydwie tezy są fałszywe, ponieważ jakieś przyczy
ny także kiedy są wystarczające, nie z konieczności wyłaniają swoje
skutki, ponieważ mogą być przeszkodzone, tak jak to występuje

we wszystkich przyczynach naturalnych. I dalej, nie jest prawdą, że
wszystko, co się staje, ma przyczynę naturalną: te bowiem, które stają
się przypadkowo, nie stają się przez jakąś przyczynę czynną naturalną,
ponieważ to, co jest przypadkowo nie jest bytem i jednym. Tak więc
wystąpienie czynnika przeszkadzającego, ponieważ jest przypadkowe,
nie sprowadza się do ciała niebieskiego jako do przyczyny: ciało nie
bieskie działa bowiem na sposób działacza naturalnego.
Na 22 należy powiedzieć, że ów, który czyni to, czego nie chce,
nie ma wolnego działania, ale może mieć wolną wolę [/ióeram w/awłatem].
Na 23 należy powiedzieć, że człowiek grzesząc niszczy wolną
decyzję [//Aerarn aró%riM?n] co do wolności, która jest wolnością od
winy [a ca^pa] i wolnością od nędzy [a wa-reria], nie zaś co do wolno
ści, która jest wolnością od przymusu [a coacPowe].
Na 24 należy powiedzieć, że przyzwyczajenie sprawia koniecz
ność nie w sposób zasadniczy, ale w szczególnie wyjątkowych sytu
acjach. Chociażby bowiem ktoś przyzwyczaił się nie wiedzieć jak bar
dzo, dzięki roztrząsaniu może jednak przeciwdziałać temu przyzwy
czajeniu.
tłum. Damian Skowron OP

PRACE KOŃCOWE Z FILOZOFII
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WIARA I ROZUM NA PODSTAWIE
ENCYKLIKI F /n a S ET E 4 7 7 0

1.
Poglądy św. Tomasza — odrębność i jedność filozofii
i teologii
Według św. Tomasza filozofia w pełni współpracuje z teołogią.
Równocześnie podkreśla on samodzielność obu dyscyplin. Filozofia
jest oparta na poznaniu naturalnym — rozumowym a teologia jako
podstawowe źródło poznania przyjmuje Objawienie Boże. Należy za
uważyć, że teologia nie wyklucza możliwości rozumowego porządko
wania wiedzy danej przez Objawienie, czyli zawartej w Piśmie św.,
tradycji, u Ojców Kościoła, wypowiedzianej przez urząd nauczyciel
ski Kościoła. U św. Tomasza wiara jest pierwsza. To znaczy, że dzięki
niej odkrywamy, że prawdy ostateczne istnieją. Można jąokreślić jako
wiarę zalążkową (precognMo). Przedstawia on takie prawdy wiary, do
których możemy dojść rozumowo, nazywa je preamÓM/ayMei i zalicza
do nich np.: istnienie Boga, istnienie duszy ludzkiej. Równocześnie
zauważa, że są one dostępne dla nielicznych (a pancM), po długim
czasie (per /ongnw te/wpug), z możliwością wielu błędów (caw
xtone wM/forM/n errom/n). Są też prawdy wiary do których należą: Je
den Bóg w trzech osobach, stworzenie świata z niczego (creatio ex
niMo), czy Wcielenia. Nie są one poznawalne na drodze rozumowej.
Stąd też kiedy zaczynamy zajmować się tym co wykracza poza rzeczy
wistość poznawalną zmysłowo niezbędna jest zalążkowa wiara (precogwMo). Św. Tomasz zauważa, że zdanie „Bóg jest" nie jest dla nas
oczywiste, chociaż mamy wszczepione naturalnie poznanie, że Bóg
istnieje to jednak tylko w takim stopniu w jakim człowiek pragnie szczę

ścia, czyli w ogólności i niejasno. Toteż człowiek może łatwo się po
mylić i jako to pragnienie przyjąć np. pragnienie pieniędzy lub przy
jemności. Stąd wniosek, że istnienie Boga chociaż jest poznawalne
rozumowo nie jest dla nas prawdą oczywistą i rozważając ją rozum
człowieka może łatwo pobłądzić. Dlatego dobrze się stało, że jest ona
zawarta w Objawieniu Bożym. W tym przypadku więc, gdy prawdy
rozumu i Objawienia krzyżują się, mają pewien wspólny teren — „ob
jawienie wspiera rozum w tym sensie, że sprawuje kontrolę nad jego
pracą, ostrzega i odsłania błędy"'. Należy podkreślić, że dla św. Toma
sza nie może być sprzeczności między filozofią a teologią, gdyż pierw
sze zasady poznania rozumowego zostały wszczepione przez Boga
w naturę ludzką. Stąd też rozum kierując się nimi nie może dojść do
wniosków niezgodnych z prawdami wiary przekazanymi przez Boga.
Innymi słowy rozum i wiara nie mogą być sprzeczne, dlatego że natura
ludzka tak została stworzona, że zawiera podstawy, które prowadzą do
prawdy. Odruchowo, zgodnie z naturą, używamy na przykład zasady
niesprzeczności. Nawet ci, którzy jej przeczą wypowiadając się, że nie
ma zasady niesprzeczności mimo woli bazują na niej. Nie mogą prze
cież uznać, że zasady tej nie ma i zarazem jest.
Św. Tomasz jest przede wszystkim teologiem i rozważa byt jako
crea/a. Zarazem uznaje samodzielność filozofii, która bada „byty
jako takie". Świadczy o tym chociażby traktat De en?e et e&yen%a, cał
kowicie filozoficzny, w którym Tomasz nie odwołuje się do autorytetu
Pisma Św. Jest to zupełnie inne podejście do filozofii jak u współcze
snego Tomaszowi Bonawentury, u którego filozofia jest całkowicie
podporządkowana teologii. Nie zgadza się też z awerroistami, dla któ
rych filozofia stanowi zamkniętą dziedzinę. Bonawentura twierdził, że
jeśli wnioski filozofii są sprzeczne z wiarą, wówczas musimy zawiesić
intelekt, gdyż prawda jest po stronie Objawienia. Nowość myśli św.
Tomasza i jej nieprzemijająca wartość polega na współpracy filozofii
i teologii, przy jednoczesnym zachowaniu ich autonomiczności. Takie
podejście do relacji między filozofią, a teologią pozwala św. Tomaszo
wi posługiwać się w swojej teologii kryteriami Arystotelesa zgodnie
z Najwyższą Mądrością Bożą. Trzeba tu zauważyć, że św. Tomasz nie
przyjmuje bezkrytycznie filozofii Arystotelesa, ale uzgadnia ją z praw
dami wiary, co nie zaprzecza autonomiczności filozofii i teologii,
' Leszek Kołakowski, Mało nwaga a w/e/%łe/ entyMce, „Tygodnik Powszechny"
47 (2576)/! 998, s. !.

a umożliwia ich współpracę. Gdyż możliwe jest też nie odwoływanie
się do wiary, ale czysto rozumowe badanie prawdy, pożyteczne szcze
gólnie w rozmowie z ludźmi nie przyjmującymi argumentów z wiary,
jak też nic nie stoi na przeszkodzie, aby prawdy Boże do których moż
na dojść drogą rozumową przyjmować wyłącznie dzięki Objawieniu.
Mimo to najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Tomasza jest współ
praca wiary i rozumu, gdyż nie będziemy mieli wtedy do czynienia
z „wiarą w pustej głowie". Powyższe poglądy św. Tomasza dobrze od
daje to co mówi w ÓMfHfna contra gentt/as: „Jeśli zaś filozof i wierzący
wspólnie rozważają jakieś rzeczy odnoszące się do stworzeń, każdy
z nich podaje je na mocy innych zasad. Filozof bowiem czerpie argu
menty z przyczyn właściwych rzeczom, wierzący zaś z pierwszej przy
czyny, na przykład dlatego, że tak objawione jest przez Boga, lub dla
tego, że moc boża jest nieskończona. Stąd też należy nazwać naukę
wiary najwyższą mądrością, rozważa bowiem najwyższą przyczynę...
I dlatego filozofia ludzka służy jej jako najwyższej."^
2. Zadania poznania filozoficznego
Filozofia, jak już na samym wstępie podkreśla Encyklika, jest
umiłowaniem mądrości. Rodzi się w momencie, w którym człowiek
zaczyna poszukiwać sensu swojego życia, a więc stawia pytania o przy
czynę i cel rzeczy. Filozofia bierze początek z zadziwienia światem,
prowadzącym do jego kontemplacji. Równie ważne w poznaniu filo
zoficznym jest nadanie aktywności filozoficznej ścisłej formy wiedzy
systematycznej — ujętej w logiczną i harmonijną całość. Jednakże ist
nieje niebezpieczeństwo ograniczenia wiedzy filozoficznej poprzez
zamknięcie jej w obrębie jednego systemu filozoficznego, który zosta
je utożsamiony z całą filozofią. W związku z tym należy podkreślić
pierwszeństwo „myślenia filozoficznego"Terminem tym należy okre
ślić zbiór pierwszych zasad myślenia i bytu, które mimo rozwoju wie
dzy zostają zachowane. Zaliczamy do nich: pierwsze zasady — nie*S/ gaa vero c/rca crea/aray cozamaa/Zer a pAZ/osop/zo e/J?</e// coay/z/eraaZar per a//a
e/ a//a pr/aczp/a Zrazńzn/ar Mwn pA//asopAas azgaznen/azw ayyaza/Z ex prcpr/zs rera za
cazzs/s, /a/e/tr a a Zeza ex caaya prana, aZpaZa ęa/a s/c (#v/wZ/MS es/ /raż/Z/MZH, ve/ <ya/a
/toc /n g/or/a De/ cez///,
zyaza De/poZeyZay eyZ/a//a/Za. ł/nz/e e/ ipsa znos/zna sap/ezz/za (Ac/ </e/zeZ, a/po/e sezzzper a///ss/zzzazzł caa.saza coay/z/erazzs... e/ prop/er Aoc zpy/,
zyaay/pr/ac/pa//, p/zz/oyopA/a Aazaaaa z/eyerv/Z. Św. Tomasz, &zzzzzz)a coaZra gezz/z/es,
Marietti, Taurini 1922, Ił 4, tłum. Z. Głodek, tłumaczenie w rękopisie.
*Jan Paweł łl, F/z/es e/ ra/Zo, n. 4; dalej przypisy w tekście z podaniem odpowiedniego
numeru.

sprzeczności, przyczynowości, wyłączonego środka, tożsamości, jak
też koncepcję osoby jako podmiotu wolnego i rozumnego, zdołnego
do poznania prawdy i dobra, także podstawowe zasady moralne, które
są powszechnie uznawane (4). Tak określonemu zbiorowi prawd dany
system filozoficzny winien być podporządkowany. Stąd też pierwszym
postulatem jaki należy postawić poznaniu filozoficznemu będzie nie
zamykanie się w obrębie jednego systemu, ale odniesienie do prawd
ogólnych dotyczących całości poznania. To ma chronić przed fragmentaryzacją wiedzy (81), a przez nią zagubienia właściwego sensu. Pa
pież w tym kontekście mówi o tym, że filozofia musi odzyskać „wy
miar mądrościowy", który umożliwia poszukiwanie „ostatecznego i ca
łościowego sensu życia" (81). Filozofia pełni w tym ujęciu rolę jedno
czącą dla ludzkiej wiedzy, przez podporządkowanie wysiłków poznaw
czych człowieka określonemu celowi, którym jest najwyższy cel życia
i jego sens. Poprzez odniesienie do tego celu filozofia może stać się
„autorytetem krytycznym" (81) dla różnych dyscyplin wiedzy. Będzie
ona wtedy określać ich podstawy i ograniczenia. Można więc powie
dzieć, że filozofia powinna odnaleźć ostateczny sens, który jest wpisa
ny w naturę człowieka, a którym jest jego naturalna, obserwowana
przez wieki religijność. Dobrą ilustracją powyższego zadania filozofa
jest stwierdzenie, że filozofia mimo, że zaczyna się od człowieka jako
w pierwszym rzędzie narzucającego się podmiotu poznania, nie może
zatrzymać się na człowieku, ale musi pytać dalej o sens jego istnienia,
jego przyczynę, a tym samym szukać ostatecznego i całościowego sen
su życia. Dzięki temu filozofia będzie mogła autentycznie szukać praw
dy i to prawdy wykraczającej poza samego człowieka, poza szczegóło
we i relatywne aspekty rzeczywistości. W ten sposób umożliwi ona
spojrzenie całościowe na rzeczywistość.
Drugim postulatem stawianym filozofii jest wykazanie, że czło
wiek zdolny jest do poznania prawdy obiektywnej, określonej przez
św. Tomasza jako — dMfetyafio ref ef
Przyjęcie tego postula
tu umożliwia przekroczenie sceptycyzmu i uznanie za istniejącą rze
czywistości obiektywnej, w której umysł może odkryć prawdę.
Trzecim wymogiem wynikającym z dwóch powyższych jest me
tafizyczny charakter filozofii. Metafizyka daje możliwość wyjścia poza
to co empiryczne, dojścia do tego co transcendentne, a zarazem pozna
wanego w sposób prawdziwy i pewny, choć niedoskonały i analogicz
ny (83). Poznanie metafizyczne umożliwia dotarcie głębiej niż nawet

do doświadczenia wewnętrznego człowieka. Umożliwia dotarcie do
„istoty duchowej i do fundamentu, który jest jej podłożem" (83). Stąd
też obecne wyzwanie, jak okreśła je Papież, „polega na przejściu od
fenomenu do fundamentu" (83). Można powiedzieć, że metafizyka
pozwała uchwycić głębszy sens rzeczywistości. Papież jest przekona
ny, że dzięki metafizyce można przezwyciężyć dzisiejszy kryzys filo
zofii polegający na zagubieniu sensu. Nie przesądza on jednak jaka by
to miała być metafizyka.
Jako negatywny przykład nie respektowania powyższych wymo
gów stawianych filozofii mogą służyć niektórzy przedstawiciele nauk
hermeneutycznych, czy analizy językowej, którzy ograniczają swoje
dociekania do tego, w jaki sposób człowiek rozumie i wyraża rzeczy
wistość. Nie pytają oni czy rozum jest w stanie odkryć jej istotę. Pa
pież natomiast zauważa, że jak wcześniej nauczali papieże i potwier
dził Sobór Watykański II: „człowiek jest w stanie wypracować sobie
jednolitą i organiczną koncepcję poznania" (85).
Ważne jest również aby filozofowie próbujący podjąć powyższe
wyzwania korzystali z refleksji wcześniejszej, gdyż należy uznać war
tość dziedzictwa kulturowego należącego do wszystkich ludzi, a po
nadto, jak mówi Papież: „to my należymy do tradycji i nie mamy pra
wa samodzielnie nią rozporządzać" (85). Co oznacza, że nie można
łatwo przekreślać tradycji filozoficznej, szczególnie tej, „która dzięki
swej rzeczywistej mądrości zdołała przekroczyć granice przestrzeni
i czasu" (85). Zakorzenienie w tej tradycji pozwala na czerpanie z niej
inspiracji do formułowania nowych myśli. Ponadto jak zauważa Pa
pież odkrycie decydującej roli tradycji pozwoli na kształtowanie po
prawnej formy poznania w filozofii.
3. Analiza wiary — poznanie przez wiarę
Innym rodzajem poznania w odniesieniu do poznania filozoficz
nego dokonującego się dzięki rozumowi naturalnemu człowieka jest
poznanie oparte na wierze. Jak to przedstawia Encyklika, powołując
się na orzeczenia Soboru Watykańskiego I, różnice między poznaniem
na drodze refleksji filozoficznej, a poznaniem opartym na Objawieniu
dotyczą odmiennego źródła poznania i jego przedmiotu. W przypadku
filozofii źródłem poznania jest naturalny rozum, a w przypadku Obja
wienia — wiara. Co do przedmiotu wiara posiada szerszy zakres przed
miotu, gdyż obejmuje on nie tylko to co poznawalne jest rozumem

naturalnym (w oparciu o postrzeganie zmysłowe i doświadczenie, oraz
spekulacje rozumowe — jak to dzieje się w filozofii), ale także tajem
nice niepoznawalne rozumowo, a objawiane człowiekowi przez Boga
(9). Wiara człowieka opiera się na świadectwie Boga, który objawia
się w czasie i historii. Najbliższa człowiekowi jest prawda o Wciele
niu Syna Bożego. Umożliwia ono chociażby odpowiedź na dramatycz
ne pytania dotyczące sensu cierpienia i śmierci. Można powiedzieć, że
prawdy wiary dają rozumowi możliwość wejścia w obszar tajemnicy,
czegoś co wykracza poza jego ramy poznawcze. W człowieku obser
wujemy naturalne pragnienie poznania przyczyn. Często już jako dziec
ko pyta: dlaczego ?, a później jako dojrzalszy człowiek także często
dąży do poznania prawdy. W tym swoim dążeniu napotyka jednak ob
szar tajemnicy i wówczas z pomocą przychodzi mu Objawienie. Po
zwala mu ono poszerzyć przestrzeń swoich poszukiwań. Jak to określa
Papież: „... sięgnąć wzrokiem poza samego siebie i poza własne za
mierzenia" (15). Czyli Objawienie jest rzeczywistością poza rozumo
wą, która pobudza do myślenia i domaga się przyjęcia jej jako dar
miłości (15). Mimo, że Objawienie wykracza poza rozum Izrael, jak
wskazują na to Księgi mądrościowe, umiał godzić te dwie rzeczywi
stości — rozumu i wiary. Żeby było to możliwe człowiek musi swój
rozum podporządkować 3 zasadom:
1. Poznanie jest nieustanną wędrówką.
2. Nie może na drogę wiodącą do poznania wejść człowiek pyszny.
3. Musi opierać się na „bojaźni Bożej" — polega ona na przyjęciu
nieograniczonej transcendencji Boga i Jego Opatrzności.
Mądrość Narodu Wybranego była wypracowywana przez pokole
nia. Dzięki ich doświadczeniom naród żydowski uczył się uznania au
torytetu Boga, pokory wobec możliwości swojego rozumu i tego, że
dochodzenie do prawdy jest procesem, który domaga się wiary w Bożą
opiekę i pokornego uznania Bożej mądrości. Gdyż dzięki niej, jak uczy
doświadczenie pokoleń, możliwe jest uniknięcie głupoty przejawiają
cej się w odrzuceniu Boga (Ps 14,1), na co naraża człowieka słabość
jego rozumu.
Według księgi Mądrości człowiek może poznać Stwórcę poprzez
poznanie przyrody przez Niego stworzonej (Mdr 13, 5). Należy po
wtórzyć za Encykliką, że „księga natury" stanowi pierwszy stopień
Objawienia Bożego (19).

W dalszym ciągu Encykliki autor zwraca uwagę na to, żc „czło
wiek przy pomocy rozumu dociera do prawdy, ponieważ oświecony
przez wiarę odkrywa głęboki sens wszystkich rzeczy, a w szczególno
ści własnego istnienia" (20). Jest to zgodne z zasadą kierowania się
przez rozum bojaźnią Bożą (Prz 1,7 por. Syr 1,14). Mocnowksięgach
Mądrościowych Starego Testamentu zaznacza się fakt, że człowiek nie
może wyłącznie opierać się na obserwacji siebie, świata i historii, ale
jednocześnie powinien wchodzić w „więź z wiarą" (21). Człowiek
w Biblii odkrywa, że może zrozumieć siebie tylko .jako «byt w rela
cji)) : w relacji z sobą, z narodem, ze światem i z Bogiem" (21). Ta
relacja pozwala człowiekowi otworzyć się na tajemnicę ukazaną mu
przez poznanie Objawienia i przez to zaangażować się w zgłębianie
tego co nieskończone, wykraczające poza poznanie rozumowe. Jak to
już było zauważone wyżej Objawienie wspiera ludzki rozum, który
jest ograniczony na skutek grzechu pierworodnego. Spowodował ten
grzech utratę przez człowieka zdolności poznawania rozumem Boga.
Pycha człowieka, który chciał siebie uczynić Bogiem, przez symbo
liczne spożycie owocu z drzewa poznania dobra i zła doprowadziła do
tego, że człowiek nie może obyć się bez pomocy Boga w poznaniu
prawdy. W przeciwieństwie do tego co mógł się spodziewać, że jego
poznanie będzie równe poznaniu samego Boga. Na to, że tak rzeczy
wiście się stało wskazywać może Objawienie Boga w Chrystusie, oraz
Jego krzyżu. Krzyż stanowi wyzwanie dla rozumu, gdyż wykracza on
poza kategorie czysto ludzkiej logiki. (1 Kor 1,27-28). Bez Objawie
nia się miłości Bożej poprzez krzyż mielibyśmy, ograniczony przez
możliwości naszego rozumu, obraz Boga. Jak pisze Papież: „Krzyż
może dać rozumowi ostateczną odpowiedź, której ten poszukuje" (23).
Kończy zaś Autor ukazaniem tego, że prawda ukrzyżowania i zmar
twychwstania Boga stanowi niebezpieczną granicę, dąjącąjednak szan
sę spotkania się rozumu i wiary.
4. Relacja między wiarą a rozumem
Należy podkreślić, że Jan Paweł II podtrzymuje w Encyklice zda
nie św. Tomasza dotyczące niesprzeczności pomiędzy prawdą rozumu
i wiary. Mówi Papież o .jedności prawdy" (34). Jedność ta jest podsta
wowym postulatem rozumu ludzkiego i zostaje wyrażona w zasadzie
niesprzeczności (34). Prawda jest jedna i pochodzi od Boga, który jest
stworzycielem natury człowieka i tym samym rozum nie powinien do
chodzić do prawdy odmiennej od poznawanej w Objawieniu. Jedność

tych prawd widoczna jest we Wcieieniu, w którym jedność prawdy
objawionej i naturalnej jest obecna w osobie Syna Bożego.
Czymś wspólnym dla Objawienia i spekulacji rozumowej jest
charakterystyczne dla człowieka pragnienie poznania prawdy stano
wiącej fundament wszystkich rzeczy. Człowiek ponadto odczuwa po
trzebę zakorzenienia w tej prawdzie, które dałoby mu pewność. Czło
wiek szukający prawdy jest głęboko przekonany o jej istnieniu. W in
nym przypadku jego poszukiwania byłyby pozbawione sensu. Podob
nie jest w przypadku badań naukowych. Naukowiec musi być przeko
nany o możliwości logicznego i sprawdzalnego wyjaśnienia określo
nego zjawiska, chociaż bazuje na pierwotnej intuicji (29). Ponadto
naukowiec opiera się na teoriach, których sam nie jest w stanie zwery
fikować z powodu rozległości obecnej wiedzy. Stąd też konieczne jest
zawierzenie innym ludziom, korzystanie z ich myśli. Tak też jest w na
szym życiu kiedy przyjmujemy wiele informacji, których wiarygodno
ści nie możemy sprawdzić, np. z masmediów. Nasze życie w jakimś
stopniu opiera się na wierze. Dlaczego więc nie mogłaby przyjmować
prawd wiary filozofia opierająca się na poznaniu rozumowym? Wyda
wać by się mogło, że poznanie oparte na dowodach rozumowych jest
doskonalsze od poznania opartego na wierze. Jednak poznanie oparte
na wierze jest bogatsze o wymiar relacji międzyosobowej (32). Polega
bardziej na daniu siebie drugiej osobie, zaufaniu jej, niż poszukiwaniu
wiedzy abstrakcyjnej, filozoficznej. „Wierząc, człowiek zawierza praw
dzie, którą ukazuje mu druga osoba" (32). Przykład jaki podaje Autor
to świadectwo męczenników, którzy w sposób bezpośredni, bez dłu
gich wywodów, potrafią dać świadectwo miłości. W przypadku szuka
nia prawdy absolutnej łączą się zdolności rozumowego znalezienia i roz
poznania prawdy z koniecznością zawierzenia siebie drugiej osobie
(33). Poszukując Boga człowiek wchodzi na drogę poszukiwania, któ
rej nie ukończy o własnych siłach. Można powiedzieć, że: „poszukuje
prawdy oraz poszukuje osoby, której mógłby zawierzyć" (33).
W związku z tym co zostało powiedziane powyżej na temat zależ
ności między wiarą i rozumem należy zauważyć, że przekładając te
relacje na związki między filozofią i teologią ważne jest to, że doma
gają się one uszanowania wzajemnej autonomii. Jest to niezbędne ze
względu na specyfikę wiedzy teologicznej, która oparta na Objawie
niu Bożym jest nieobalalna i podporządkowana autorytetowi urzędu
nauczycielskiego Kościoła jako obdarzonego charyzmatem nieomyl

ności w sprawach wiary i obyczajów. Natomiast odmiennie jest w filo
zofii, w której twierdzenia należy dowodzić, a nie przyjmować na mocy
autorytetu. Filozofia, jak i inne dziedziny nauki potrzebują autonomii,
jak to zostało sformułowane w Encyklice — „aby mogły prowadzić
owocne badania w swoich dziedzinach" (45). Jednakże autonomia ta
nie oznacza całkowitego oderwania filozofii od treści wiary. Oderwa
nie takie może przejawiać się w postawie przesadnego racjonalizmu,
lub też postawie przeciwnej — nieufności wobec rozumu — sceptycy
zmu i agnostycyzmu. Przesadny racjonalizm może prowadzić do ta
kiego przedstawienia treści wiary, nawet tajemnicy śmierci i zmartwych
wstania Chrystusa, aby dawały się interpretować dialektycznie — ra
cjonalnie. Takim kierunkiem jest powstały w ubiegłym stuleciu ide
alizm. Z kolei humanistyczny ateizm uznał wiarę za czynnik alienujący i szkodliwy dla rozwoju pełnej racjonalności. W tym samym kie
runku zmierza pozytywizm, przyjmujący jedynie to co racjonalne, a czę
sto utylitarnie traktujący przyrodę. Z drugiej strony nieufność wobec
rozumu prowadzi do nihilizmu, czyli braku nadziei na osiągnięcie celu
jakim jest prawda (46). W konsekwencji rozdziału filozofii i wiary
może dojść do rezygnacji z poszukiwania prawdy dla niej samej, a za
miast niej filozofowie poszukują subiektywnej pewności, bądź ich ce
lem jest praktyczna użyteczność.
5. Czy można mówić o filozofii chrześcijańskiej?

Etienne Gilson rozważając odniesienie wzajemne wiary chrześci
jańskiej i filozofii uważa za konieczne mówienie o „filozofii chrześci
jańskiej". Gdyż osoba wierząca nie może uprawiać filozofii na którą
jego wiara nie miałaby wpływu. Przedstawia też pogląd protestantów,
z Lutrem na czele, który odrzuca rozum, jako zepsuty przez grzech
i niezdolny do widzenia porządku Boga. W związku z tym rozum wy
pacza tylko wiarę. Swoje życie należy więc oprzeć na Słowie Bożym.
Kalwin natomiast uważał, że istnieje u człowieka „przyrodzony zalą
żek religii'"*. Gdyby go nie było na jakiej podstawie starożytni filozo
fowie greccy jak: Platon, Arystoteles odkrywaliby pierwszą przyczy
nę. Skoro tak, to również my nie musimy wierzyć w istnienie Boga, ale
możemy do tego dojść rozważając istnienie stworzeń. W wypadku ta
kiego rozumowania dochodzimy do antynomii w Kalwinizmie; gdyż
z jednej strony Bóg domaga się aby mu wierzono, czyli poznanie rozu* Etienne Giison, CA/yManizm ay?/ozq/;a, PAX, Warszawa 1958, s 35.
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mowe staje się bezprawne, a z drugiej strony Kalwin stwierdza iż:
„wszyscy ludzie, nawet ci, którym Bóg nie ukazuje się przez wiarę,
obdarzeni są pewnym zaczątkiem poznania religijnego" *. Dalszą kon
sekwencją tego jest zabronienie tym, którzy poznają przez wiarę, po
znania na drodze rozumowej, ,jako przejaw braku wiary, lub święto
kradczego zwątpienia w absolutną niezawodność słowa Bożego"*.
Rozwiązanie to przyjmuje Karl Barth, który odrzuca zupełnie teologię
naturalną, chociaż nie można uznać, że stanowisko to przyjął także
Kalwin. Stąd Barth jest bliższy luteranizmowi. Można powiedzieć, że
w jego wydaniu jest to luterano — kalwinizm. Według stanowiska re
formowanego stworzenie filozofii religii jest tylko możliwe dzięki przy
jęciu wiary— zdolności religijnej odnowionej przez łaskę. Jest to zgod
ne z kalwinizmem. Natomiast dla katolików łaska odnawia obok uzdol
nień religijnych także naturalne. Stąd też dla katolika możliwa jest „fi
lozofia chrześcijańska" \ Według św. Tomasza, jak to zostało szczegó
łowo opisane we wstępie, istnieją prawdy objawione (pretwnÓM/a y?ć/ei), które poznać można również drogą rozumową. Nie można jednak
powiedzieć, że dziedzina filozofii kończy się tam, gdzie zaczyna się
wiara. Filozof wierzący uprawiając filozofię nie przestaje wierzyć. Poza
tym nigdy nie będziemy wiedzieć o Bogu w tym zakresie jaki obejmu
je wiara. Stąd zawsze pozostanie obszar niepoznawalnej tajemnicy.
Czyli wiedza o istnieniu Boga nigdy nie uczyni zbędnym aktu wiary.
Nie możemy więc traktować odrębnie wiedzy o Bogu i wiary w Boga,
mówiąc, że tam gdzie zaczyna się wiara kończy się filozofia*. Gilson
podaje definicje „filozofii chrześcijańskiej": jest „to filozofia, która
rozgraniczając formalnie oba porządki poznania (filozoficzny i teolo
giczny — przyp. autor) uznaje jednak objawienie chrześcijańskie za
niezbędną pomoc dla rozumu"*. Autor broniąc „filozofii chrześcijań
skiej" jako gatunku w obrębie rodzaju filozofia mówi, że jest ona fak
tem historycznym. Doszedł on do tego określenia pracując nad swoją
książką Ducńyi/ozo/?/ jretf/Mowtecznę/, sądząc że scali ono obraz filo
zofii, którą opisywał. Dopiero potem znalazł to samo pojęcie — „filo
zofii chrześcijańskiej" w encyklice
Pańiy Leona III. Pojęcie to
uważa za uprawnione, a szczególnie zadziwia Gilsona fakt, że jest kry
' Tamże, s. 36.
' Tamże, s. 36.
^ Tamże, s. 41.
' Por. tamże, s. 58.
' Tamże, s. 78.

tykowane przez katolików. Tym bardziej, że uznają oni możliwość ta
kich pojęć jak: „mądrość chrześcijańska", „etyka chrześcijańska". Nie
uprawniony jest też wniosek, że filozofia musi posługiwać się wyłącz
nie rozumem, mimo że zgodnie z wiarą natura zostaje uzdrowiona przez
łaskę. Tę samą rolę co łaska wobec natury spełnia wiara wobec rozu
mu: podporządkowuje go sobie.'" Płynie stąd wniosek, że wiara ma
swoje miejsce w filozofii. Nie można też określać filozofii chrześci
jańskiej jako coś pośredniego między teologią a filozofią. Filozofia
nie może być teologią, jednak podporządkowując się jej, otrzymuje od
niej pewność swojej prawdziwości. To stwierdzenie jest kamieniem
obrazy dla filozofów nie uznających filozofii powiązanej z wiarą.
W pracy Byt kończony a óyf wieczny Edyta Stein porusza pro
blem filozofii chrześcijańskiej. Celem filozofii jest jak pisze rozumie
nie bytów na podstawie ich racji ostatecznych. Żeby to osiągnąć musi
odwołać się do wiary, gdyż są byty, które nie dają się poznać przez
rozum naturalny, a o których mówi Objawienie. Podobnie jak filozofia
może zasięgać informacje z nauk przyrodniczych, może również od
woływać się do wiary i teologii". Naturalnym rozumem człowiek nie
jest w stanie dojść do informacji dotyczących bytu pierwszego, jak też
stosunku innych bytów do niego. Toteż uprawnione jest w tym przy
padku zaczerpnięcie informacji z teologii. Filozofia nie może więc
opierać się wyłącznie na rozumie naturalnym, gdyż nie spełnia wów
czas swojego zadania, jakim jest /?cr/cc/M/n opM.y
Chociaż
filozofia wymaga uzupełnienia przez teologię nie staje się jednak teo
logią. Teologia bada prawdy objawione jako takie i wydobywa ich
własny sens i powiązania, a filozofia uzgadnia rozumienie bytów i ich
racji ostatecznych z wiarąi teologią To uzgodnienie oznacza w przy
padku sprzeczności racji rozumowych z prawdami wiary ponowne
zbadanie racji rozumowych w świetle najwyższego Autorytetu, które
mu filozof wierzący powinien się podporządkować. Ponadto Prawdy
objawione dostarczają filozofii inspiracji, co do prawd, które przez nią
zostałyby pominięte. Przykłady tego inspirującego wpływu teologii na
filozofię to: „nauka wiary o Bogu i stworzeniu dała filozofii impuls do
rozgraniczenia istoty i istnienia, nauka o Trójcy Przenajświętszej i Wcie
leniu — do rozróżnienia natury i osoby, natomiast nauka o Eucharystii
Por. tamże, s. 76.
" Edyta Stein,
j^o/iczony a ńy? w/eczny W drodze, Poznań 1995, s. 54.
^ Tamże, s.55.
'3 Tamże.

pomogła jej ostro rozróżnić pojecie substancji i przypadłości" W po
wyżej przedstawionym znaczeniu „filozofia chrześcijańska", korzysta
jąca z wiary jako źródła poznania jest filozofią istniejącą, jest nią tomizm Choć nie jest to filozofia czysta i autonomiczna, nie ma pod
staw żeby uważać ją za teologię. Ma ona po prostu podwójne źródło
poznania: rozum i wiarę. Z tym, że wiara jest w tym wypadku „świa
tłem ciemnym". „Pozwała nam coś zrozumieć, ałe tyłko po to, aby nas
naprowadzić na coś co pozostaje dła nas niepojęte" Jest tak dłatego,
że ostateczna przyczyna wszystkich bytów jest niezgłębioną tajemni
cą. Tak więc filozofia jest wykończona dzięki teologii, a niejako teo
logia '7. Edyta Stein precyzując filozofię chrześcijańską określa jąjako:
„pgf/ectMM! ppm rańonM — idealne zebranie w jedno całości prawd
dostępnych rozumowi i prawd objawionych przez Boga" Podkreśla
ona, że czysta filozofia jako wiedza o bycie w jego ostatecznych przy
czynach osiągalna rozumem ludzkim — nawet w swoim najpełniej
szym wykończeniu — pozostaje istotowo nie ukończoną. Jest otwarta
na teologię. Choć również prawdy Objawione nie wyczerpują nieskoń
czonej Prawdy Bożej. Jest ona dostępna w widzeniu uszczęśliwiają
cym Boga po śmierci, a na ziemi najbliższy jest mu ogląd mistyczny.
Konkluzję stanowi wniosek autorki, że najważniejszym zadaniem fi
lozofii chrześcijańskiej jest przygotować drogę dla wiary. Natomiast
filozofowie niewierzący mogą w sposób wolny od uprzedzeń przyj
mować prawdy Objawienia jako hipotetyczne.
Według o. Krąpca OP nie można mówić o „filozofii chrześcijań
skiej" ze względu na odrębność metody, którą się posługuje, ale ze
względu na kontekst historyczny jej powstania. Podkreśla on to, że
w filozofii sposób uzasadniania jest racjonalny. Wyróżnia w oparciu
o Arystotelesa trzy porządki poznania: poznanie teoretyczne, którego
główną zasadą jest prawda; poznanie praktyczne; poznanie materialne
— główną zasadą jest dobro i nurt praktyczny twórczy — główna za
sada piękno. Filozofia klasyczna opiera się na zasadach porządku teo
retycznego, gdyż poszukuje prawdy. Odnosi się ona do świata realnie
istniejącego, korzysta z metody metafizycznego uniesprzeczniania i po
sługuje się językiem naturalnym w jego nieokrojonej strukturze. Filo
" Tamże, s. 56.
" Tamże.
'* Tamże, s. 57.
" Tamże.
" Tamże, s. 58.
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zofia ta stanowi ostateczne (bazowe) wyjaśnianie świata osób i rzeczy
reainie istniejących i działjących.W związku z tym „filozofia chrze
ścijańska" powstała w kontekście historycznym — apologii wiary
dlatego też używa wsparcia Objawienia. Jedynym więc wyróżnikiem
filozofii chrześcijańskiej jest historyczny kontekst jej powstania, któ
ry wskazuje na jej praktyczne wykorzystanie.
6. Wnioski

Jak starałem się ukazać w mojej pracy: wiary i rozumu, a tym
samym filozofii i teologii nie można traktować jako dwóch niezależ
nych sposobów poszukiwania prawdy. Pomimo tego, że zachowują
autonomię i w związku z tym różnią się co do metody badań. Filozofia
posługuje się dowodzeniem, nie przyjmując niczego u/?rłor;, podczas
gdy teologia bazuje na danych źródłowych — Objawieniu. To jednak
należy uznać, że są dziedziny, w których ich badania krzyżują się.
W związku z tym nie należy zawężać poznania filozoficznego zaka
zem inspiracji przez prawdy Objawione. W żaden sposób nie będzie
poznanie filozoficzne tracić swojego charakteru rozumowego docho
dzenia do prawdy dopuszczając inspirację i kontrolę przez prawdy
wiary. Nie można bowiem absolutyzować rozumu jako niezależnego
i niepodważalnie pewnego źródła poznania. Poszukiwanie prawdy na
drodze filozoficznej nie może ograniczać się do hipotez rozumowych,
gdyż z konieczności będzie musiało zawęzić obszar do poznania nie
pełnego. Wówczas filozofia nie będzie mogła zrealizować zadań, któ
re wypływają z jej istoty, zgodnych z jej klasyczną definicją jako na
uki uniwersalnej o całej rzeczywistości, podejmującej fundamentalne
pytania dotyczące istnienia i natury rzeczywistości. Jest to zgodne z po
stulowanym przez Papieża „mądrościowym charakterem filozofii" i szu
kaniem fundamentu całej rzeczywistości jej ostatecznego sensu. Jak
przedstawia Papież: mimo, że filozofia zaczyna się od człowieka jako
narzucającego się źródła poznania nie może na nim poprzestać, ale
powinna dążyć do poznania tego co wychodzi poza niego — do transcedencji. Filozofia musiałaby się jednak zatrzymać na odkryciu istnie
nia absolutu, co jeszcze w pełni nie umożliwiałoby jej odnalezienia
prawdy istnienia człowieka, jego godności, wolności i sensu jego ist
nienia i egzystencji w świecie. Świadczą o tym chociażby poszukiwaM. A. Krąpiec,
co
Gutenberg — Print, Warszawa 1997, s. 99.
^ W H w. św. Justyn mówił, że chrześcijaństwo jest także filozofią, gdyż w ściśle
rozumowych wywodach potrafi uzasadnić to, co przyjmuje przez wiarę.

nia przedchrześcijańskich filozofów greckich, którzy odkryli bezoso
bową Jednię nie zainteresowaną losem człowieka. Stąd też słuszny jest
postulat Gilsona i Edyty Stein istnienia „filozofii chrześcijańskiej".
Filozofia ta jest według Gilsona odrębnym gatunkiem w obrębie ro
dzaju filozofia i mimo, że rozgranicza formalnie porządki poznania
filozofii i teologii to uznaje jako niezbędną pomoc dla poznania rozu
mowego prawdę objawienia chrześcijańskiego. Edyta Stein mówi o „fi
lozofii chrześcijańskiej" jako o faktycznie istniejącej. Zalicza do niej
również tomizm. Jej rolą jest przygotowanie człowieka do przyjęcia
wiary, o którą filozofia wymaga niezbędnego poszerzenia. Rolą filozo
fii jest według niej pe?^ectum opu-r rationiy, czego w oparciu o sam
rozum nie jest człowiek w stanie dokonać. Natomiast ojciec Krąpiec
przyjmuje historyczny fakt istnienia „filozofii chrześcijańskiej". Pod
kreślając to, że wyróżnia się ona nie odmienną metodą, ale kontekstem
historycznym jej powstania. Podkreśla to rolę tej filozofii w przygoto
waniu człowieka do przyjęcia wiary. Natomiast nie znalazłem w jego
pracach ukazania niezbędnej roli wiary w spełnianiu przez filozofię jej
zadań.
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Aleksander Bugla OP

PRAWDA I PRAWDZIWOŚĆ
W DZIEŁACH TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ WEDŁUG
ROMANA INGARDENA

Wstęp

Próby ukazania prawdy oraz namysł nad prawdą i jej wyrażanie
w twórczości artystycznej są podejmowane w każdej wyżej rozwinię
tej kulturze, na której to gruncie powstaje pewna specyficznie e.y?e<yczna .syft/ac/a.' Zagadnienie dotyczące problemu prawdy stanowi
centralny problem epistemologiczny. Prawda odnosi się do poznania
ludzkiego. Rozumie się ją wtedy jako własność sądów — powstaje
w wyniku ich relacji do rzeczywistości i jest stwierdzana w meta-języku. Prawda zdaje się stanowić najwyższą wartość poznawczą. Już w sta
rożytności zauważamy pierwsze próby ujęcia i analizy prawdy o ota
czającym nas świecie. W XIX i XX wieku dyskusja nad prawdą wzbo
gaciła się, stając się niejako osobnym zagadnieniem.
Problem ten zostanie podjęty w tej pracy, w oparciu o dorobek
szkoły fenomenologicznej, która powstała po 1900 roku, założona przez
Husserla, którego naczelnym hasłem jest powrót do rzeczy (zurucAzu
(Jen -SacAen/), do absolutnie bezpośredniego doświadczenia. Dane do
świadczenia natomiast umożliwiają poznanie przedmiotów i uprawo' -Syfuac/? M(e<ycznq ujmuje Ingarden w kategoriach specyficznego „spotkania" podmiotu (autora, odbiorcy) z pewnym przedmiotem (dzieło sztuki), z „ którego wyłania
się w pewnych przypadkach z jednej strony dzieło sztuki resp. przedmiot estetyczny,
a z drugiej dochodzi do narodzenia się twórczego artysty lub estetycznie przeżywają
cego obserwatora lub krytyka"
z
T. III, Warszawa 1970, s. 25).

mocniają przyjęcie danego pojęcia czy sądu o przedmiocie/ Według
fenomenologów wszelkie badania powinny być rozpoczęte od bezpo
średniego ujęcia tego, co dane. Naczelna zasada tej szkoły wzywa do
uznania za prawomocne jedynie tego, co się jawi w naoczności, i w tych
granicach, w jakich się prezentuje. Wszystko, co jest dane należy uj
mować przyjmując postawę zdystansowaną od wszelkich przeświad
czeń i uprzedzeń/
Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli fenomenologii jest
Roman Ingarden, który potwierdza założenie fenomenologii, że cokol
wiek osiągamy przy pomocy czysto myślowych operacji, to musi się to
dać wykazać w danych doświadczenia, jeśli ma być uznane za praw
dziwe/ Badanie faktów danych w doświadczeniu jest pierwszym, ale
nie najważniejszym zadaniem fenomenologii. Chodzi w niej mianowi
cie o aprioryczne poznanie istoty przedmiotów/
Na podstawie przeprowadzonych przez Romana Ingardena badań
dotyczących analizy tzw. p o j ę c i a i w twórczości
artystycznej zostanie tu ukazana definicja prawdy. R. Ingarden doko
nuje analizy tego problemu w pierwszym tomie AMt/Zów z
w rozdziałach: „ O różnych r o z u m i e n i a c h ", „ O tak zwa
nej prawdzie w literaturze".
Zadaniem tej pracy jest próba ukazania zajmowanego przez In
gardena stanowiska odnośnie do prawdy i prawdziwości w twórczości
artystycznej. Przedmiotem moich zainteresowań, jest także przedsta
wienie i charakterystyka ingardenowskiego podziału twórczości arty
stycznej, w której wyróżnia:
— dzieła literackie czyste/ %nf/;
— dzieła graniczne;
— dzieła naukowe.
W zakończeniu zostanie podjęta próba przedstawienia definicji
prawdy i konsekwencji wynikających z ewentualnego jej przyjęcia.

^ R. tngarden, Z
n<nfyi/ozo/ią wspó/czawłg, Warszawa !963, s. 290.
^
yi/ozo/łł MMyczwę/, red. J. Herbut, TN KUL, Lubtin 1997, s. 192.
* R. Ingarden, Dqżema/enomeno/ogów, w: tenże, Z ńada/i naftyi/ozo/ią wspó/czawą,
Warszawa 1963, s. 269-379.
s M. A. Krąpiec OR,
Pallottinum, Poznań 1966, ss. 212-213.

I. Przedstawienie zagadnień ontoiogicznych
Dia iepszego zrozumienia rzeczywistości dzieła twórczości arty
stycznej postanowiłem zarysować pian ontoiogii, w którym R. Ingar
den rozważa możliwe rozwiązania pytań metafizycznych.
Każdy istniejący przedmiot — w tym wypadku dzieło twórczości
artystycznej — można rozważać uwzględniając trojakie kryterium.
1. Odnośnie do istnienia — czy przedmiot (w jakimkolwiek sensie)
faktycznie istnieje i jaki jest to sposób istnienia (bez zwracania
uwagi czy on rzeczywiście istnieje, czy nie istnieje).
2. Co do formy — pytamy, czy przedmiot jest rzeczą, czy procesem,
czy stosunkiem.
3. Co do materialnego uposażenia, które jest tym w przedmiocie, co
nam wpada w oko".
Ingarden zaznacza, że palna poznanie yaslaslwa przedmiotu po
winno dotyczyć wszystkich trzech wyżej wymienionych aspektów
(SŚ, s. 70).
Istnienie i/lub sposób istnienia odnosi się zawsze do czegoś. Można
mówić o różnych sposobach istnienia: istnienie realne, idealne i moż
liwe. Istnienie nigdy nie jawi nam się samo, bez tego, czego jest istnie
niem. Przenika ono zawsze daną rzecz (SŚ, s. 77). Natomiast nieistnie
nie jest zawsze brakiem istnienia (SŚ, s. 76). Gdy coś przestaje istnieć
to dokonuje się urwania istnienia, danego przedmiotu już nie ma
(SŚ, s. 79). Niemożliwe jest też żadne przejście od jednego sposobu
istnienia do drugiego. Tatlno I fo samo nla moźa mgplarw Islnlać wyatlwym sposońla Islnlanlu, a połam w Innym. Przedmiot realny i przed
miot możliwy to dwa różne przedmioty o różnej tożsamości (SŚ, s. 79).
Ewentualne przejście od jednego sposobu istnienia do innego, lub w ni
cość możliwe jest jedynie myślowo.
R. Ingarden przeciwstawia sposobom istnienia momenty bytowe,
które zostają wyodrębnione poprzez abstrakcję wyższego rzędu. Mo
menty bytowe występują zawsze w określonym sposobie istnienia i au
tor wyróżnia cztery takie momenty.

' R. Ingarden, <%?ór o Mf/Mewłe śwuUa, T. I, PWN, Warszawa 1987, dzieło dalej cyto
wane jako SŚ.

1.
istność)

Bytowa autonomia (samoistność) i heteronomia (niesamo-

Coś istnieje samoistnie, jeżeii ma w sobie swój fundament byto
wy (SŚ, s.84). Heteronomicznymi są przedmioty czysto intencjonalne:
przedmioty intencjonalne czerpią swoje istnienie i uposażenie ze speł
niania aktu zawierającego w sobie określoną treść (SŚ, ss. 87-88).
Przedmioty czysto intencjonalne nie posiadąjąwłasnej istoty, którą mają
przedmioty samoistne (SŚ, s. 89). Wyróżnione przez R. Ingardena wła
ściwości — egzystencjalne, materialne i formalne — są przedmiotom
czysto intencjonalnym tylko przypisane, np. w pobawię
wymys/amyyak^śpostać, która ma mieć tę /ab owq wiasność, tam a tam
żyć i to /aó owo roóić, toy?wga/emym. in. yako „przedmiot reainie
istnię/ęcy ", przypisa/emyyę/ rzeczywistość. Lecz wszystkie te własno
ści, sposoóy zacAowaaia się, istnienia, itd. sąyea[yaie pomyś/anc...
(SŚ, s. 89) Następnie R. Ingarden dodaje: twórczayaataz/a sprawia, że
yedynie pewnego ro7za/'n AaAiias rzeczywistości zosta/e przedmiotowi
iateac/oaa/aema nadany i aiadaie wywoiaay... (SŚ, s. 90) Akt świado
mościowy nie ma charakteru absolutnego, bo nie jest w stanie stwo
rzyć przedmiotu samoistnego. Przedmiot (intencjonalny) heteronomiczny nie posiada sam w sobie fundamentu bytowego. Jego fundament
bytowy tkwi w akcie świadomości podmiotu psychicznego (SŚ, ss. 9091). R. Ingarden zwraca uwagę na istnienie przedmiotów intencjonal
nych pochodnych mających swój fundament bytowy w przedmiocie
bytowo heteronomicznym, np. sens zdań, które nn/eżq do pewnego
dzieła literackiego, yest tworem intenę/onałnym, który ma swe źródio
w swoiście aceckowanę/ zdaniotwórczę/ cperac/i przedmiota. Istnieją
zdania wypowiedziane przez osobę przedstawioną w dziele literackim,
która jest przedmiotem czysto intencjonalnym określonym w innych
zdaniach tekstu w dziele. (SŚ, s. 91) W tym miejscu należy podkreślić
ważne prawo ontologiczne, które zakłada, że przedmiot heteronomiczny zawsze wskazuje na przedmiot samoistny, w którym ma swój fun
dament bytowy, np. przedmiot przedstawiony w dzie/e /iterackim, wy
tworzony przez sens pewnego zdania łaó zdań, wskazą/e ostatecznie
na operac/e twórcze poety, z którycń powstało dane dzie/o i które sq
samoistne. (SŚ, s. 91) Każdy przedmiot możliwy empirycznie, jest
przedmiotem niesamoistnym dopóki nie zostanie zrealizowany (zaktu
alizowany).

2. Bytowa pierwotność i pochodność

Przedmiot bytowo pierwotny w swojej istocie nie może nie być i sam
w sobie zawiera swój fundament bytowy (źródło swego istnienia). Przed
miotowi bytowo pochodnemu brakuje utwierdzenia swojego istnienia
w sobie. (SŚ, s. 114) Istnieć pochodnie to być stworzonym. Jeżełi przed
miot bytowo pochodny jest także niesamoistny, to źródło i fundament
jego istnienia osadzone są w innym przedmiocie. (SŚ, s. 114)
3. Bytowa samodzielność i niesamodzielność

Bytowa samodzielność zachodzi wtedy, kiedy przedmiot nie wy
maga ze swej istoty istnienia innego przedmiotu, z którym musi współ
istnieć tworząc całość. Coś jest bytowo niesamodzielne, gdy istnienie
przedmiotu jest z istoty koniecznym współistnieniem w obrębie jednej
całości z czymś innym. (SŚ, s. 116)
4. Bytowa zależność i niezależność

Bytowa załeżność zachodzi wówczas, gdy przedmiot wymaga ze
swej istoty istnienia innego przedmiotu, mimo że jest przedmiotem
samodzielnym. Przedmioty bytowo załeżne zawsze stanowią dwie od
graniczone całości. (SŚ, s. 122)
Powyższe cztery pojęcia są czysto ontologiczne, uzyskane na pod
stawie ujęcia idei i nie zakłada się w nich faktycznego istnienia. Roz
ważania te uprawomocniły stwierdzenie dwóch rodzajów bytu: abso
lutnego — gdy dany przedmiot jest samoistny, bytowo pierwotny, sa
modzielny i niezależny w sensie absolutnym; względnego— gdy przed
miot w swym sposobie istnienia realizuje choć jedno przeciwieństwo
momentu bytowego zawartego w bycie absolutnym. R. Ingarden wy
różnia osiem możliwości bytów względnych, ale tylko dwie możliwo
ści odnoszą się do istnienia bytów intencjonalnych, zawartość przed
miotów intencjonalnych mogą stanowić wszystkie wyróżnione sposo
by istnienia bytu pochodnego. (SŚ, ss. 123-125)
11. Charakterystyka rozwHMew prawdziwości

R. Ingarden wyróżnił osiem sposobów rozumienia prawdziwości
w dziele sztuki. Zadaje on pytanie, czy prawdziwość jest wartością
pozaartystyczną jawiącą się w samym dziele sztuki, czy stanowi coś
istotnego dla danego dzieła.? Z prawdziwością w dziele sztuki mamy
* R. Ingarden,
jako OE.

z e.s?efyA;', T. I, PWN, Warszawa 1957, dzieło datej cytowane

do czynienia we wszystkich sztukach przedstawiających*. Prawdziwość
dotyczy także przedmiotów przedstawianych oraz okreśia pewną wła
sność przysługującą im w określonych warunkach, które zostaną teraz
omówione.
1. Mamy do czynienia z „prawdą" będącą własnością sądów, któ
re są prawdziwe bądź fałszywe. Sąd jest prawdziwy, gdy treść w nim
zawarta posiada swój fundament bytowy niezależnie od istnienia sądu,
w obrębie określonej przez ten sąd dziedziny bytowej (OE, s. 374).
Sąd jest fałszywy zawsze wtedy, kiedy poza sądem nie odnajdujemy
istniejącego źródła treści zawartych w sądzie. Na podstawie powyż
szego stwierdzenia można wnioskować, że prawdziwość logiczna wy
stępuje w dziele sztuki, gdy dzieło zawiera sądy lub jest wynikiem
procesów poznawczych.
2. Prawdziwość dotycząca przedmiotów przedstawionych w dziele
sztuki. Zachodzi, gdy wierność reprezentowania sprawia złudzenie?
obecności samego przedmiotu reprezentowanego — zarówno w sto
sunku do obecności rzeczywistości obiektywnej jak i w stosunku do
rzeczywistości subiektywnej. Przedmiot przedstawiony może być ści
śle indywidualny (właściwy jednemu przedmiotowi psychicznemu)
i ogólny. W zależności od znaczenia prawdziwości, może ona stano
wić w określonym rodzaju dzieła moment wartościowy lub nie (OE,
s. 379).
Prawdziwość jako podobieństwo, gdy warstwa przedmiotowa dzie
ła podobna jest do rzeczywistości pozaartystycznej.
Prawdziwość jako przedmiot konsekwencji: zgodności wewnętrz
nej, wypływającej ze stosunków między cechami przedmiotu przed
stawionego w danym dziele (cechy te są zgodne, lub nie są zgodne
między sobą); zgodności zewnętrznej zachodzącej między cechami
przedmiotów zawartych w dziele i odpowiadającymi im cechami za
wartymi w przedmiotach istniejących poza dziełem.
Prawdziwość jako charakter autonomii bytowej — mamy wraże
nie istnienia przedmiotu przedstawionego w dziełe realnie (nabiera on
charakteru autonomii bytowej), mimo że jest on przedmiotem inten

' W skład sztuk przedstawiających wchodzą: malarstwo, rzeźba, muzyka, teatr, film, itp.
' Ingardenowi chodzi tu o prawdziwość, w której wierność reprezentowania sprawia,
że postać reprezentująca jest łudząco podobna do postaci reprezentowanej, tak iż o tym
zapominamy (OE, s. 376).

cjonalnym istniejącym heteronomicznie. To, co przedstawione w dzie
le wydaje się być bytem, prawdą, ponieważ zachodzi tu podobieństwo
co do sposobu istnienia, a nie ma podobieństwa w uposażeniu. Perceptor jest skłonny przyznać prawdziwość pod urokiem pozoru bytowej
autonomii, stwierdzając tę autonomię.
— Prawdziwość jako doskonałość ucieleśnienia, przez nadanie
charakteru bytowej nierealności, czyłi świat zostaje przeniesiony w rze
czywistość świata iluzji, rojenia. Gdy w sposób dosłowny zostaje
w przedmiocie odzwierciedlony charakter bytowy, to jest on wtedy
w sztuce prawdziwy. Dająca się tu zauważyć pewna niezależność od
perceptora skłania do przyznania dziełu prawdziwości.
3. Prawdziwość jest odpowiedniością środków przedstawienia do
przedmiotu przedstawionego. W obrębie sztuki przedstawiającej zo
staje uwzględniony sposób przedstawienia przedmiotu przedstawio
nego w dziele. Prawdziwość przedstawienia sprawia, że dzieło staje
się przekonywujące. Chodzi tu o sprawność środków i sposób przed
stawienia. Prawdziwość odnosi się tu do kilku warstw dzieła sztuki.
4. Prawdziwość jako zawartość zestroju momentów jakościowych
dotyczy całego dzieła. Gdy chce się zachować spoistość i wewnętrzną
harmonię dzieła, to nic już nie da się w nim zmienić poprzez dodanie
czegoś lub odjęcie. Mamy tu do czynienia z przeżyciem i jakościami
estetycznymi. Wyróżniamy tu prawdziwość stopniowaną, w zależno
ści do doniosłości zestroju jakości w dziele (OE, s. 383).
5. Prawdziwość z uwagi na stosunek do autora:
— Szczerość i prawdomówność wypowiedzi w dziele. Mamy tu
do czynienia z prawdziwością dzieła sztuki, a nie w dziele sztuki. Samo
dzieło rozważane jest w stosunku do, a nie samo w sobie. Dzieło jest
szczere, gdy wyrażona w nim treść ma swój odpowiednik w umyśle
autora.
— Jako dojrzałość dzieła, gdy oddaje ono wiemie zamierzenia
autora (o zamierzeniach autora dowiadujemy się z samego dzieła, albo
ze źródeł postronnych). Mówimy, że dzieło jest dojrzałe, kiedy można
z niego odczytać jego zamierzenia.
— Jako wierność wyrażania się autora. Treść wyrażona w dziele
powinna wyrażać to, co jest zawarte w psychice autora. Nie każde dzieło
nadaje się do tego, aby mogła być w nim wyrażona psychiczność auto
ra. Autor może oznaczać tu: pewnego człowieka realnego, przedmiot

przedstawiony w dziele, podmiot sprawczy przynależny do dzieła. (OE,
ss.385-386).
6. Dalej autor wyróżnia prawdziwość jako sprawność dzieła od
działywującego na perceptora. Prawdziwość przejawia się jako moc
działania jak zbiornik energii czy źródło mocy. Działanie danego dzie
ła może mieć różny charakter, na przykład: estetyczny, propagandowy,
umoralniąjący, itd. (OE, s.378)
7. Dzieło sztuki jest prawdziwe, gdy naprawdę jest dziełem sztu
ki, a nie jego imitacją. Prawdziwość, jako będąca rzeczywiście tym
w dziele, co wartościowe artystycznie (OS, s. 387).
8. Prawda jako idea zawarta w dziele sztuki. Dzieło sztuki jest
prawdziwe, gdy zawiera w sobie pewną prawdę, która jest ideą dzieła
(OE, s. 388).
HI. Rodzaje sądów w twórczość! artystycznej

R. Ingarden stwierdza, że zdania oznąjmujące w dziele literackim
są zdaniami quasi-twierdzącymi. W zdaniach gnasi — twierdzących
nie twierdzi się nic na serio — nie należy przedmiotów w nich przed
stawionych traktować jako istniejących w świecie rzeczywistym. Nie
jest łatwe określenie charakteru zdań przedstawionych w dziele, gdyż
wiąże się to z postawą estetyczną, jaką zajmuje czytelnik w stosunku
do dzieła. Zdań tych nie należy traktować jako obiektów idealnych,
całkowicie niezależnych od operacji subiektywnych. W zależności od
sposobu ich wyrażenia i budowy spełniają one określoną funkcję
w określonym typie dzieła. Aby jasno uświadomić sobie funkcję i sens
zdania należy odwołać się do operacji zdaniotwórczęj, do sądzenia i do
konać analizy postawy przeżycia estetycznego.
Zdaniem Ingardena przeżycia te nie są zneutralizowane, tak jak
chciałby tego Husserl. Ponadto nie traktuje on tych zdań jako sądów.
Zaznacza, że rozpatruje tą kwestię na płaszczyźnie epistemologicznej.
Stwierdza więc, że sądzenie nie jest spełnianiem jedynie czynności
poznawczej, lecz oznacza stwierdzenie czynienia czegoś na serio (tak
jest w rzeczywistości, jak sądzę). Sądzenie na serio ma charakter pier
wotny, zachodzi w <7oóre/ wierze i w/yełnę? oa^owiec/z/a/ności.W imię
tej oa^owie&Mł/ności i Joórę/ wiarg w momencie pojawienia się uzaOznacza to podjęcie obrony danego twierdzenia, oraz gotowość do poniesienia wszeikich konsekwencji związanych z wyrażonym w tym twierdzeniu sądzie.

sadnionych i na -rerio wytoczonych argumentów przekonywujących
0 fałszywości danego sądu, należy od niego odstąpić i ponieść konse
kwencje za wydanie fałszywego sądu.
Do aktu sądzenia nie należy ocena wartości stwierdzonego w są
dzie stanu rzeczy, ani powstające emocje. Od takiego wartościowania
1emocji należy się zdystansować, gdyż ma to ujemny wpływ na sąd.
Sądzenie wa -serio ma charakter logiczny, bo rości sobie prawo do
prawdziwości. W dziele literackim jednak charakter logiczny sądzenia
jest przeważnie domyślny i czasami tylko możliwy do stwierdzenia
poprzez kontekst. Zdania mogą zawierać pewną określoną przez siebie
treść w swoim intencjonalnym sposobie istnienia, odwołując się do
świata realnego, co sprawia wrażenie realności. To twierdzenie w nich
na pozór powoduje, że treść, o której mówią, nie może pochodzić na
prawdę ze świata realnego, bo jest myślowo wytworzona i sztuczna,
sprawiając jedynie pozór realności (rzeczywistości). Zdania te rodzą
się z czynności subiektywnych, co sprawia, że nie mogą być sądami
-se?MMstricte*.
Sądzenie jest skutkiem odbiorczego poznawania rzeczywistości
zastanej i narzucającej się. gaasi-sądzenie jest wynikiem aktów wy
twórczych (fantazji poetyckiej) wychodzących poza świat zastany, albo
tworzących nowy świat. Przedmioty świata przedstawionego w dziele
literackim nie są kopią świata rea/nego, lecz mają być sztuką. W sztu
ce literackiej świat przedstawiany jest przez qwasi-sądy — na pozór
twierdzące. W takiej sztuce kształtowane są przedmioty dzięki środ
kom literackim. Mają one charakter pewnych ustanowień, postulatów
wobec tego, co określają w treści. W tym wypadku niemożliwe jest
sądzenie na serio, ponieważ brakuje tu przeżyciom czytelnika charak
teru prawdziwości. Świadomość ^aasi-realności przedstawianej tre
ści w dziele sztuki jest równoznaczna z uświadomieniem sobie, że nie
dokonało się sądzenie w ścisłym znaczeniu. Czytanie dzieła w nieod
powiedni sposób bez rozpoznania jego struktury i przeznaczenia spra
wia nieprawdziwe stwierdzanie o wielu sądach. Ważne jest więc, aby
czytać utwór zawsze zgodnie z jego intencją.
IV. Przedstawienie rodzaju sądów w dziełach łiterackich czy
ste/ Arwi
R. Ingarden rozważa, czy w dziele sztuki literackiej obok sądów
występują gnasi-sądy (OE, s. 394). Stwierdza on, że:

— nie wszystkie teksty, choć zaliczane do dzieł sztuki są nimi
istotnie (naprawdę);
— należy dokonać analizy dzieł sztuki literackiej;
— nie należy z góry podawać definicji dzieła sztuki literackiej
(określając w sztuce, co jest, a co nie jest dziełem sztuki literackiej);
— najlepiej podjąć się analizy dzieła sztuki literackiej czyy?ę/ hrwi
(należy stwierdzić- występowanie w nich tzw. wypadów granicz
nych);
— należy stwierdzić, jaką rolę odgrywa dany sąd w dziele;
— w dziele sztuki literackiej istnieją zdania oznąjmujące różnych
typów, które spełniają różne funkcje w budowie dzieła sztuki;
— zdania jednostkowe mogą dotyczyć indywiduów niższego rzę
du (poszczególni ludzie, domy, rzeki, itp.), orzekają też coś o indywi
duach wyższego rzędu (jakiś pułk ułanów przez kogoś dowodzony,
jakiś ogół). (OE, ss. 402-405)
Występujące zdania w dziełach literackich są różnych typów i speł
niają one różną funkcję w budowie tych dzieł. Zdania jednostkowe
w dziele sztuki mają za zadanie budowę qwaył-rzeczywistego świata.
Zdania te mogą wystąpić jako zdania hczayoÓMte, które są wytworem
czyjejś zdaniotwórczej operacji i jako zdania wypowiedziane przez
osobę przedstawioną w dziele. Obok wymienionych zdań, mogą ist
nieć także zdania szczegó&we (niektóre S są p) oraz ogólne (każde
S jest p) i ogó/nc zdania orzekające odnoszące się pośrednio do dane
go indywiduum w tekście. Zdania te pełnią taką samą funkcję w dziele
literackim, co zdania jednostkowe.
Zdanie jako sąd określa nie tylko jego budowa, lecz cały kon
tekst, w którym jest ono osadzone. Dane zdanie należy więc rozważać
w kontekście całego utworu i określonych w nim funkcji. Wszystkie
sądy przedstawione w dziele literackim czyste/ hrwf, są uważane przez
Ingardena za %MaM-sądy.
Sądy wypowiedziane przez osoby przedstawione w dziele sztuki
literackiej mogą mieć pewien aspekt prawdziwościowy, który będzie
realny w stosunku do przedstawionego świata w dziele. Prawdziwość
taka nadaje dziełu pozór rzeczywistości. Przedmioty, osoby, sytuacje
jawią się nam jako coś innego, niż są naprawdę.
Rozważany tu aspekt praw&wayciowy sprowadza się do zacho
wania konsekwencji przedmiotowej w obrębie dzieła i dzięki ujęciu

pewnej części świata, do jej wzmocnienia. Gdy w zdaniu zostaje za
warty pewien zabieg literacki, to takiego zdania nie można traktować
jako zdanie
Takie zdania i towarzyszące im zjawiska
nabierają waloru estetycznego i spełniają funkcję artystyczną.
W przeżyciu estetycznym pojawia się dystans wobec tego, co obec
ne jest w sztuce, ponieważ nie pojawia się w niej przeświadczenie,
które żywimy do
danych nam bezpośrednio w rzeczywistości
i wyrażonych w sądach. Należy więc przyjąć, że rzeczywistość wyra
żona w dziele sztuki jest tylko MćfafHem, bez względu na stopień uwie
dzenia czy sugestii, którą tworzy. fA/nwfe to umożliwia rozwój przeżyć
specyficznie estetycznych, nie mających możliwości zaistnieć przy
doświadczaniu faktów realnych.
Pewne osłabienie natury stwierdzania i przeświadczenia o rze
czywistości uzyskane jest dzięki określeniu w przenośni tego, o co
chodzi. Przenośnia ta ma charakter poetycki i sprawia, że przejmuje
my się jej treścią.
Prawdziwość tu zachodząca sprawia dokonanie się w czytelniku
aktów przeświadczeniowych. Zauważany tu: charakter logiczny nie
stanowi o prawdziwości dzieła literackiego. Zdarza się, że w dziele
literackim znajdują się sądy wypowiedziane przez autora, jako jego
pogląd. Sądy takie mogą zaistnieć w następujących postaciach: jako
niewypowiedziane przez żądną z postaci przedstawionych; jako wło
żone w usta osoby przedstawionej.
Ingarden stwierdza, że gdy ktoś chce jakieś zdanie ogólne orzeka
jące traktować jako przekonanie autora, to przyjmuje wtedy postawę
nieuzasadnioną, która jest wynikiem dowolnej interpretacji dzieła.
Zaistnienie takiej sytuacji sprawia, że dzieło sztuki przestaje spełniać
właściwą sobie funkcję, a staje się pretekstem do wypowiedzenia twier
dzeń, które powinny być zawarte w innym rodzaju dzieła sztuki, np.
w rozprawie naukowej.
Zmienianie sensu poszczególnych zdań poprzez wyrwanie ich
z kontekstu i osadzenie w kontekście spoza dzieła jest zawsze czymś
niedopuszczalnym i taka sytuacja nie powinna mieć miejsca przy ana
lizie żadnego typu dzieł. Zdania stanowiąjedynie cn&Młł:
i moż
na je rozumieć na tle całego dzieła. Nie ma możliwości, by analizując
dzieło rozważać jakieś zdanie merytorycznie, co do prawdy albo fał
szu, w odniesieniu do świata pozaartystycznego. Można sobie jedynie
utworzyć podobne zdanie i potraktować je, jako pewną całość dla sie

bie, oraz rozważyć je jako nowe zdanie w stosunku do świata reainego.
Czyniąc tak przestajemy rozważać sądy zawarte w określonym dziele
sztuki, ponieważ treść zawarta w takim zdaniu nie należy do świata
przedstawionego w danym dziele.
V Przedstawienie rodzaju sądów w dziełach granicznych
Są pewne utwory znajdujące się na pograniczu sztuki literackiej.
Dzięki swej formie, zawierają one zdania będące sądami sen.?Mstncto.
Zgodnie z mieszanym charakterem utworu granicznego obok sądów,
występują w nich także gnasi-sądy. Utwory graniczne, są w mniej
szym lub większym stopniu odległe od dzieł sztuki. Jednym z rodza
jów dzieł granicznych mogą być dzieła naukowe. Takie dzieła mają
dwoistą strukturę i wymagają dwoistej postawy. Z niektórych dzieł
granicznych dwoistość wypływa z nieporozumień i pomyłek w nich
zawartych. Inne mimo swej graniczności są doskonałymi wytworami.
Doskonałe dzieła graniczne mogą być czytane na dwa sposoby:
jako dzieło sztuki literackiej i/lub jako dzieło naukowe. Czytając takie
dzieło jako dzieło sztuki literackiej, zawarte w nim zdania powinno się
traktować jako <yM&H-sądy. Gdy czytamy je jako rozprawę naukową,
to poglądy w niej zawarte stają się albo rozmaitymi naświetleniami
podejmowanego zagadnienia, albo możliwymi rozwiązaniami podję
tej kwestii i należy je traktować jako sądy -yenjMArieto.
W pierwszym wypadku przedstawionych poglądów nie należy
rozważać merytorycznie, lecz należy je przyjąć jako fakt artystyczny,
rozważając go wtedy pod kątem estetycznie ważnych szczegółów, lub
jako pewien fakt historyczny. Gdy dane dzieło traktujemy jako pewne
dzieło sztuki, to akcentujemy wyrażone w nim piękno bez względu na
prawdziwość czy fałszywość zawartych w nim zdań. Rozpatrując dzieło
w aspekcie psychologizmu nie ma mowy o dziele granicznym, bo
wszystko sprowadzałoby się wtedy do określonego kompleksu prze
żyć.
Istnieje możliwość zmieniania sposobu czytania utworu granicz
nego, w zależności od fazy, w jakiej znajduje się czytelnik. W jednej
fazie należy ujmować czytane dzieło literackie jako przedstawione in
tencjonalnie, w drugiej jako realnie ujmujące rzeczywistość.
Gdy dzieło czytamy jako rozprawę naukową, to wszelkie uroki
dzieła nie są dla nas istotne. Tym, co się liczy, jest prawdziwość lub
fałszywość zawartych w nim twierdzeń. Udział sądów w poemacie

granicznym nie jest czynnikiem stanowiącym o jego artystyczności.
Rozgraniczenie więc dzieł sztuki od dzieł sztuki literackiej niearty
stycznej należy przeprowadzić tak, aby wewnątrz zakresu dzieł sztuki
literackiej pozostawić dzieła, w których wcale nie występują sądy sen
su stricto. Jeżeli sądy sensn s?r:c?o będą stanowiły istotę poznania rze
czywistości pozaartystycznej, to dzieła te powinny być umieszczone
poza zakresem dzieł sztuki literackiej, mimo ścisłego do nich podo
bieństwa.
Wszystkie sądy wyrażone w rozprawie naukowej są twierdzenia
mi sensn sfricto i nie należy rozważać ich, jako prywatnej opinii auto
ra. Sądy w dziele naukowym są o tyle prawdziwe, o ile w świecie real
nym zachodzi to, co one stwierdzają. W sądach sensn stricio przedsta
wiona rzeczywistość nie może mieć charakteru przenośni. Sądy te za
wsze wprowadzają nas w bliski kontakt z rzeczywistością. Przedsta
wiona w tych sądach rzeczywistość traktowana jest, jako mająca miej
sce w świecie realnie istniejącym. Tam, gdzie występują sady oprócz
sensu zdań i ich stosunku do rzeczywistości, wszystkie inne składniki
dzieła są obojętne dla wartości danego zdania, czy dzieła. Można je
wyrazić w dowolnym języku, który pozwala na zachowanie ich sensu.
Wartość takiego dzieła zależy od dwóch praw: od prawdziwości za
wartych w nich sądów i od wagi poruszanych w nich spraw.
W zakończeniu R. Ingarden zaznacza, że rozgraniczenia stwier
dzone przez niego są oparte na obserwacji faktycznie istniejących dzieł
i nie stanowią one oceny wartości, czy normy. Uznanie, że w literatu
rze pięknej zawarte są przede wszystkim i/lub wyłącznie %Mas:-sądy
pozwala na uznanie w niej ideowości. Sądy dotyczą przede wszystkim
przedmiotów rzeczywistych. Aby w utworze literackim występowały
przedmioty podobne do rzeczywistych, potrzebne jest, żeby zdania,
które je określają, nie były sądami, bo intencja utworu skierowałaby
się na przedmioty realne, a tworzone przedmioty intencjonalne ucho
dziłyby uwadze czytelnika. Zdania te nie mogą być też pozbawione
funkcji stwierdzania, czyli przeświadczenia o rzeczywistości tego, czego
dane zdanie dotyczy (nie narzucałoby się czytelnikowi jako rzeczywi
ste i niemożliwa stałaby się iluzja artystyczna). Zdania przedstawione
w dziele sztuki literackiej są więc czymś pośrednim między sądami,
a czystym: p o c z y l i gnasi-sądami.
Uznanie tych utworów jako realistycznych i przypisanie im reali
zmu wyklucza występowanie w utworach sztuki literackiej prawdz:-

woścr logicznej. Sztuka literacka nie ma za zadanie pouczać poprzez
sądy, jaki jest otaczający nas świat rzeczywisty. Jej zadaniem jest po
kazywanie możliwych i koniecznych związków między jakościowym
uposażeniem przedmiotów (ludzi) a wartościami, oraz umożliwienie
poprzez wz/*Msze/Ha obcowanie z samymi wartościami. Wartości te
uzależnione są od dzieła sztuki i umożliwia je przyjęcie określonej
postawy estetycznej. Do rozwoju przeżycia estetycznego służą tytraMsądy (OE, ss. 438^139).
Zakończenie
Z przeprowadzonych badań wynika następująca definicja prawdy:
Sąd p jest prawdziwy, jeżeli stan rzeczy" wyznaczony przez ten
sąd zachodzi niezależnie od istnienia tego sądu, w obrębie tej dziedzi
ny bytowej, w której sąd go umieszcza.
Tak więc prawdziwość (zgodność) sądu uzyskujemy, gdy stan rze
czy nakłada się na rzeczywistość dziedziny bytowej. Prawdziwość
w sensie poznawczym jest relacyjną cechą sądów lub innych struktur
asertywnych. Dzięki momentowi asercji sąd jest prawdziwy albo fał
szywy.'^
Ingarden dokonał rozróżnienia istnienia— w twórczości artystycz
nej — sądów odnoszących się w swojej treści do rzeczywistości realnej
i sądów odnoszących się do rzeczywistości intencjonalnej, ze względu
na odmienność budowy dzieła i sposobu istnienia rzeczywistości do któ
rej się odnoszą. Dzieła o których mowa, są w swym bycie heteronomiczne", wytworzone przez artystę, a rekonstruowane i konstruowane przez
odbiorcę. Z tego wynika, że ich istnienie jest inne od istnienia material
nego i idealnego — mimo że podstawę swego istnienia dzieła te mają
w przedmiotach materialnych. Materialność podstawy sprawia, że mogą
być one intersubiektywne i dostępne wielu podmiotom.
Odnosi się wrażenie , że R. Ingarden zwraca uwagę na budowę
i sposób istnienia danego dzieła oraz relacje przedstawionego w nim
świata do rzeczywistości empirycznej (pozaartystycznej). Akcentuje
on, że dzieło literackie jest tworem odrębnym wobec aktów psychicz" Stan rzeczy oznacza intencyjne odpowiedniki naszych sądów. Nie chodzi tu o rze
czywistość.
" Zob. R. Ingarden, Z rewii yęzyAa i /I/ozo/icznycA pm/sław ZogiAi, PWN, Warszawa
1972.

" Zob. rozdział I tej pracy.

nych autora i czytelnika. Jest także tworem transcendentnym w sto
sunku do każdego z wyglądów, w których pojawia się wobec odbiorcy.
Źródłem istnienia dzieła są akty twórcze autora czy receptora.
Zdaniem Ingardena dzieła literackie
zawierają w so
bie tylko <7Hg.M-sądy, czyli zdania na pozór twierdzące. Gdy taki utwór
zawiera w sobie sądy
Arieto, to pomimo pięknej formy nie wcho
dzi w zakres sztuki literackiej, lecz zostaje umieszczony na pograniczu
i peryferiach literatury. Sądy na pozór twierdzące znajdują się między
sądami se/wn .s7r;'c/o a supozycjami (czyli zdaniami orzekającymi), bo
ustanawiają przynależne do siebie przedmioty i stany rzeczy nadając
im pozór rzeczywistego istnienia. (Juan-sądy stanowią więc istotę li
teratury pięknej. Wypowiedzi o rzeczywistości pozaliterackiej wystę
pujące czasami w utworach literackich należy traktować jako coś, co
jest obce istocie takiego dzieła.
Wydaje się jednak, że Ingarden na gruncie teorii <yM#.H-sądów nie
postuluje odcięcia świata przedstawionego od rzeczywistości pozali
terackiej. Na gruncie tej teorii można mówić o reprezentatywności
przedmiotów przedstawionych w stosunku do świata realnego, ponie
waż sądy realne odnoszą się do przedmiotów rzeczywistych.
Kluczowym motywem koncepcji ^nuji-sądów jest stwierdzenie, że
zdania orzekające w dziele literackim nie są sądami, ale stanowią szcze
gólną modyfikację zdań twierdzących — są na pozór twierdzące — i nie
odnoszą się do przedmiotów świata realnego, niezależnie od zdań wy
stępujących w dziele. Z tej koncepcji wynika koncepcja tworów granicz
nych. Ingarden cieniuje twory graniczne pod kątem proporcji występu
jących w nich <7M&H-sądów i sądów właściwych. Jeżeli sądy w dziele
będą wybijały się na czoło kompozycji, tak iż ^Man-sądy staną się pre
tekstem do wypowiedzenia sądów przekazujących poznanie o rzeczywi
stości pozaartystycznej, to taki utwór powinien się znaleźć poza obsza
rem sztuki literackiej, mimo silnego do niej zbliżenia.
Dzieło literackie jest więc intersubiektywnym przedmiotem in
tencjonalnym. Intersubiektywność ta powoduje, że dzieło jest dostęp
ne wielu perceptorom jako prawdziwe. Jak ukazałem w tej pracy, praw
dziwość może dotyczyć różnych przedmiotów przedstawionych w dzie
le i określać przysługującą im wartość w określonych warunkach.
Nasuwają się następujące pytania. Co można zrobić, aby spraw
dzić, czy nasze ujęcia poznawcze są prawdziwe, i z czym należy po

równać ich treść, jeżeli rzeczywistość, do której się odnoszą (w której
tkwi źródło ich istnienia), jest stworzona i ma swój fundament bytowy
w umyśle autora? Do jakiego kryterium należy się odnieść, aby uzy
skać obiektywną pewność w danym wypadku?
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