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050BA J.AKO BIT JEDN05TKOWY

1. Usp. .vied~ivienie POs~?povania badawozego
I
v iden!Yfikovaniu oaoby jako bytu jednos~owego

1.1. Poatipowanie badavcze hilltoryka _taf'izyki
B1l1toryk . f'i~ozofii

zavartyoh v teutaoh

JOSt

zObovi~zany

pog~d6w.

do viemego przedstavienia
Nie jest to ~atwe, boviem przedatavia

te pog~~dy Da og6~ ze . .ego punktu vidzenia i w swiet~e przez aiebie
rozaaianej rzeozyvistosoi. Nie mo~e -~azt, iDaozej praoovae. Vtedy
jedJ>ak Dis jest vamy takAtom.
Stare . a'&ltoh historyo_a, g~6vni" niamieoka, radzi~a v tym wypadku
poalugivae si9 ekAoerptami, 00 dava~o v vyniku verbalne streszozeDia.
paryska .'&Itoh ~a~e.ft opiera~a avoje prezentaoje badaDyob pog14d6v Da azerazym nU taut kontekscie, 00
taoj9 ~ub l*rai'raz9 tresoi takAt6v.

dava~o

v

~

interpre-

E. GLlaon po~eoa~ od8zukanie punktu vidzenia badanego autora i jego teorii bytu. MO~DIl by~o vtedy przed8tavic traM, teutu zgodnie z
teutami. Pozostavah jednak trudnosc: prezentovane pog14dy zgodnie
z tekAtami Die zavszo
BellO wyjasmen pod. .aDo
rozoi4B~osoi4,
~e

atrybut

by~y

zgodne

up., ze

mys~eniem.

llo

pravd4 i ze.ad4 DiesprzeoZDosci.

ved~ug

Deacarteaa oala aubstanoja jest

a~bo Dieskonczonoso~.

~ub przypad~0'6,

ZDaozy to przeoiez,

vymagaj,oa podmiotu, a, zarazem tym pod-

~otem,

00 Darusza zasad9 DieaprzecZDosoi. Hie podava~o si9 tez, ~e
Kane v swym ~ie wyj'oia takZe narusza ~aead9 DieeprzeoZD060i trektuj,o podalotowany proces pozDaDia jako aam v aobie i g~osz,o zarazem,

ae rseoz v sobie jest napoznavalna.
SLlnie oddEla~uj,oa - Davet na wymien10ne szko~y historyoZDe tendeDoja pozytywi.tyozna Die dopusllOozala brama pod uv&g9 pravdz1vo'ci pog~..d6w i iob zgodnosoi z llOasad, nieaprzeoZDosoi nav:yva .j~o to niedOPU8l100za~

ooen,.
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II!.storyk me~afizyld., to ZDaOzy hlstoryk zapill6v rozumien~a rzeozyvistoAo~ v

tym, ~e ona jest ~ ozym jellt, zeataviaj,o r6~De metafizyld.

lub je por6WDuj,o vidzi niezgodDos6 · zapillaDYob rozumien ~ ~ob niezgod;'
Dos6 z tym, £e 008 jellt i ozym jeat. NabyJ. boviem v trake~e studiOv
przekonaDie, ~e przedmiotem meta1"~zyld. musi by6 llama rzeozywistoee v
jej pravdzie, to znaozy v jej dOlltVpnoso~ Dallzemu poznaDiu przaz pravidJ.ovo dobrane treeoi. Cbodz~ tu 0 to, ~e aDa~~za przypadlosoi fizyoznyob daje odpoviedz~ staDav~oe nauk! IIzozeg6J.ove, anal.~za prooellu
poznaDia teoriv poznania, ana.l.~za vl.asn080i ··meta1"izyoznyob, tald.ob jak
odrvbnos6 (a~iqu~d), rea~'e (rea),

tyobvlallnosoi me mOZDa uZDa6 za ia~otv bytu, 00 zrobiJ. P~aton, P~o
tyn, Pseudo-DioD~ZY. Uvda~i oni byt _

dla

jedDos6, pravdv, dobro. Vlaaaiebie podmiotem. Arylltoteaa

tOD podmiot rozpoznaJ. jako akt i mo~nos6, a Tomaaz _z ~iDu po dyakusjaob z Avioenn"

Deop~atoqLkami i

aamym Aryatote~lIi.m, zideDtytikowaJ.

akt jako ~stDienie, a mo~nos6 jako iatot". Zwr60ilo to uvagV, ~e przedlll.iotem _tafizyki mo~e by6 ~~o byt jednostkovy odrVtmy

1: realDy,

I<.t6rego analiza pio~ega DB rozpoznaniu atanorl,oyob go aro~ai, b,,~oycb
przyozynBllli vevn"trzaym.:!..• / ).ta1"iZYk

vi~o

przyozyn ~ub zaaad tego, P

I

00'

jest i

.

.

oZ)'lll jeat,'" Vie poDadto, H

aku-

~VIIZY uvag" przeda vazyatkim na vl.aan080~ Odr,bn080~ odkryje pierwaze
zasady bytowania i p~ura~:1zm byt6v. Vie t~, ita rozpoozvoie anallzy
od jednOSO~ zmua~ go do ~zo~ovania byt6v . jak v £~~ozof~i Le~btdza, a
rozpoozVoie tej anallzy od rea~osoi Die c10prawadzi go do ~.tDi.enia,
gd~ rea~086 jako vla8D086 b~U,

a zaraz_ · vlaanos6 ~ato~, ataDowi~

oej vl.aso~vy prze<lllliot :u>te~ektu, .. o~e by6 UZDaDB za llkutek przyozynovan~a ie strollY iDte~ektu,

Dzieje lIi~ tak, gdy ~lItOtV ujJaQje si~ jako quidditaa, a Di" . jake aubaYlltenojv.
Quidditas to ·illtota· ujvta v ~, 00 j , atanow~. To, 00 J~ 8tanov~, nie r~ ail' od tega, 00 orzeka 0 naj iDte~akt. Var6d tego, ·00 j,
a tanovi , Di.e za"iera ai" iatDaDi.e. Jej v~vo iatDiaDi.e inte~.kt przypiauje svej .ooy POEDavozaSO roz~et~eIlia ~ato~.
Subayatenoja to illtota ujvta "

~, 00 j, stanow~, ~eoz zarazem

1,oZDie za 8~~ zrl,zanyob z ni, ~oh e~emant6v bytu: a, v niej
Hady paw!4zaA s przypadl080:!,.aaj. 1 Jeat v Diej Slad, -2I)'VaDY rea~oe

o~, 1R6ry Die 1llU8~ "akazyvae na ilIlteakt, ~eoz Da to"arzyaz,oe ia too~e ia~nie, bazkt6rego iatota jeat Iliebytem. Niebyt jeat n~epozna
valDy. Jeeall ~atota jeat poznava~a,

to jej rea~os6 jellt przyczyno-

vana przez iatDienia, a Di.e pr-zes iDta~ekt, kt6ry atvarzaJ.by to, 00

~O

subaysteDoja

~s~ota komp~etDa,

obejmuj,oa

zasad.

Do z~daDtyt'~awania ~stD~ema v byoa jedDoatkoYylll provadz~ v~~o
~

odozy~ana

byo~e

v

raoj~

zasada

Nauozyvszy
vzg~~dD~6

v

a~"

......

iDtaaktuable

uvzg~"dD~aj,o

A

mys~~ jU1l_ta1"~zyq

Mys~eD~e _ta1"~zyq

tego,

~e

"'l

sv. Tomallza to
~

ozym 11"

jako

.to u-

v~edz~

t"

lub

Tozaaaza z £lot:U>u, gdr-t

vSZYlltld.e te dopreoyzovaD~a ZapropoDovaJ. vl.asme .
noatko~ob

lllUa~

tego vszystk;!.ego, hlstoryk mata1"byld.

odpaw~edz~aUJy1ll vyk2a~e.

dosv~adozeDi.e

zasa~

bytu, DBzyvana

raoj~ dos,tataoznej.

w.

Tolllallz.

~deDtyt'~ovBD~e

v bytaob jed-

~lItDieDi.a ~ ~sto~,

peln~,oyob

v byoie ro~~ przyozyn vevn~~ob, od kt6ryob DB~e~ zaoz,6 aDa~~z"
meta1"~zyoZD'.

Provadz~

do Diej, do uj"oia

vevn~trznej

zavartoso~

bytu,

bad~e Odr"bnoSO~, 00 pozval.a rozpo=ae ~urallZlll byt6v i uZDa6 za
parwllza zd~e mata1":l.Zy1d. zasad~ n~ellprzeoZDoso~, Vllpo~J iDDymi
pierwllZymi zalladami. Trese piarwllzyob zaaad vyznaoza
~a1"~ZYId./e byt jedDolltkovy

prob~ematyk"

me-

dru~ bytem, :l:e vobeo tego za-

na. jellt

viera v lIob~e to, 00 go IItaDov~, :l:e ta zavartoAe jest rea~d ~ ~. n~e
oz~so~,

jast

prooallu.

Me~a1"~zyld. v~~o n~a vyozerpuja probama~ka j.dnoeo~ ~ dobra a
t~ prob~alllatyq

zy.

vypeJ.niaJ.

vyozerpuja

N~e

ma~k~

ta~

_ta1"izy~

mata1"~zyld.

P~aton,

P~otyn,

P8audo-D~oD~

koemollu, a

prob~amaty1<a

probla-

t~

uZDaJ. za matafbyk~ ~lOvnie AvioaDDa ~ v8zYlltld.a mOD~zmy. Do

problemu prooea~ ~ re~aoji IIprawadzaj, meta1"izyk~ Za · Deop~atoDizmem
DRuId. przyrodD~oze, egzystanoja~iZIII (~ze~oie), feno_Do~og~a (poznan~e).

Vedlug Arloenny, Henryka z GaDdavy,

staDOV~ prob~ema~ka mye~ania.

atruktura~~ZIIIu,
~

Vedlug Kanta

mataf~zy~

IIzkoly analityoznej za-

st"puje meta1"izyk~ etyka, a v niej prob*,ma~ka poat"povan~a.

00 vpravadza v ideuizat,- a t.,.,.. alUllJlll ouy

prob~e .. illtDieDia aytuuje v teorii poznania uauwaj,o go z ... tat~zyki.

m6v~~o,

zewn~trzDyob

subsys~eDoja

-rozpOozyna ava badania od

przyozyn vewnt'trznyob bytu, a nie od zevnVtrzuyob. Zavaza te~ azulgj.

svyeb

sku~

jedDose (,mum), pravda (verum) ,

dobro (bODum), tvorzy meta1":Lzyq. Bi.lltor,.k mata1"izyld. vie t~e, ~e

noeoi jednak Die ataj, II~V zarazem

poznaja. IDaezaj

NotDmiallt hlstoryk meta1"izyld. _ jellt

zobovi~zaDY

~ak

teketaob,

to znaczy zgodnie z dokonanymi ju:l:

s. u~taoji

z

nosoi, kt6re

Dim~,

zarazam jednak zgodnie z

8trze~ uj~e

ZgodD~e v~"o z

tu

v~sn~e

pog~,d6v,

zawartych w

przemye~en~

pravd~

lub v kOD-

~ za8a~ n~esprzocz

rzeozyv~stoAoi~.

teketam:1 ~ zgodn~e z rzeozyv~stosc~~ proponuje siQ

~dentyt'ikovaD~a

To

zgOdnyoh z

z08tolopov~edz~ane

jU:l: to

do viarnego przedlltavienia

OIlOby jake bytu ,Jednostkowego.

identyt'~ov~e,

Y.parte Da rozumieniu

na ukazyvaniu v byeie jedDostkovym

odr~bnoAc~

IItanov~~cyeb

bytu,

wevn"trznyeh. Nie polege na podporz,dkovaniu bytu utvorzonym
poj"e~om.
uj~eie

Ja.st to wi"o

uj\lO~e

w byeie tego,

dz~~

pole~a

go przyezyn

ozomu i

wozesn~ej

ozym jest,

GO ad strony jego bytovania, a nio z pozyeji przyezyn zevnQ-

trznyeh, takieb jak
IdentyfLkowan~o
nno.l~zow .. niem

~nny

byt, eel lub poznanie.

bytu z pozycji analizy tresoi poznanyeh jest tak±e

/.:0 ad s trony przy cz }'11 7.elfn r trznyoh, do. tQpnyob przez

-

re~aoj~,

wi~~o~

B ..zy tylko

~

t~
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przyoZTD' ze ekutkiem, 00 ozyni przedmiotem ana-

Vedlug Tomaaza z Akwinu ten statue vevn,trznych przyozyn bytu 0kres~aj~

t~ re~aoj~.

den~ikOWll%lie, vlaeoive metatizyoe, to Z6qdnie z zaeadq. Dievevn~trzne

eprzeoZDosOi. vakazywanie Da te

kt6re

apraviaj~,

I, vyk1uozaj~c
\

z metatizyki zdania, kt6re

neguj~

ietlliaDie

~b

~ub Daruezaj~

poaiadaniu pOj,cia,

na akcen"t;';j~. Dodajmy, :a'; wi~e ai~ to '" podJa-esla~ tu tez~ 0 rozpooz~ci,:,: -';-~'ii;;-;';-"tafizyez'nej od tr;'necendeDta~ej vlaeDosci Odr,bnoe-

~ecz

oi (aliquid) i "O vyra:aaj~cej t~ Odr~bDOSC za"~adzie nieeprzeoznosci.

na tym, :ae zgocmie z poz:navanym bytem WIli.emy vekaza6 Da treeci stanow4ce tylko ten byt, na te, kt6re go

etanovi~c

dOm1nuj~

vlasDie v Dim

TOmaaz z AkwiDU dodaje, :ae byt jednoetkovy, a

i na te, kt6re e~ do nich podobDe v i.nnych by tach. DJ..pze j mOwilto,
jeat to

uj~cie przyOZyD Odr~bDoeci

Gdy jest to byt, kt6ry" svej iatocie zavara
raej~

raoj~

materia jest mo:anosoilt vobee formy jako aktu v
\ Rozumiej~o i idanty1'i.kuj~c to, :te byt jecmoatkovy jeet i ozym

Ze

vzg~~du

DB

rea~

kompozycja archai,

t~ Diepovtarza~ce6

odr~bna,

8taDovi~oych

jest mo:aDoSCilt vobec istnienia jako aktu v

0 1Ie-

Die atanovi go :taden e~ement innego bytu (in ee) i ~ , to, co go .. ta-

oyoh tylko ten byte Vsr6d tyeh princypi6v

Nie znaozy to, oczywieoie, H

je"t bytem bez przycZyD

re~aoji mi~dzy

.przyozynami

(per "e).

j

zeVD~trznych

i

__

..!.evn!!t~.J__"'!..~

apravcz~

i .. tnienia. Je .. t

stytuovanie

ai~

mo:anoeoi,

aktua~izovanej

ZVQ~a

to na zidentyt'ikovanie przyczyn veVD,trznyeh bytu, a tyJ.ko DB u-

znan.ie za byt jego
Vyra~eDia

re~aoji

do przyozyny

trznej zavartosei bytu, DB status jego przyozyn

ietoty, forma

bytu.

Niepovtarza~osc,

zeVD~trznyeh,

i

s~

determiDuj~

tak:te przyozyny

gwarantowaDe

oaobno~ci~

istoty, vekazuje, :ae teD byt jednoetkovy jeet OSObDY
m6wi~c,

determinuj~cych

dzi~ki

jest inny
pr~cipi6v

go

weWD~trz

istnieDia
tylko
Di~

po-

vyvolal

tylko te niepovtarzalne skutki, kt6re go staDov4.
Byt pojedynczy (singulare) to byt jednostkowy i OSObDY, Dumeryoznie r6:toy od pozoetalych byt6".

I
I
!

zeVD~tr=ej.

"8D8 in se- oraZ "ena per ee" valtazuj", na s"tatus

veWD~trznyoh

zostale byty, gdy:t oaly zesp61

tit przy-

przez ietn1enie atvorzone,

prinoypi6w

jemu w1a80ivym akutkom prinoypi6v. Inaozej

ozynlt "pravoZ~ J:b.t, kt6ry jeat aamym :r.atnianiem (eDa a eel. Vy1<ryva
tak:te przyczyny ce~QWe, kt6re a~ bytami przygodnymi i povodujlt ukon'" t~ Diepovtarza~~ iatot~. Chadzi ty~ 0 to, :aeby metoi'izyk nie rOzpoc.zynel aDa~izy od przyczyn zeWD~trznyoh, gdy:a - povt6rzmy - nie po-

e~tk6w

zeWD~trzne.

De i

dzy iatD1eniem i~tot~ byt~, _~eru~e metatizyka do przyczyn zaWD,trzpi.erv.z~ przyozyn~

obr~bie

obr~bie

Ja-

mo~no'c:

Byt 080bDY, i.nny n.12 pozos tale byty (partioulare) to byt skomponovany ze

DYch. Wykrywa on

jednostkowo~ci

zem ozymSv v sobie (in ee). Zavaze vobec tego musi byC substanoj~.

arcbai DazywBIIIY go bytem v 80bie

nowi, j .... t vy"tarczajltoym povodem tego, :ae je"t i czym je .. t

wtedy ta

Byt jednostkovy jeet "i~o zavsze bytem v akeie (in DOtU) i Zara-

teD byt.

(eDs in ee), 'a zarazam bytem dzipld eobia (eDa per .. e). Znaozy to, :te

(a ae). OWazem, anallza

materi~,

ko mo:tDos6 vobeo aktu istniania. Zav8ze boviem jednostkuje

je .. t, mu .. :iJfry Dajpienr zallVa:tyc, :ae bytem jeet zaveza

wavn~trz

jego jednoatkovosci. Gdy Die zaviera " svej

iatoea materii, a tylko form. , ta forma jest
tematu

WDytr_j jedDoeoi,

byt 0

~e) :l.

bytu jedD08tkovego, akutek ziden-

materia jest v Dim
Termillo~og:l.a

vi~o

nej jednosei, Odr~bDY, jest tym aamym Dieprzekazywa~y (incommuDicabi-

tyt'iko"ania "'obei, atanovi'lc/yoh teD byt 1.

1.2.

080bDOSC 1ub in-

Byt jednoatkovy (individuum) to byt 0 vevn~trZDej jedDosci, r6:aoy
2
od inDYch byt6w , odr~bDY.
T~ odr~bnosc, jako znak bytu jednoatkovego, Sv. Tomaaz "ie10krot-

t~ ideD~i.kaoj~

"- :z;.~ad~

DieaprzeczDoeoi.
A rozumieDie Die po~ega na vytvorzeDiu

te:a inne terminy, a mianovicie jedDostkovcM"

nosc, pojedynezosc (individuum, partioulare, singulare).

&robei bytu jedDoatkowego,

:ae OD jeat i ozym jest. UzyekujelllY
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Jednostkovosc, OSObDOSC 1ub innos6 i
i natur~.
JfIato!a, uj~ta v tym, ezym jest, to

o~~t

jest, zasady jego

niesieniu do
vewn~

pojedynczosc

vevn~trzDe
indyvidua~osci. Uj~ta

aktualizuj~oego

j~

z is-

iatota stano"i razem z

v bycio zQsady

te~o,

jako mo:aDosc

od-

iatnienia to v tym

ved jego ograniozonosci i Dieabso1utDoSci.

vevn~trzDyeh.

wi~:a~ si~

, tot~"

urealniaj~cym j~

~cie

Povoduj~o

W

istDieDia po-

tokie skutki ta

istDieDiem byt v1ascie jedno-

atkovy, oeoboy, pOjedynczy.
Sy~a1izovane tu zacsdnienia
~ozofiozne konoepcje Boga" i

a~ azerzej uj.te v dvu artykulaeh "Fi"Tomizm egzystenoja~ na tIe odmian
tomizmu". Artykuly a~ 'opub~ikovane v praoy zbiorovej pt. V ~er~
Boga, ATK, Warazava 1982, 21-49 i 59-81.

2 "Individuum autem eat, quod est in so iDdistiDctum, ab a1iis vero'
distinotUIII". Tomaaz z Alatinu I, 29. 4 , c.

:l Por. Tomaaz z Akwinu I, 13, 9, c.

-~J

~

-
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akceDtem, poetavionym na rozumbosc natury.
Natura to istota
~16wnie

povi~anQ

ze .wymi prinoypiami, a vsr6d nioh

lis naturae individua eubatantia -

z zewnvtrznymi przyczynami ce lowymi , kt6re e_ povodem i mia~

naturze".
Ve

j~ vevn~trzbytove

1

vazaj~o propczy~o£.

i

jest wtedy "rationa-

jedDostkova substanoja 0 rozumnej

eeaji Daukowej v Uniweraytecie Paria XII roz-

B. ~ Margerie uZDali'my, ze v boecjanakiej
de£inicji oaoby termi.J:i "rationalia" nalezy zaat_pic terminem "intelleotualia". Oeob_ jeet vtedy "intelleotu.. lie nat"W:;;';-' ,u;d.t.~-;~.~t;::
.iantl" · -;::- jednoatkowa aUbatanOja~;;;lek~:GieJDatUrz8n:-----'

J

istnienie.

Oeob~

~

wrzeaniur;~

kODstytuowania si~ istoty np. v £ormv i materiv. To zarazem iatot~
podmiotuj~oa przypad1oaci, vywolane w niej przyczynami celovymi, gdy
zaktualizova1o

'

f. . o>2. /..:...t -

/

-··- "l1e-;n..z .... Din-~t9&ry- · POdObn;y·8e.Jina.:;kovej v Uniwera;t~oie Paria

2. Identyfikaoja oaoby jako bytu jednostkovego

XII propcnovali~by termin "natura" zast_pic tenain_ "eubsiate n2.1. Individuum i

tiaft, a tenain "auba tantia" te~nem .~~2:!!.~. · OSOb~ jeat bowiem "iptei~
leotualie aUbaietentiae individuum ene -_.a.byt~oatkovy 0 intelektu- - - ---_ _

_

partioulars (byt jednoetkovy i byt oeobuy)

Iden¥ikovac - przypoamijmy - to vekazyva6 na vevnvtrzoe przyczyny, atanovi_oe byt jednostkovy.
Byt jednoatkowy to byt 0 vevnvtrzoej jedDoaoi ozyli niepcdzielny
w aobie, rozny od inayoh byt6v, odrVbnY, oaobny i

bytu jako

rie, atanovi ozlovieka.
Byt jedDostkovy vi~c ze vzg1Vdu De rozumn~ iatotv jest oeob~, a
zo wzglVdu na znajduj_c_ si~ w tej rozumnej istooie materiv Jest ozlo-

do zidentyfikovania oaoby jako bytu jedDoatkovego (individuum) jest zrozumieDie go jako bytu 080bnego (particulare), to znaczy
bytu rozwazenego z ~ozYCji determinuj~oych go prinoypi6v.
Byt oaobny - znOwu przypcmnijmy - to byt, kt6ry jest jedn08ci~

I

~ro~

rozumnoac,

czyni~oe

je oeobami.

akutk6v, vywolanych przez wlasciwe mu princypia. Te princypia
wn~trzne

i

zeWD~trzne.

kt6re stanovi_o ten byt
jedynozym i

s~

ozyni~

I,
I

ve-

Wywolaly ODe tylko te Diepovtarza1ne akutki,
go Zarazem bytem nieprzekazywalDym, pc-

I
i

jednostkowym.

determinuj~cych

go prinoypi6v, to jeat to byt rczwazany w jego natupowi~zana

v relncji do przyczyny zevnvtrznej, tylko tv relaojv vyr&z.. Przedm,iotem analizy met .... izyoznej ataje ei, £aktycznie tylko ta relaoja, kt6rej tre'c przypiauje aiV zar6vno przyozynis, jak i akutkovi. V tyoh
varunkaoh 0 bytaoh mozna poviedzis6 tyle, ~e jedeD je.t atvarzaj_oy,
drugi atvarzany.
Rozwazaj~o 080b, z pozyoji natury ozyli jej zwiQZk6v z przyozynami
zevnvtrzuym1, kt6rymi dln iatoty oaoby a~ duohove przyozyny oelowe,
trzeba by raczej m6vic 0 rczWllDoaoi jako pcchodqcej z zevn_trz oaoby,
zavn~trz,

a wivo niezoiazozaluy, udziela tej

avej v2a.noaoi du.zy jake Cormie poohod~oej

Byt jednoetkovy rozumny, a wi~c osoba, rozwazany jako byt oaobDY,
dominuj~cym

plntonekiego poat,powania badavozego.
To poatvpovanis badavoza - znowu przypcmnijmy - polega Da tym, ze
kazdy byt traktuje 8iV jake przyczyn, zevn,trzD4 akutku. Skutek, uj,ty

intelekt, przyobDdz_oy z

ze swymi priDoypiami i podmio_

niepowtarzalny, wyznacza sw_ boecjanak4 de£inicj9 z

Nie vynikala jednak jaano z samej atruktury

ze s£er nadksivzyoovyoh, 00 pcdkrealal Aryatotelea. Uvazal boviem, ze

Jezeli byt osobny, inny, nieprzekazywalny jeat bytem w relacji do
rze. Natura boviam tq istota
tuj~ca przypadlos.ci • .

ietDiej~oego.

j ~08kutek przyczyn raczej Zevn~rznycn;-Co grozi stesowaniem neo-

I
I

nos~ovyoh vyet~puje

__

oa.,by.
DopoviedZmy vivo, ze termin "natura" v de£fnicji osoby zmuaza do
identyf"ikovania oaoby jak~- ~-oaOl5D8gO(~oulnre) i pr'Z8auWaDa
dnt8i- pliln - to-, ~e ' oeoba ' to- -"'riidiVidua --;ubatantIait~:r=lii- "iiiiEiira"-
k:U.ruje te~ ' .:wan na zevn~rzn8- prIDcypiA- oaoby.'-K.;;.i8 - w1.~o- ociozyty;;ac

zumnoac, stanovi oaobv. Gdy w jego iatooie ponedto zoejduJe ei, mate-

wazyatk10h jednak tyoh by tach jed-

._

zUJllD8j natury, vynikala Z vypracovanej przez Bw. Tomaaza met .... izyki

a tarozaj_cym povodem tego, ze jest i ozym jeat (per ole). To ,. ze jeat,
czyni go bytem v akoie (in aotu). Gdy v · jego iatocie zoajduje aiv ro_

~e

_

oaoby. Nie ma boviem jednoatkowej subetancji 0 rozuamej naturze, je~e1i nie urea1Dia jej akt iatnienia. To teza 0 iatnieniu, doda~~ do ro-

przekazywalDy, gd~ ~,d~Oy ozym' v sobie, co oznaoza, ze Die stanovi
go zaden element innego bytu (in ae) i ze to, 00 go etanovi, jest vy-

bytowa cz1owieka, anio1a i Boga.

w_

nienie jako drugi i podatavovy czynnik konatytutywny (oonstitutivum)

pOjedynozy, byt nie-

viekiem. Kazdy czloviek jee~ osob~, nie kazda jednak oeoba jeat ozlowiekiem. Oeob~ je'st np. takZe anioi i B6g. Inna vivo jest zavartosc

. 0._._ --_..

a loe;! ~'Eooi~V1I~=,r'Pi 242 8V!_ :ea!:.D~aLz aktem~ .:~_~~_~.::
Przypcmn.ll.jmy, ze av. Tomaaz zaakoep<toval boecj..na~ de£inicjv 0aOby4, 1ecz zarazem j~ uzupe1nil przyjmuj~o obok rozuam080i takZe iat~

4 Por. Tomaaz z £kwiDu I, 29, 1, o.

v niej

I

I

"

1

Z

mOZDoaoi materti. To

~

IT
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forma, przejmuj ~ c niezniezczalnosc intelektu, aama staje
czalna, niesmiertelna. Trzeba by tez m6wic 0 oaobie jako

-

ai~

niezniaz-

POdmiotuj~_

cej przypadlosci , jako vykonuj~cej wi~c dzialania, wchodz~oej w relacje poznania i decyzji. Osob~ rozumialoby si~ wobec tego jako byt osobny, kt6ry poznaje i podejmuje decyzje.

~~~~c" ~!,,~~~~~_~~_y~~UOKQJ.-..!!.!'!_,?~?-.!~_~go
. ~: •...Y_~.~--'!...2-"_.!?!>l-.!._..1!'.!.Li.!~~.!'J.~·
Korzyataj~o z przemyelen tego samego §V. Tomasza zwr6cmy uwag~ ne
to, ze rozumnosc to ozynna zdoln08c uzyskivania rozumien, a intelekt
to wladza poznawcza w swej istocie. OdDosz~c wipe do osoby intelektualnosc wskazujemy na jej wewn ~trzn~ zawartoec, a Die ne zeVD~trZDe relacja . JesteSmy wtedy blizsi tezie, ze metafizyk dokonuje identyfikaoji
najpierw princypi6w wewn~trznyoh.
ZQSt~~~c termin "natu:r::!l!'_.t.lU'miJl__ !.'.... bd.• teD.t~ podobni~~
jemy uwag~ na istot~ jako wewn~trzn, przyczynO PIOgr i Zarazem ukazujemy w tej istocie takZe realno8c jako alad towarzy.z,cego i.tooie
istnienia. Subaystencja bowiem to istota 0 tym, czym jest i zarazem
nosz~ca

sled podmiotowaDia przypadloeoi oraz posiadaj~oa real.Dosc jako
elad aktualizuj,oego j, iatDienia. To iatnienie jest przyoz~ realnosci osoby jako bytu, kt6ry z povodu intelektUaln08Ci, stanovi4oej v
jego istooie moznosc jedDoatkuj~c~ form~, staje si~ bytem jedD08tkovym.
Forma bowiem oloby, pol,czona z moznoaci~ intelektualn" jeat iatot~
osoby, a istota jako moznoec jednoatkuje iatnieuie, to zn.czy ozyni je
iatnieniem tylko tej istoty. Sublyatenoja vi~o ujawnia v Itrukturze
osoby zvi~zek jej istoty z iatnieDiellllo Czyni tez oZ)'1lla zrozumialym uzDanie istnienia ze "conatitutivum" oaoby jako bytu, kt6ry dzi9ki jednostkuj~cej go mozn08ci intelektualnej v i.tooie oaoby staje 8i9 bytem
jednoatkovym.
Takie poa,t9povanie badavcze uzaaadnia uZyoie v defiDioji osoby terminu "individuum" i zarazem ukazuje 0.ob9 jako byt przede vszystkim
jednostkovy, a wt6rnie oaobny i pojedynozy. Pozwala-lo na ~~ 0"ob; ·~-;:;;-iiii8tYlkO w jej ~h--;' p=yozyuami zevn9trznymi,
ile raoze j i takZe v je j przyozynaoh vevn9trznyoh (ia tnieDie i moznoaciova intelektualnoaej, skomponovanych na .pos6b podporz,dkovania v
.trukturaln~ jedDoa6, kt6ra ozyni osob~ bytem odr 9bnym , nieprzekazy_
walnym, czyme (aliquid) in se i per 8e, bytem vi9c niepodzielnym, posiadaj~cym v s~ ' .8Z'I~ko, 00 ozyni ten byt oaob, i jednoat~, vlaanie osob~ jako bytem jednoatkoV)'1ll. WazYltko to pazwala tez De zaat~pieDie terminu ".ubatancja" terminem vlasnie "byt", 00 uvyraznia praVd9,
ze osoba jest bytem jednoatkoV)'1ll.
Zgodnie z pog~~dami av. Tomasze, ohoc nie zavsze verbalnie go povci~z jednak myal~c jego uj~ciami, rozwijaj,o je i v ioh
avietle odozytuj~e byty, Qezemy poviedziec nie zmieni.j~c tre~ci teka-

vtarzaj~o,
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t6w, wlaenie zgodnie z nimi i zarazem z g odnie z

prawd~,

zasad~

oie-

sprzeoznoaei i samym bytem jedDostkovym , uwyrainiaj~c w ten spos6b Die
erudycj~. lecz metafizyky w. Tomasza , ze oaoba to "intellectualis subaistentiae individuum ens - byt jednoatkovy e iotelektualnej iatooie
powi~zanej przez sw~ realnoac z aktem istnieoia".
Dopowiedzmy tu lub moze powt6rzmy uvyra i niaj,o problem, ze~rog~
do rozpoznania istnienia w bycie jedDostkowym jest istota jako subay-

stenoja i zarazem jest t, dro~ zasada racji bytu, a nie s~d egzyatencjalny , kt6ry jest zdaniem z teorii poznania i nie moze stanowic zdania " obr~bie IIIB tbfizyk1. Pierwazym zdaniem metafizyki jest zasada niesprzecznoeci, atanowi~oa uwyraznienie odr~bnoeci' jako transcendental- r
nej wlaanoeoi bytu. Ta wlasnoac musi si~ .tac vyjaciovym przedmiotem
analizy metefizyoznej. W vyniku tej analizy iatnienie jawi ai~ jako
akt uapraviedliwiaj,oy

realn~ec

tego, 00 poznajemy, zarazem jako akt

ogarniaj~cy istot~ byt~ jedDostkDVego ~
si~

IstDienie atanovi vi~c "constitutivum" osoby Die dlatego, ze l~ozy
z intelektual~ istot~ realn, czyli subsystencj~, lecz dlatego,

ze jako pierwszy , wewn~trzny akt bytu spravia lub aktualizuje, zarazem
ogamia, vyzwala w sobie i vi~e z aob~ jedDoatkuj,o~ go istot~, kt6r~ v o.obie jest forma i moznosc intektualna, uksztaltowane przez
wplyv przyozyn oelovych, stanowi~oyoh aubatanoje duchowti. przyozyny
boviem oelowe vplyvaj~ na ukonstytuowanie ai~ istoty, a istnienie stwarza przyczyna spravoza. To .tworzone i.tnienie aktualizuje cal~ sw~
moznoeoiov, zawartoec ozyli .v~ istot9, przek.ztaloaj~c~ 8i~ w form~
i moznoec intelektualn~ pod wplyvm wlaenia ty~o jej wleecivych przy-

ozyn celovyoh jako ze'"'~trznych princYPiW.
Podobnie Die dlatego dusza ludzka jest nieemiertelna, ze intelakt
vni6sl v jej i.tot~ v!esnoec niezniszozalnoeoi, leoz dlatego, ze akt
i.tnienia zawiera j~ w .obie jako tstot~, jako vi~Q mozno.c w8p6lstanovi~o_

z Dim byt jednostkovy. To vlasnie akt istnienia vi4z~c z sob~
i.tot9 jako .~ moznoec nie pozvala jej odervac si~, Od14ozyC, zgin~c.
Czyni~ j~ czyma niezniazczalnym na miar~ DiezDiszozalno'ci duchovego
. 6
bytu jedDostkowego •
~ wi90 nie dlatego czloviek jest ozloviakiem, ze dusza po14uzyla si9 z oialem, leoz dletego, ze akt i.tnienia zaktualizoval i.tot" jako

zavart~

ze'"'~trzne

v .D1m moznoec, v kt6rej, ... oiecie "przymuszony" przez
vobeo ozkowieka przyczyuy oelove, povodoval ukonatytuowanie

5 S:zerzej na te_t przyczyn celovych por. )(.Gogaoz, La proble_ de le
"oau.a finali." dans le thomi_ paloneis oontemporain, V, Studi '1'0mi.tiei, t. 14 (~tti dell' VIII Cbngre •• o Tomistioo Internazionale,
t. 51 problemi _tafi.ioi). Citta del Vatioano 1982, 342-350.
6 Taki akoent uvyraz.,ilem v kaiiJ-Zoa pt. Vok6l problemu oaoby, PAX,
Var ••••• 1974.
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jednostkuj~ooj j~ mo~nosci intelektualnej oraZ mo~nosoi
materia1nej. Hoznosc intelektualna jest w cz~owieku pOdmiotem przypad-

moznoeoi przypa420aoiami fizyoznymi, akomponovanymi v organa oielesne
pod vp2ywem przyozyn oelowyoh. Cia2em je8t

duohowych,. takich jak intelekt czynny i vola. Moznosc materialna
jest w cz~ovieku podmiotem przypad~osoi fizycznyoh, takioh jak rozci~
g~osc, jakosci , vymiary.
~osci

2.2. Terrninologia problemu osoby i

fizyoznyoh 140znie z

moznoeoi~ materialn~

ty~o

zeap62

przypad~oeoi

jako ich pod20zem. Ta moz-

noe6 powoduje, ze oia20 nie jest aub8tanoj~, gdyZ brakuje mu jakooie2u usamOd .. ie1niaj~oego je aktu. Tym aktem jest vlasnie forma, zewn,trzne wobeo mOZnoaoi materialnej i pr2Oypad20aoi fizyoznych. TII_ »rzypad~os
ci spaja moznoe6 materialna, ale aktuaiizuje j~ i uapraviedliwia jej

cz~ovieka

roi, podmiotu w2aenie forma jako akt juz przepojony mOZnpsoi~ intele~
tualn~,

Ujmuj~c rozwazan~ · tu problematyk~ na sposob wykazu termin6v,
stwierd ~my

sw~

i povt6rzmy

pomijaj~o

JUz okrealone

te~y,

Oaoba to byt jednostkowy 0 intelektualnej iatooie
rea1nosc z aktem iatnienia.
"Constitutivum" oaoby, tym vi,o, co

osob~

uwyrainiaj~ca

ko sprewione przez nie mozn08c,
nos e pod

wp~ywem zewn~trznych

ozyni

ogarni~tej

istnienia i intelektualnoac jej istoty,

wyzvalej~cych

~ypadl.O'''i..!lvsparte na moznoeoi intelektualnej i materialnej,

naS2: vi,o intelekt
wniaj~oa

ten

<>garnia i

teohniki, vola uspra-

;ie B6g, pOd~rzymUj~ v trvaniu istDieDie ~tu jednostkowego, wynika z
f;ktu, ze istnienie jest aktem, a vi~aro~tu, jego vsp 61tworzy_

wem:-N ie jest reiaoj~ do Stwbroy. Ty~o pojmovanie istt:Jienia j a k o r-e ~
laoJ i .;y.;-';"·02:~ B~gu· roi, podtrzymywania istni.eDia " v trvabl.u (conser":

z aktu istnienia i istoty :z;aktualizowanej przez to iatnienie, wyzwalaw iatocia nie ty~o form, i jednostkuj~c~ j~ moznoac intelektualleoz takZe wnikaj~o~ v form, moznoac materialn~. Takie akutki w

vatio esae). T,. rol~ pal.n~ przypadl.oaoi.• B6g jedynie stwarzal
I
- - -- ____
nie ·· (-oraati·o es e e )./ - - - - --

istooie spowodowe~y tylko jej v~aeoiwe, zewn,trzne przyozyny oeiOve,
Cdy oczywiscie przyozyna spravcze atworzy~ istnienie oz~owieka, aktusv,

"Constitituvum" oz20vieka, tym

vi~o,

oyzje, vraz z wyzwolo~ v niej
ci~20ec, jakoeoi, vymi·a ry.

intelektual~ i

00 oz20vieka ozyni oz20vie-

Akt istnienia, stworzony

moznoeoi~ materia1n~,

prze~ przyozyn~

tualizuje w sobie form~, a v niej mozq08c
terial~ pod wp2yvem przyozyn oelowych.

podmiotuj~c~

tualizow~

intelektual~

i

mo~noac

roz-

jednostkovana przez moznosc

intelektuai~.

..,ozno86 razem z aktem istnienia
aubstanoj~ niezupal.n~

substaDcj~

00 do gatlUlku,

gd~

B6g jest samym IstnieDiem a se, subsystuj~cym v osobnej naturze,
kt6rej vewn,trzne arohe wykluoza prZYC2:yny zewn,tjrZne. Tym arche jest
bowiem vlasDie istnienie, kt6re, gdy nie jest z niczym strukturalnie

ma-

powi~zane,

.Dusza ludzka to aktUalizowjana przez stworzony akt ietnienia forma,
Jest wtedy jako istotova
;)I'~l""b:I, 00

do iatnienia,

0011 svej roli ogarnif-(lia

oia18, do kt6rego jest przystosOV~a (oommensurata).
Cia20 ludzkie to aktuaiizcv&aa v rlu"ZT jDk:> t' ormiot z

mcnnosci~ ;!.n-

teiektua1n~ tak.Ze lIlozD08c materialDa J.I!.OnDU " ~i'94n:.1'Ocova"ymi v t"J

kt6ry zarazem jest duohem, gdyZ cal~ jego istot" akprzez 8tvorzon~ akt iatDienie, stacowi ty~o forma i moz-

n08c iDtelektualna. Jest z tego Wzgi~du substanoj~ zupe lP ~ zar6wno co
do istnienia, jak i 00 do gotunku 8 •

<>garnia i ak-

spravoz~,

s t iiIi):"

ADi o I to byt ~dnostkOWY, ktbry jest oSOb~, gdyZ w jego iatocie
zaviera si~ forma z zaktua~izowan~ w niej pr2:ez istnienie moznoeci~

istot~.

kiem, je8t akt iatnienia i iatota, kt6r~ stanowi duaza jako forma z
.
-- ~
wyzwolon~ v nisj moznoaoi~ intelektuain~, pOdmiotuj~oa poznanie i de-

a

dziela kuitury i

stanov14oe podatav, tworzenia ai, organ6v oiala ,. a ..... to organa, sila, zdrovie, podtrzymuj~ w t~niu istnienie byt6v jedDostkowyob., tak.Ze istnienie'(;"zlovieka jako osoby. / ';"za, ze przypadl.06ci~·a

ak~

tualizuje v sobie moznosc jake sv~ istot" v kt6rej vi~ze z fo~ mo~
n06C intelektueln~ pod vp~ywem przyczyn celowyoh.
Cz~owiek to oaobe, ktcra jest bytem jednostkowym, ukonstytuowanym

alizuj~ce

wytwarzaj~oy

si, v wyborze tego, co dobra, takZe rozoi~g20ec,~

~,

Akt istnienia, stltorzony przez przyczyn, aprevoz""

n~,

t, materi~ aktualizuje dopiero akt 1stnienia. A

,

jeat akt

przez istnienie ja-

skutek.

j~ce

t, kompozyoj, urealnia akt istnienia. Cia20 ludzkie

podobien..two do innyob. oia2 ilia zr6.Uo v relaojaoh r6znyoh 8ubstancji
do tyoh samyoh przyozyn oeiOWYOb.7 •

v sobie t, intelektual-

przyozyn celowyoh,

oa2~

avej istocie materi"

przez

povi~zanej

oao~,

gdy

Die jest vi,o oZ'80i~ przyrody, gdyZ v kazdym byoie, zavieraj~cym w

~e:

jest tym, 00 a se jest. Jako IstDienie czyste , sBmoistne,

jest tym, co najdoskonalsze vsr6d v8zystkich doskonalosci. Nie me wi~c

l'

cia~ por. ~1.Go~oz, Czl.oviek i jego relacje, "Studia Ph1i080phiae Christianae" 1711981 )2, 185-198.
8 Metarizyozn~ identyrikaoj~ aDiol.ow om6wil.em w artyku~e pt. Fi~ozo1-iozna konieoznosc istnienia ani026v jako oelowyoh przyozyn dusz
lUdzkich, V: Czl.owiek we wsp61nooie Kosoiola, ATK, Warszava 1979.
87-116.
7 No temat ozlowieko·, jego duszy i

-
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jednoeoi~

w sobie ograniozaj~oej je moznoeoi, nie ma vobeo tego oaobnej iatoty

ca~oeci~

vszyatkiego, 00 v nim pozna-

jeary, numeryozd~ odr~bnoeoi~. Gdy to, co vypelnia oz~ow1.eka, potroktuje na apoa6b aumowania element6v, nie odr6zni oz~ovieka od vytwor6w,
a ponadto nie b~dzia m6g~ uatalie, 00 v oz~ovieku iatotne, a oo · drugo-

i vlaenoeci kate~oria~yoh. Poniewaz wypelpia oa~~ natur~ Boga, jest
bytem. To istnienie dom1nuje w Bogu, a wi~o ozyni Boga ozyme odr~bnym
i w~aenie subey8tuj~cym. Posiadaj~o t, odr~bnoec B6g jest bytem jednostkowym •. Z racji ietnienia BOg posiada taz 1nne vlasnoeci traneoenden-

rz~dne. Cz~owiak pokonywa~

ta trudno'oi v tan apoa6b, za Ulfata~ 04-

r,bno80 i jadno'6 alba za ide~ oz~ovieka, alba za przeohOVYV~ v intelekoie kategori\,, aoalaj~o. dane zmysZove.
Przej,ty jednak prpblemem tego, 00 iatotne i przypa~o'oiove, tvorzy~ teori, iDtelektualnego do'viadozania iatot i teori, zmyaiovego

ta~ne z Nim zamienne. Z raoji istniepia, kt6re jest "constitutivum"

osoby, BOg jest zarazem

tego, 00 go vypelnio,
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oso~.

dOSwiadozenia przypad~o'oi. Jut vtedy oddziali~ poznanie umyalove od
poz.....ua zmy.~ov.So oraz uo~li duaz\, 8ubatanojill., kt6ra nie atanowi

3. Poznawoza heureza oaoby

wcza to w8zyatko, czym oddzia~ywa na Diego poznavany byt. Jako zarazem
historyk fi~ozofii vie, ze aby utworzyc metafizyk, bytu musi rozpocz~c

iatotovej jedno'oi z oaobn~ subetanoj. oisla. Vi.ze ai~ ona Z oialam
tylko prmypa~o'oiovo jak z kilIIB przyjaZZlym lu~ vrogim. Unioeatwi~o to.
oz~ovi.ka jako aubatanojalD~ jadnoe6 podporz~dkovan.
:tr6dl.em b~\,du v tyoh vazyatkioh uj\,ciaoh jaj8,t mienovanie bezpoered-

ana~iz~ od tran~cendentalnej Odr,bnoeOi bytu.

nio poanavanyoh tre'oi na pozyoj, istoty bytu, na pozyoj, kODieozn&go

Historyk fi~ozofii ~ oz~owiek odbiera poprzez awe v~adze pozna-

./ Poznaj~o 'wi\,o cz~ovieka kaz. '.y z na~ przyjmuje w eiebie i~oe ze

tvorzywa oz~ovieka.
Aby ~6 tego

9trony tego cz~owieka bodioe, kt6re wladze poznawoze rejeatruj~ i przetwarzaj~ na poziomie zmys~6w w poatac zmya~aw~ (speoies aenaibi~ia),

b~,du,

Aryatotelas

radzi~

odr6znienia przyozyn od

8ku~6v. e aaal~z. p~ozyn uzna~ za posttpowande metafizyozne. Poleoal

a Da poziomia inte~ektu v postac umye~ow~ (speoias 1nta~igibi~is).
postac zmys~owa, dokonana przez zmya~ vsp61ny, jest podetaw~ vyobrazeu,

jadnak doohodzenie d~ozyn od 8tro".y- skutku-:----------··· -·
Vialu ludzi podj~10 apel 0 badaDia przyozyn. Zacz~to jednak wl.a'od s trony pr,;}"O"'YtI do ohodZi6 do sku tku.
V matafizyoa doprowadZi~o to do vtakcentovaDia przyczyn zevD~trz
nyoh, rozpoznavanyoh v ioh ralaoji do akutku. Analizowanie tyoh rela-

wytworzonych przez UIIlya~ow~ wladz~ wyobraiDi. Postac umya lowa , wytworzona przez iDte~ekt ozynny, jest podstav~ rozumienia, uzyskanego przez
inte~ekt m;~noeciowy. T~ roz~ienie, stanowi~ce mow~ serca, inte~ekt
czynny wi~e ze znakami wBwn,trznymi, staDowi~oymi mow~ wewn,trzn~,

n~.

wD~trzn~. Yozeenioj, 1ntelakt moznoeoiovy Da tereniezmys~ovej w~adzy

oj~, a nie odr,bno'oi byt6v jako punktu vyjeoia v badaniach matafizyoznyoh, zmuai~o do uozynienia relaoji natur~ zar6vno przyozyn, jak i
akutk6v. Cz~ovieka, Dawat koamoa uznano za zespo~y relacji, a r6znioy

oeeey (vis cogitativa) uj~l re~acj\, zaohodz~c~ mi~dzy zrozumian~ istot~ czlowieka a je~o istni.eniem, r6vnoozeenie doewiadozenym przez iDto-

poazukiveno v katagoriaoh oa~oeoi i oz,eoi.
Y teorii poznanie zamiaat odtvarzaniA drogi od rozumienia do wywo_

Q

pozniej szuka dla nioh znakbw w kulturze tworz~c nazwy i mov, ze-

lekt moznoeciowy przy uzyakiwoniu rozumieDia istOty~
ZaDim historyk filozofii tak opisze prooee poznania, . odbiera we

~uj .. oego to rozum:l.enie przedmiotu, zaoz~to z pozy.c ji przedmiotu Q.tala6 moZlivoe6 vp~ywania tego przedmiotu na podmiot. Z pozyoji wi~o zo-

wlaclzach pozDawczych z=yslowych, jak kazdy cz~oviek, wrazenia ksztaltu, ko~oru, wymiarOw. Jeze~i za trzyma~by na nich uwag" mo·glbY tw:l.erdzie, ze cz~owiek jest kszta~tem, kolorem, wymiarami. I cz~eto ludZio

wn~trznej

poprzestaj~ na tym zamianowan.iu daeych poznania Z!I!Y!!!(l.... e~o f13 pczycjQ

metafizycznie uj~tej natury c~luwieka, gdy poznonie zmys~owe uznaj~
za

ca~e

pozna Die ludzkie.
Uwazniej jednak przypetruj~O 8iQ temu, 00 poznajemy, c~~oviek od-

krywa, ze ~~~ta~t, kolor, wymiary 8tonowi~ cdr¥bno oa~oeci. Stanowi~

cz~owieka, zwiorz~, roel1n~, 8Woi.t~ jednoa6 poznavanych elementov.
Odr,bDOec, jednoec nie s~ elemeDtami fizycznymi. wy~t\,puj~ je~ak w
bycie materiawym i a~ w n:I.m poznane. Jeze~i ozloviek za.t"aaoynQJa 3i",
faktem jedn08ci, Odr~bDOBCi, ca~o~ci, mozo tP vloenosoi uznae za naturt' cz~owiel<a. Gdy na tym poprze"t.:\.Cio, b\,.dzi.. . g~otiil, ,~ e oz10·" iek jaat

j.

przyozyny poznania zaoz\,to wyja~ia6 skutek. A nalozo10 wyjec
od ekutlw, od rozumienia, gdyZ tylko wtedy rozpozDaje si\, przyozyey
zovn~trzna i ta ich dzia~aniA, kt6ra ten skutek sprawi~y.
Arystoteles vyaze~ v swyoh badaniaoh od ekutk6w, tokioh jak przypad~o'oi i relaoje. SzQk8l dla nioh pr,2yczyny najpierv wevn~trz bytu,
kt6ry to przypa~080i i relaoje po~otoval. Szukal przyczyn wowD~trz
nych,

etanowi~oyoh

byt i

usprawie~iviaj~aych

poeiadanio przypodlo'ci

i relaoji. Podj~l pravid~ov~ drog, badawoz~, leoz bl~dnie obra~ punkt
wyjeoia. Zaaz~l od analizy przyped~o'ci fizycznyah, Dajpierv uj~tych
w poznaniu Zmya~owym, i zna~az~ wewn.trz bytu ioh przyczyn~. Jest ni~
mozDoe6 materia~Da. Arystotelos uznal j~ za piarvsz~, pod3tawovo tworzywo bytu. ZDOVU etwierdznia teoriopozDQwcze uZDal za stlfiordzania me-
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n~en~e

d{l ~oh bezpollrednim podiiiiote';' jest w b¥o~ . . . . ter:l.a~ Z tago ni.. V7Zd-

n~ej

poznanym. Zgodn~e z przyznani.em mozn080~ ~erwazen.twa v bytovaD~U,

n~en~a ~

ozymll drugim b\,~o zarazem ozymll p~erwazym, gdyz by1y raoj~ ~dentyoz

nollc,

n080~ subataDoj~. Aryatotelea atan~1 tez vobeo problemu w~eoznollo~ me-

jej v~oZDolle zarazem~erdz~1, ze D~e bytuje

t'orm~

~atot\>.

by,

Y taj :l.stoo:l.e rozpozna1

ozyl:l. tre8o:l.~ rozum:l.en~a jest

Oaoba

~stotove

o~a1a

a~

v oz10v:l.eku

a~

bezposrednim:l.

~ntelekt

niazozye lub

przejav~a

a~\l

8~eb~e

to

z

w

rBoj~

awego

~s1o

to Odrt'bnollc, real-

to v

obr\lb~a

rozo~10llc,

bezposredn~

duszy

jakoec, vy-

podmdo1oem re-

Da roalnollo:l.,

pOdmotam~ relaoj~

jak

POZDaD~e

~

vap~erac

pod-

dz~\lk:I. deoyzj~,

deoyzje, wszyatk:l.e zr8az1o", relaoje
trwan~u rela~je

v

oaobove.

przede vazyatldJa v relaojaoh oaobovyoh. Gdy

pravdz~e

~

~10116,

v~ra ~

nadzieja,

dobru dvu oa6b, odkrywamy 10e oaoby

jl!ko vap61obeone byty jednoatkove. A gdy te oaoby obroD4
relaoje oaob ...... , gdy podtr:zymuj", je w

Jest osob04 atrukt~, kt6ra me v aob~e to,

tvorzen:l.a.

v~eQza dz~\lk:I. poznan~u,

lub jak aprawno'c vyboru

poznajemy te relaoje, tak:l.e v1allnie jak
v~arta

tnlan~u,

rl~",oa

je

odkrywamy, za <!Wa byty

je<Ulostkove, ujav:naj", ~ ~telektualno'e, tak jak realno'e, pravda

ozym jest ~ zarazelll paw6d tego, ze jest. Ten pov6d tego, ze oz10v~ek
:I. w

mo~

iatotowe

oz10w~ek v agole jeat. Zarazom jeat on tym, ozym jeat; ' ozymll w1asn:l.e

realnollo~

aktual~zuje

upodobn~aj", je do a~eb~a ~ wzajelllD~e na a~ab~e otv~eraj~9.

podmiotowanej przaz wolt'.

odr\>bnym. N:l.e jest drugi.al bytem'. N:l.e jeat tez etapem pt'ooeau ad n:l.e-

v jego

~stn:l.en~owe

motowanemu przez

nalozy uozyn~e ~tem vyjllo~a anal~zy. Jeat ana akutk:l.em . tego, ze

przajaw~ .~\'

V1aano'eo~

vola, a w obr\lbde

V1asnollo~ ~stotowe

oz10 dO tago rozumien~Q ~stoty.
j
j Odb:l.erajq,o wraZen~a zmys10we uj\>l~emy tez Odrt'bnolle. T\> odr\lbnose

jest,

~

poa~ada wl8aDo'o~

V~ano'o~ ~stn~en~owe

Tworz", v1aen:l.e skutk:l. r6zne od

to, ~zym 0011 jeat, np. ze to jes+. oz10v~ek, zaoz~1 vyjalln:l.ae, jak do-

oz10w~eka do 0~10v:l.eka.

~stoty.

~"t

~s1oot\' oz10w~eka.

jak kazdy by 10,

awej

jednosc, pt'avda, dobro.

Y1aanollo~

pOZDan~e.

Pon~.waZ p~erwazym vyn~em poznan~a

raoj~

IatD~en~e

powataje duaza ludzka.

Gdy

kt6ra jest

laoj~ oaobovyoh, kt6re tym a~~ obarakteryzuj~, ze uobeon~aj", dv~e oao-

jako · akt, a mater~\, jako moznoll6. liykry1 tez, ze iDaoze j nale:ty

op~aywac

w1asn~e

n~eokre610DY.

byt

ni.emater~aln~,

mary.

w bytOW&ll~U przyzna1 ak.tow~, a ni.e mozno'o:l., :I. z:l.dentyfikova1 ten alr.t
a jego moznoee jako

z

ureBln~a10by

obejmuj",oq, mozDos6

z kt6rym duazB tworzy

iDtalek10 ozynuy

aDa poza jednoatkow~ sl1batanoj~.
Tomaaz z AkwiDu, Qby unikn~e trudnollo~ Aryatotelesa, ~erwazen.two
:l.atn:l.en~e,

0~a10,

t'orm\"

Cz1ow~ek w~\>o,

Ary" tote'l ea mu .. ~a1 "YFOVadz~e formy z mozn080~ mater~~. Sta1y a~\> ODe

jako

urealn~a

iDtelektualna,

ka, ze je'ist ana p~erw.zym tvorzyvelll by 1011. Jeat tylko tvorzyvelll najp~erv

ter~~, . gd~ przyp~auj~o

~stn~en~e

okrelllona bez formy,

taf~ZDYczne. OW.ze." Dajp~erv pOZDajemy przypad1ollc~ ' f~zyozne ~ naprav-

a.

Odr\lbnOllO:l.~

dobro I1jaWni.1y

iatn:l.en~e

tyoh byt6w.

Ujavni.one v pOdtrzymyv8Q7oh v

Pow6d realno'o~ oz1ow~eka to ~atn~en~o. Dz~\'ki :l.atn~en:l.11 odr\lbne

~

jest to, ozym ozl:ow~ek jest. Odr\lbn'o llc v~\>o, podobn~e jak re.al.::Iolle,

trwan~u

iDtelaktualnoll6 bytu jednoatkowego

men~a ~den~jemy v1alln~

relaojaoh oaobowyoh

wakazuj~,

~.1on~en~a

za poprzez naaze rozu-

oaob~.

s'" v1asnoso~ami, kt6ra oz10v:l.ek jako byt poa:l.ada z raoj:l. ave go ~atn:l.e
nia. Pow6d tego, ozym oz~ow:l.ek jest, to ~atQta. Iatn:l.eni.e, kt6re urea~a ~ powoduje o dr\,bnosc, vewn\'trzn~ jednose oz10w:l.eka, wl8anolle do-

bra ~ prQwdy, me pozyoj\l aktu. Istots jeat moznoso:l.~.
Cz10w~ak jaw~ .~\l najp~erw v1adzom POZDdwoZym v okrelllonym kazta1o~e,

kolorze, vym~araoh, w tym, ze oddyoha, zyje, o:l.erp:l., mylll:l.. Moz-

nolle, podm:l.otuj~oa te w1asnollo~, mus~ w~\,o bye meter:l.aln~ ~ n:l.emeter~alna, gdyZ kazta1t jest mator~alny, a mylllen:l.e n:l.emater~lne. Zarow-

no mater~alnosc,

j~:I. n~emQter~alnosc s'" zw:l.q,zaDe z t'Orlll4,

kt6ra jako

akt w obszQrze ~stoty w po~czen~u z 1Il0znoso:l.", ni.emater:l.a~ atBDow~
duaz\l.
liyrozumowujmy

I

~stn~en~o

duszy w

oz1ov~eku

stw:l.erdzBj",o. ze gdyby

"

s tanow~1a nos tylko 1Il0znose .... ter~alna, ktora jako III0Znosejest n:l.eokre~lona boz t'ormy,

som poznajemy byty

~stn~en:l.o urealn~a10by byty n:l.eokreSlone. Tymozaodr~bDe

~ \tyrllin~"

identyc7ne z sobq"

pos:l.adaj~oo

w:l.\>o okr,,!iloD~ ~"tot\>. To okreslen~o woos:l. t'onll.a. Podobn:l.e, Gdyby "t.. 0 ;:,\{:I.111 Das tylko mozno8<: Diomater~Blna, kt6ra j~O moznos6 jest D~e-

,

.'

9 Temat relaoj~ oaobowyoh podj",1em v naatt'puj~ych praoaoh: Cz10v~ek
~ jego relaoje, dz.oyt.; Hetat'~zyozne uj~o~e rodz~y, w: SpojrzeD~a
na w8p610zean", rodz~~ v Polace, PAX, Warazawa 1981, ,07-,25. Kontemplaoja ozy dzialan:1.e, V, W nuro~e zagadn~en poaoborovyoh, 1o. 14,
¥yd. S~6.tr Lore 10 anek , Varazawa 1981, 164-195j liar1oo'o~ oaobove w
kulturze, "Studia Philoaphiae Cbr~8t~anae" 18~1982)2, 20'-212.

