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runku wykazania zasadniczej r6inicy OMEGA wobec swiata. Inna
sprawa, ie i same te slow a domagajq si~ wyjasniajqcej analizy.
3. Wreszcie sprawa ostatnia. - Czy - skoro Teilhard zaklada
kres ewolucji w postaci punktu' Omega, "wzmocnionego" dzialaniem Boga (OMEGA) - wolno przypuszczae, ie cala jego wizja
ewoluujqcej rzeczywistosci posiada charakter finalistyczny, teleologiczny? Odpowiedi pozytYWl1a zdaje si~ wynikae z tego, co pisze
o aktywnosci punktu Omega, "przyciqgajqcego" zwijajqcy si~
wszechswiat w drugiej, swiadomej fazie jego ewolucji. 25 Ale czy,
odpowiedi t~ moina rozszerzye na cal 0 s e procesu ewolucyjnego,
takie na jej 'pierwsze fazy, odbywajqce si~ cz~stokroe przypadkowo,
"po omacku"? Wydaje si~, ie odpowiedziee na to b~dzie moina
po dokladniejszym zbadaniu po pierwsze immanentnego mechanizmu rozwoju materii (witalny i psychiczny charakter elementow
wchodzqcych tu w gr~), po drugie zas stosdnku OMEGA (Boga). nie tylko do punktu Omega, ale i do calosci ewolucji w jej przed- .
swiadomych fazach. Na to jednak nie znajdujemy dostatecznego
materialu w analiz.owanej ksiqzce Teilharda de Chardin, choe pozytywny wynik moglo by zapowiadae jej koncowe twierdzenie,' ie
OMEGA po r u s z a (a wi~c chyba celowo!), j~dnoczy i s c a I a
(a wi~c we wspolnym jej celu) ewolucj~.
.

III. ZAKONCZENIE.
PrzedstawlOna tu czqstkowa analiza pracy Teilharda de Chardin
Cztowiek. Struktura i kierunki ewoLucji grupy zooLogicznej Ludzkiej
daleka jest od wyczerpania tematu i daleka od wnikliwosci, ktorq
naleialoby w tych badaniach zastosowae. Jak ws>pomnielismy na
poczqtku, rna ona charakter wyrainie roboczy i tymczasowy. Ale
jej zadanie byloby spelnione jui wowczas, gdyby si~ udalo przez
ni q zilustrowae postulowany we wst~pie kierunek badan w y j as n i a j q c y c h i i n t e r pre t a c y j nyc h. Dopiero po ich
i5runtownym przeprowadzeniu b~dzie moina si~ pokusi{ 0 filozoficznq w e r y f i k a c j ~ poglqdow Teilharda de Chardin, weryfikacj~. ktora objqc musi zarowno tezy jak i zaloienia jego systemu.
Warunki tego rodzaju weryfikacji, ktora powinna bye wolna od
ograniczen zwiqzanych zpartykularnymi kqtami widzenia roinych
kierunkow filozoficznych, trzeba by jednak przedstawie w osohnym
artykule.
Wladyslaw Strozewski
2S Por. ibid., s. 124, przyp!s 18.
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WSP6tCZESNE INTERPRETACJE
TOMIZMU

1
DZISIEJSZA sytuacja w tomizmie nie jest wynikiem dowolnych
- nastawien badaczy. Jest kon,sekwencjq przecinania si~ narastajq. cych waiqi wynikow analizy tekstow sw. Tomasza z utrwalonq
wersjq tomizmu. I moina powiedziee nawet wi~cej: ta sytuacja
b~dzie trwala. Uj~cie bowiem mysli sw. Tomasza b~dzie stawalo
si~ z czaSE'm coraz bardziej precyzyjne, wyniki fachowej analizy
tekstow b~cq narastaly i silq rzeczy b~dq inne, a po dyskusjach
bardziej adekwatne w stosunku do tekstow sw Tomasza nii zapisana i utrwalona w tradycji wersja tomizmu. Ta wersja z koniecznosci wi~c b~dzie uzupelniana i poprawiana.
Zasadniczq tendencjq wspolczesnej interpretacji tomizmu jest
ciqgle wydobywanie z tekstow sw. Tomasza jego wlasnej teorii
bytu, precyzowanie ,formuly zapisu Ii wyraiania tej teorii, a przede
wszystkim usilowanie zrozumienia jej zgodniE' z myslq sw. Tomasza poza augustynsklm, szkof sf cznym, suarezjanskim, czy kaJe anows 1m ontekstem, w ktorym to ontekscie filozofi~ Sw. To'masza, jak wykazali historycy filozo:liii, podawaly tradycyjne, p,od~cznikowe wers]e.
.
Najpierw krotka dygresja historyczna.
Uczniowie sw Tomasza, wychowywani na filozofii augustynskiej
przyzwyczajeni do myslenia kategoriami tej filozofii, nie dostrzegl1i specyfiki Tomaszowej teorii bytu. Pot~pienie przez wladze
koscielne arystotelizmu, awerroizmu i tez tomistycznych, oddalilo
od sw. Tomasza, a zwyczaj wykladania ad mentem jakiE'gos autora
nie wyczulal na obiektywnq prawd~, lecz pozwalal powtarzac nie~ieay werbalnq wersJ~ tomizmu. Na ogol wi~c w XIV wleku sw. Tomasz me mTal kontynuator6w.
Z roinych powodow w XV i XVI wjeku tomizm i w og6Je scho- .
lastyka nie ksztaltuja kultury epoki. W XVII wieku filozofia
chrzescljanska jest uprawiana, lecz w wersji niescholastycznej.
Formuluje jq w ,duiej mierze Descartes, Malebranche, Pascal, Lei-
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hniz, Wolff. Owszem, pisz q swe dziela sw. Jan od Krzyza i sw. Teresa Wielka, zwyci~za w jakims sensie Suarez i jego wersja tomizmu, ale 0 wiele mocniej · priemawia do umyslow kartezjanizm .
. W XVIII wieku po empiryzmie angielskim ksztaltuje filozofi<t
Wolff i Kant. W XIX wieku zwyai~za wielki idealizm Hegla i pojawia si~ pozytywizm Comte'a.
W roku 1879 papiez Leon XIII oglasza
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tendencji zachowawczej jest sluszne haslo, akcentuj.qce utrzyrozwiqzan sw. Tomasza. Kazdy autentyczny tomizm 0 to
ega. Niesluszne jest jednak przekonanie zwolennikow tej tenji, ze tylko przez nich przyj~ta interpretacja mysli sw. Tomai 1
,.)
jest juz dla wszystkich czasow zgodna z tekstem Tomasza
'I i
iriny sposob wyrazania mysli, niz ich formula, jest bl~dem.
<:torycy filozofii wlasnie wykazujq, ze teoria bytu sw. Toma/3za
"
gl~bsza i precyzyjnci.ejsza niz interpretacja nawet Kajetana.
·Zarzut wi~c podstawowy w stosunku do tomizmu zachowawczego
ten, ze broniqc mysli sw. Tomasza cz~sto broni sfonnulowania .
'mysli przez jakiegos jednego autora, jak gdyby to sformulowanie
10 bye we wszystkich epokach jednakowo czytelne. Lecz akcent
~g!()wny zarzutu dotyczy tego, ze broniqc takiej czy innej formuly tomizm zachowawczy broni wlasnie znieksztalconej mysli sw. Tomasza.
,\
Wedlug historykow filozofii tak znieksztalconq wers q 'est uj~cje
Kajetana,
rC1era; redta, . nawet Hugona. I trzeba wielkiej . pre'-':YZJ1 UJ~C, wyszkoloneJ przy pomocy metOdologii i nauk historii
aby wszystkie wtr~ty awicenianskie. szkotystyczne, suarezjanskie, czy inneumiee wyo·dr~bnie i samq mysl sw. Tomasza
igodnie zJego intencjq wyraZ'ie. Jak to jest trudne i jak latwo
til poblqdzie pokaz~ przy okazji rozwazan 0 esencjalizmie, ktory
jest podstawowym bl~dem malo precyzyjnych uj~c teorii bytu.
Tomizm zachowawczy walczy przeciw sobie. Chcqc zachowac
mysl sw. Tomasza nieswiadomie staje w obronie tego co nie jest
·tomizmem. Staje bowiem w obronie formuly, a nie tresci
glqdow
sw. Tomasza. rzyj~cie w hycie na przyklad zboZenia z istniema
i "[stoty jeszcze nie swiadczl" 0 tomizm1e. Dopiero sprecyzowanie relacji mi~dzy istnieniem a istot q moze bye zreferowaniem mysli sw. Tomasza. Trzeba tu jednak bardzo uwa~ae, poniewaz powiqzanie istnienia z istot'l inaczej widzi Awicenna, Kajetan, Franciszek de Silvestris, Garrigoti-Lagrange, Gilson. Ktore z tych uj~e j£st najblizsze
mysli sw. Tomasza? Wiemy na pewno tyle, .ze nie moze ulegac watpliwosci tendencja do precyzowama, stalego, coraz wierniejszego."
ujmowania intencji mysli sw. Tomasza. Bl~dne mUSZq bye te uj~cia, . ,
Z"1ttOI ych wymka ze s one ostatecznym, na zawsze adekwatnym
· wyrazem teorii bytu, tak przeciez u sw. omasza g ~ 0 1eJ 1 wymagagceJ c1qglych analiz.
Literatura dotyczqca tomizmu zachowawczego jest dose duza.
· I opinii 0 tym tomizmie wyrazono bardzo wiele. Podalem ich tylko
tyle, He wystarczy, w moim odczuoiu, do zarysowania obrazu tego
.nurtu, na ktory skladajq si~ sluszne tendencje, lecz i bardzo kryty· kowany sposob wykladu nauki sw. Tomasza.

\f
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::::':Za ki'ika lat z wystqpieniem Mal'itaina pojawia si~ trzecia, precyzujqca wersja. I te trzy wersje trwajq do dzisiaj. .
.
W artykule nie chodzi 0 ocen~ czy fonsowanie jakiejkolwiek
wersji, lecz jedynie 0 zanotowanie faktow. Historyk filozofii
stwierdza i referuje poszczegolne . interpretacje tomizmu . .
We wspoltzesnej kulturze filozoficznej Sq wi~c aktualne trzy
tendencje interpretacji lub wersje tomizmu i, wydaje si~, b~d'l
juz prawdopodobnie trwaly zawsze. ·Zawsze bowiem jest mozliwa
tendencja zachowawcza i tendencja otwierania si~ na nowe prqdy, . .
tendencfa precyzujqca, wierna mysli sw. Tomasza lecz usilujqca naJdokladniej j'l wyrazie wohec sluchaczy danych czasow, na .
poziomie ich przygotowania filozoficznego i na poziomie aktualnej
w danym okresie hislorycznym aparatury naukowej. A wszystko
w tym . celu, aby najwierniej tlumaczye i rozumiec mysl sw. Tomasza.
, Te. trzy interpretacje tomizmu m.ozna okreslic i scharakteryzowac
nast~pujqCo:
,
Pierwsza · wersja: tomizm zachowawczy (nazywany w historii
filozofE nneopaleotomlzmem" lub paleotomizmem).
. Cechy charakterystyczne:
a) Tendencje do utrzymania tradycyjnie utrwalonej wersji poglqdow sw. Tomasza.
.
b) Nierozroznienif' stalej tresci teorii bytu i zmiennych formul
wyraiania tych tresci. . .
c) Optymistyczne przekonanie, ze przyjmowane w danej epoce
terminy i ich znaczenia, desygnaty terminow i j~zyk wyktadu
Sq bezwzgl~dnie adekwatne w stosunku do tresci twierdzen sw. To·masza . .
Zrodlem historycznym tomizmu zachowawcze 0 . est scholastyka nowozy na, t ra prze e wszyst 1m Ole widzi roznic mi~dzy
myslq Arystotelesa i sw. Tomasza, a mysl sw. Tomasza odczytuje
z tekst6w wedlug sugestii Kajetana, Htigona, czy Gredta. W zrozu-

oraz:
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2 · Druga

wersja: tomizm asymilujqcy (nazywany przez historykow
filozofii krotko 9i2tomlzmem Iowansklm).
: Cechy charakterystyczne:
. a) Tendencja do asymilacji lub ,inaczej nastawienie eklekt czne,
swiadome lqcze!lle z omlzmem roznyc
_mow, czy
0
nau szcze
c .
b) TelL encja 0 syntezy uogo maillcej, wyrazajqca si~ w pOj)tawie
wlasciwej metafiiyce indukcyjnej, czyli uogolniajqcej wynik nauk
szcz~gfiliLw-ycb. ________ .
__
.
.' Zrodlem his
'tomizmu asymilujqcego Sq w duzym sto~
.pniu te tendencje, ktore ukonstytuowa y pozytywizm.
. stawowq \
. cechq pozytywlzmu jest przeciez w pro~lemie teori~ filozOfu_ uogol- )
\''''O''le w nl ow rozn c
ownle prz ro
',.-' z
. c i uo olnia c .
O. WI C n
czasach Mere:iera to asymilowanie i uogolnianie dotyczylo
wlasnie nauk przyrooniczych. Dzisiaj wielu tomistow patrzy na
to,mizm poprzez u ' c· fenomenolo i' .
. Niektorzy teologowie tomistyczni wlqczajq w tomistyczne analizy nastawienia egzystencjaliz'm u, czy mounierowskiego personalizmu. · Marechal znowu
wlqzal swoj tomizm z kantyzmem, Gemelli z neoheglizmem, Mi, ~halski z his tor z
' .
~-,-.
,._ --- - ---- - --- - .
, Tomizri'f- asymilujqcy popelnia blqd z punktu widzenia metodo- I
l! logii nauk, blqd lqczenia metod, wlasciwych roznym naukom, takim \
jak filozofia i nauki szczeg6IOwe. Inny jest przedmiot filozofii
,i nauk szczegolowych, i dlatego 'nie jest mozliwe badanie przed~iotu filozofii metodami nauk szczegolowych. Poza tym twierazei nUl danego kierunku fllozofii Sq zalezne od punk tow w.yjscia, '
I cz~sto . niesprowadzalnych do . siebie w roznych filozofiach. /A~';jJrli- IJ
j Jacja wi~e rQzwiqzan, wynikajqcych~ roznych punktow wyjscia, Y
. taKicri n-p. jak pluralizm, nie jest mozliwa, poniewai syntetyzow~7'
laby niekledy twierdzenia wykluczaJqce si~ i sprzeczne ze sob / ..
rzeCla' wersja: omlzm precyz
cy (ooraz cz~sciej nazywany
w Kanadzie, ~i;~ ~ 1 Polsce tomizmemj!gzystencjaJ-

~

,
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~~ historycznym

tej interpretacji jest tendencja ci-;;-egO
nawracania do hodel, do tekstow sw. Tomasza, do sprawdzania
kaidego twierdzenia tomistow przez zestawienie tego twierdzenia
z teori q bytu u sw. Tomasza. A wynikiem ana liz jest przekonanie,
ze u sw. Tomasza istnieje nigdy nie wydobyta nawet przez jego
uczniow lub zagubiona przez nast~pcow, zawsze ile odczytywana
'przez komentatorow, odr~bna, glE;boka teoria bytu. T~ teori~ i jej
wag~, jej klas~ naukowq w zakresie metafizyki widzi si~ porownujqc raine teorie bytu i rozne interpretacje tych teorii.
Interpretacj~ egzystencjalnq zapoczqtkowal Maritain.; Pogl~bil
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jq i upowszechnil Gilson. Kr6tko mozna stwierdziC. ze tomizm
precyzujqcy (nazywany WTIsnie tomizmem egzystencjalnyml zrodzil si~ z bardzo krytycznej i bardzo fachowej lektury tekstow5W:'
Tomasza. WYnlki teJ Iektury staleJ I WetqZ w metoClyce ctosKon~~loneJ z konieczll'osci muszq precyzowac, poprawiac i uzupelniac
raine dotychczasowe, monograficzne i podr~cznikowe, nieprecyzyjne ujE;cia, mniej wi ernie wyraz.ajqce mysl sw. ·Tomasza.
Cechy charakterystyczne:
a) Wy}qczanie z tomizmu nurtow obcych tomizmowi, tzn. w potocznej wersji tomizmu rozpoznanie samej mysli sw.- Tomasza
i ujE;c augustyilskich, awicenianskich, szkotystycznych, suarezjanskich. Qczyszczanie tomizmu takie z nalecialosci i wplywow Descartesa, Wolffa, Kanta, pozytywizmu i fenomenolog1i. Jest to
moiliwe dzi~ki dokladnemu poznaniu w starannym studium historii
filozofii poglqdow Awicenny, Szkota, Suareza, Wolffa, Kanta, Husserla i innych Oraz oczywiscie sw. Tomasza.
b) Wylqczanie z tomizmu niezgodnych z intencjq sw. Tomasza
ujE;c esencjalizujqcych i pokazywanie mysli sw. Tomasza jako to- 'II
miZllm egzystenc ' alnego, 1zn. anahzu)qcego
,
precyzowanie wiE;C twierdzen meta izy I om IS yczneJ w uchu
Tomaszowej egzystencjalnej teo'rii bytu (egzystencjalnej, nie egzystencjalistycznej; egzystencjalizm bowiem zajmuje si~ przezyciami
czlowiek3, tomizm egzystencjalny analizuje od strony istnienia
wszystkie realne przedmioty).
c) Proponowanie tym samym poprawek dla wersji utrwalonej,
poprawek dotyczqcych formy wyraiania tej samej zawsze, ale
precyzyjniej uj~tej mysli sw. Tornasza. Szukanie tY!ll samym wlasnie autentycznej tresci ujE;c sw. Tomasza . Tomizm precyzujqcy
przyjmuje bowiem zdanie, ze rownolegle do rozwoju metodolog.ii
i historii filozofii zmienia si~ sposob wyrazania tej samej zawsze
Tomaszowej teorii bytu. Cala sprawa ostatecznie sprowadza si~
do tego, ze tresc twierdzen zostaje bardziej autentycznie' i precyzyjniej uj~ta.
Niektorzy historycy filozofii wyroiniajq jeszcze tak zwany
"mlodszy tomizm", ktory w proponowanym tu podziale bylby
pogrannczem tomlzmu zachowawczego i tomizmu precyzujqcego.
Rozwiqzania tego tomizmu Sq bliisze Arystotelesowi niz sw. ToD1aSZOWi. Wymlema SIE; wsrod "mlodszych tomlstow" Sertillange'a
i Garrigou-Lagrange'a.
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precyzyjnego

2
, Nie moina twierdz.ii:, ze kaidy z tych trzech typow tomizmu
zachDwawczym Sq nuity precyzujqce i ze w tDmizmie precyzujqcym Sq ujE:cia esencjalizujqce lub zgDdnie z tendencjq tDmizmu
<tsymilujqcego wiqzqce mysl sw. TQmasza z jakims metodDIDgicznie
obcym tomizmowi kierunkiem filDZDfii.
TDmizm egzystencjalny, ktory wczytujqC si~ w teksty sw. Tomasza dDChodzi do. wynikow poprawiajqcych utrwalone wersje
tDmizmu, pDprawia je w sensie wydobywania tej TDmaszowej
teorii bytu, ktora jest zasadniczym przeciwstawieniem si~ uj~ciom
esencjalizujqcym. Mozna by wi~c powiedziec, ie dopracDwanie si~
teDrii btu, zgodnej z myslq sw. TDmasza,
Ie a na w zwalaruu
uj~c tDmistyczny
z esepcJa 1zmu, Po prDstu myslenie 0. teorii
bytu u sw. 'fOtIlaSza Jest WC1qZ zeslizgiwaniem si~ refleksji w esencjalizm i upDrczywym wydDbywaniem si~ ku akcentDm wykrytym
usw. Tomasza przez tDmizm egzystencjalny.
Glowny wi~c lub mDze najcz~stszy jest w tDmizmie i pomi~dzy
roinymi wersjami tomizmu spor mi~dzy esencjalizmem i tDmizmem egzystencjalnym. Rozwazmy wi~c t~ sprawE:, aby Dd innej
jeszcze strony scharakteryzDwac sytuacj~ we wspolczesnym tDmizmie.

C~ti.4,..""'"

Uwaza '5i~ pDv.:,szechnie, ze ~ tega tGmiZlllu uzasadnieniem
bytu i jegD ierw'szym elementem skladDwym jest faktycznie ~DZ
nDSc, . mDZ iWDSC lub pDJ~C1e. Prze mlO em
DW1e
ana 1Zy jest
• zawsze w tym tom1zmle-moznoSc . lub mDiliwDSC, albo spoj~ciowany
akt istnienia. Przez mDinDsc naleiy rDzumiec ten stan realnego
bytu, w ktorym:-Dyt Jeszcze me rna rego, do czegD zmierza. ObOK
tego stanu stw1erdzamy w bycie takie stan pDs1adama h!gD, do.
czegD byt zmierzal; ten stan nazywamy aktem. Akt i mDinDSc,
czyli byt nie . b~dqcy czyms pod jakims wzgl~dem i b~dqcy czyms
pod danym . wzglE:dem, Sq dwiema rE!alnymi rzeczywistosciami,
dzi~ki · ktorym byt' zmienia si~ i jest by tern przygodnym. A mDiliwose jest czyst q , niesprzecznDsci q i nie jest . stanem bytu, nie jest
. w:i~c wewnqtrz danegD bytu, Iecz Jest sytuacjq pDrzqdku IDgicznegD.
SpDj~ciDwane istnienie jest , tylkD pDj~ciem i 'nie stanDwi elementu
rzeczy.
..' Tomizm ten, jeieli YL.Qgole-Eojawia si~ gdziekDlwiek w fDrmie
. czystej, kaidemu~yroinionych przez sW. Tomasza elementow
' r bytu ' przyznaje, mDie niezupelnie programDwo, lecz z racji malo.
'.-
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j~zyka, odr~bne

bytowanie.

~ynikaloby

z tych

UJ~C,

ie elementy bytu istnriejq oSDbnD i przyczyna sprawcza komponuje

wyst~puJe zawsze w postaci czystej. Jest moz!1we, ze w tom1zm1e
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~ich

kOllkret.
- ---Es"e'ncJaHzin wi~c rDdzi si~ w momencie przyznania samodziel. n~@.. ,i~trlienia czemus, CD jest tylkD elemente!ll, istniejqcym realnie
aDpiero w compositum i oczywiScie nie na z~zTeaOdaWariIa~
cz~sci, lecz na zasadzie Ddr~bnosci racji, tfumaczqcych dzialanie
wewn~trznie zloiDnegD lecz b~dqcego metafizycznq jednDsciq bytu.
Przyjmuje si~, ie istniejq dwa irodla tomistycznegD esencjalizmu: tradycja wDlfianska 1 tradycJa kaJetanowska (Wolff: 1b/9 .
1"754, KaJetan: 1439-1534). 'I'radycJa wolhanska jest poiniejsza,
ale mowimy 0 niej najpierw, poniewai j~j wplyw na tomizm
z czasow po encyklice Leona XIII jest wyrainiejszy i barelziej
znieksztalcajqcy.
a) Tradycja wDlfianska
Ch. Wolff zawaiyl. na dziejach filozofii tendencjq eklektycznej
~ntezr TendencJa fa wymkla z dqzema WDIIfa do. porzqdkowama
1 poctz1alu nauk, scalania pDszczeg6lnych probl~mow czy rozwiqzan
w Dsobne dyscypliny. WDlff podzielil wi~c filozofi~ na DntoIDgi~,
kDsmoIDgi~, teDdyce~, psycholog1~ 1 mne. A wmetahzyce
w1qzal
p rZq
1wosclOwym, Ja 0 wym a z analizowanych
mzeJ fekstDw.
Slady tej tendencji dzisiaj widzimy w definicjach bytu, z kt6rych wymka, ze bytem jest to, CD istrueje lub 1struec moze.
. Na tOlIllzm1e WDlff zaWazyl rowruez r6zpowszechniajqc lub
akceptujqc w swej szkole s Dsowame sy og1zmu jako metody uzyskiwania twierdzen filozo 1czn C .1 e noczesme jako metoay wy-k a u. y 0
ult formuly ' i schematu oraz raCJona zm czys
anahtyczny, wyrzekajqcy si~ jakichkolwiek czynnikow intuicyjnych. Dzis w1emy, ie stosuje si~ w m.e1.afizyce raczej rozumD,w anie
~alitycznD-redukcyjne i ie"'!n'etDda jedynie sylogistycznego wykladu nie .jest charakterystyczna ani dla sredniowiecza, ani dlGi
calej schDlastyki nowoiytnej, ani dla sw, TDmasza, lecz jedynie
\ dla tak z~anej scholastyki protestanckiej, stworzonej wlasnie przez
W.Dlffa.

!

'tYaaycj~ wolfianskq, charakteryzujqcq si~ . dqieniem do eklektycznej syntezy, rozpoznajemy takie po trzedi glownych bl~aacB,
pDwtarzanych w utrwalDnej przez niq wersji tomizmu .
a) Pomieszanie porzqdku istnrienia z porzqdkiem moiliwosci.
WDlff pisze bowiem mi~dzy innymi, ie philDSOphw est sClentw
possibilium, quatenus esse possunt i ie in phiiDsDph,ia itaque reddenta est ratio, quomodo ea, quae fieri possunt, actu fiant. 1
1 Ch.

W 0 1t

t, Phitosophia rationuLis sive togica, Llpslae

1740,

s. 13 I ·

14.
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Filozofia wi~c wedlug Wolffa jest nauk q 0 by tach moZliwych lub
o tym, w jaki sposob te byty, ktore mogq zaistniec, wlasnie
zaUstniaIy.
Zupelnie beztrosko Wolff porusza si~ jednakowo w porzqdku
realnym i moiliwym nie precyzujqC roznicy mi~dzy bytem z jednego i drugiego porzqdku.
b) Pomieszanie porzqdku moznosci z porzqdkiem mozliwosci,
czegos wi~c realnego z mozliwym.
Na topomieszanie nIe reaguje nawet HugoJt ktory komentuje
"dwadziescia cztery tezy tomistyczne". Tezy Sq sformulowane
ostroznie, a Hugon pisze bez niepokoju, ze "sposrod rzeczy ... jedne
m~ istniec. lecz jeszcze nie istniejq, inne zaS juz istniejq. To, co
iMniec moze, znajduje Sl~ w moznosci to zas, co Juz 1stni~je, zna'dUJe S1~ w a Cleo
'
Tomlsta, kt6ry-przekroczyl etap werbalizmu w wykladzie mysli
' sw. Tomasza, nie moze pisac, ze moznosc jest tym, "co istruec
moze", "lecz jeszcze nie istnieje". Moznosc Jest realnym elementem
byTu 1 znaJduJe Sl~ w 1stoc1e bytu wlasnie juz lstmeJCjcego. Jedyrue
m_ozhwosc Jest poza porzqdkiem istnienia, kt6rego odr~bnosci sam
Wolff zupeJrue me rozumie.
c) Oddzielanie w bycie jednego elementu od drugiego tak dalece.,
ze traktuje si~ te elementy jako samodzielne byty lub przynajmniej takie, ktore mozna ontologicznie osobno traktowac. Po prostu
nieumiej~tnosc oddzielania porzqdku poznawania i bytowania.
Dia przykladu tekst Gredta. Gredt pisze, ze metaphysica in supremo abstractionis ' gradu constituta versatur circa ens omnimo
,immateriale, eius obiectum jormale est ens i-mmateriale, sed ens
omnino immateriale est ens commune Si?U ens ut ens est. 3 Gredt
utozsamia bvtiako byt z bytem niematerialnym, tym s~

2 Hug 0 n,
Zasady fUozofit dwadzte§cta eztery tezy totnlstyczne, Hum.
A. Z'ychllnskl\ poznan 1925, S. 9.
3 J. G red t, ELementa pnUosoplltae aristoteltco-tnomisticae, Frlburgl Br.
1912, t. II, s .•.
4 ·s. Thomae
A q u Ln a tl s, Summa Theologica (Indices et Lexicon), ed.
'MarleHl, Taurlnl 1937, t. VI, S. 262.
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wie innych tekstow. a zwlaszcza traktatu In Boethii De Trinitate
wiemy, ie sw. Tomasz bardzo akcentuje w metafizyce jej przedmiot, ktorym jest kaidy konkret, ktory istnieje. I urabianie sobie
poj~cia bytu polegn nie na pomijaniu jakiejs sferyrzeczywistoscl,
nm nawef me na abstrahowaniu, lecz ' na separacJ1, 5 czyh na
stwarzamu przez operowame Sqdam1 negatywnym1 takiego poj~cia
bytu, ie zostaje nim obj~te wszystko, co istnieje, a wi~c takie byty
materialne, ,od ktorych zresztq rozpoczyna ~ie pozn'arrte.
~ dla sw. Tomasza, jak mysli Gredt, "byt jako byt" znaczylo "byt niematerialny", to jednoczesnie znaczyboby, ie poj~cie
jest rowne rzeczy. "Byt jako byt" jest poj~ciem, wprawdzie transcendentalnym, ale bytujqcym jednak w porzqdku poznawczych uj~c
rzeczywistosci realnej, a rzecz jest wlasnie z innego porzadku rui
pojf;cie, z porzqdku tej realnej rzeczywistosci. I tego sw. Tomasz
rue rilyli. Metafizyka wedlug sw . Tomasza roini si~ przedmiotem
od innych nauk, ale przedmiotem w sensie metodologicznym, rue
w sensie ontologicznym. Nie tylko byty niematerialne, ale wszystkie byty Sq przedmiotem metnfiz ki o d '
ie Sq bytami,
cz 1 czyms, (:0 .realnie istniej~
Rozroinienie bytu pozytywnie i negatywnie niematerialnego nie
uwalnia Gredta od postawionych zarzutow. Podr~cznik Gredta
jest jeszcze dzisiaj uiywany na przyklad takie w niektorych kanadyjskich seminariach duchownych.
Gredt n~e rozroiniaj ,!C
rzqdku metodolo icznego i poznaw~od porzq
u metnfizycznego 1 realnego powtarza ta ie tradycj~ kajetanowskq.
b) Tradycja kajetanowska
Tradycja ta wyraia si~ w tendencji do rozdzielania w jakis sposob istoty i istnienia, wI adz zmysIowych i umysIowych czlowieka,
duszy i ciala, po prostu roznych ,poszczegolnych eleme,n tow real,..
nego bytu, a przede wszystkim wvraza si~ w arystotelesowskim
sposobie u 'mowania bytu w postaci formy, a racze' istot
oznawanej w simplex appre enslO.,
Aby t~ tedencjf; zrozumiec i zilustrowac, przedstawi~ kilka typowych w historii .tomizmu uj~c zagadnienia struktury bytu.
;; Et quia veritas inteHeetus est ex 'noe, quod conformatur (rei), patet quod
secundum operationem inteHectus non potest vere abstranere, quod secundum
rem eoniunetum est, quia I~n abstranendo significaretur esse separationem seeu~
dum ipsum esse ret, s[cut si abstrano nominem ab albedine dicendo: "nomo non
est alb us", signifieo jesse seperationem in ' re . Vnde si secundum rem nomo et
albedo non sint separata ert( inteLLectus fa!sus. Hac ergo operatione inteLLectus
vere ,abstranere non potest nisi ea quae secundum rem separata sunt, ut cum ,
dicitur: "homo non est asinus". S. Thomae A qui nat I s, In l!brum Boethi!
De Trinitate exp,ositio, (ed. P. Wyser), 5, J.

il '.
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Sam Kajetan przez byt rozumie istotE:, przenikanq istnieniem.
Wyr6znia ens nomina liter i rozumie przez to samq istot~ bytu,
oraz ens participiaLiter, czyli is totE: jako nalezqcq do porzqdku
realnego. 6 I twiercizi, jak to formuluje A. Kr<lpiec, ze "przez byt
w 'pelnym lSensie nalezy rozumiee jakqs istot~ w relacji do istnienia, albo tez odwrotnie istnienie zdeterminowane przez jakqs
istot~". 7 Nie wiadomo jednak dokladnie,czy wedlug Kajetana
istnienie jest odr~bne dla kazdej istoty i aktualizuiqce istot~ czy
tez jest jedno istnienie, w kt6rym ist()ty Sq zanurzone, odr~bne
i tylko przenikane istnieniem. "W istotach (rzeczy) Sq niesprowadzalne do siebie... lqczy je razem wsp61nota w odniesieniu do
istnienia." 8
'
Uj~cie Kajetana rna dwa zr6dla: wlasnie Arystotelesa i Awicenn~.
Wed lug Arystotelesa materia i forma stanowi jednooc substancjj:l.lnq, ale tym, co poznajemy poprzez przypadlosci, jest forma,
skupiajqca istotne momenty substanc ·i. B t wi c to dla Ar stotelesa g owrne onna, istota.
' . Awicenna pomyslal byt podobnie. I tylko zauwazyl, ze to, zpowodu czego byt jest realny, jest takze czyms realnym, jest jednym
z element6w bytu. Ale pon!ewaz byt jest g16wnie istot q , czyli zespolem tego wszystkiego, czym jest, zespolem wi~c cech, konstytuujqcych substancj~, istnienie jest jednq z cech, jest jak gdyby
przypadlosciq 1StO'tY..
Kajetan widzi byt takZe jako istot~, kt6rq przenika istnienie. To
istnienie jest dla istoty czymS zewn~trznym, z czym istota oczywiscie nie utozsamia siE:, lecz w czym partycypuje. Uczestniczy
wi~c w czyms bardzo dla niej koniecznym, ale, bye moze, nie na. lezqcym do compositum bytu, a tylko przenikajqcym istot~.
Franciszek de Silvestris okreslil byt jako ens ut nomen sub esse '
actualis existentiae. ,Tego uj~cie, jak twierdzi o. Krqpiec,9 jest
bliskie mysli sw. Tomasza. Dodajmy jednak, ze nie byloby dziwne,
gdyby ktos uj~cia Franciszka de Silvestris odczytal tak, jak si~
c7yta Idziego Rzymianina, dla kt6rego istota i istnienie to prawdopodobnie duae res, dwa samodzielne wsp6listniej qce byty.
Wedlu Garrigou-Lagrange chwytamy poznawczo ~j ierw istot~,
a dopiero w re eks'i nad szczeg610w~!!1l anymi doswiadczerua
uswia amiamy sobie istnieilJie.
rese bytu poznajerny najpierw
6.Esse actuatis existentiae. quo res est ens .... est ens participiaUter. Caleta- '
nus Thomas de · V I 0, In De ente et essentia commentarium. st Laurent. Roma

131,

8H.
7 A. K r <I pie c, . Teoria anato!li! bytu. Lublin
8 ibidem. s. 74.
9 ibidem. s. 76.
16 ibidem. s. HH.

1959

s. 74.
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dlatego, ze pierwsze jest @mplex apprehen~ a istnienie ujmujemy w drugim eta pie, poniewaz s'ld, kt6rym rnozna poznae istnieilJie, nast~puje po pierwszym ujE:ciu.
Uj~cie Garrigou-Lagrange jest bliskie arystotelesowskiej koncepcji bytu: chwytanie najpierw tresci, streszczajqcych si~ w formie lub 1stocie. Lub m6wi'lc dokladniej to jest patrzeilJie na tomizm
poprzez uj~cia Arystotelesa: poznajE: istot~, 0 kt6rej w refleksji
wnosz~, ze istmeJe.
A wi~c pierwsZa w bycie realnym jest istota, . czyli pierwsza
jest moinose lub mozhwosc. lone Sq uzasailillenleffiOyfu~sumle
tW'lerozeme me do 'przyj~cia, jesn-WCZytamy S1~ w"'leksty sw.
Tomasza.
Zestawmy jeszcze pod koniec rozwazan 0 esencjaliizrnie cechy lub
warunki !ffencializmu.
EsencJCJOizm Jest wtedy, gdy przyjrnujemy, ze w bycie zachodzi
prrynajmniej jedna z wymienio~ych sytuacji:
1) istota stanowi jedyny element bytu,
. 2) istota jest wczesniejsza, istnienie dochodzi do niej,
3) istota jest r6wnorz~dnym elementem razem z istnieniem, lecz
bytuje z istnieniern paralelnie, jako dwa samodzielne byty,
4) isoota jest r6wnie waznym w bycie elementem jak istnienie;
poznawczo traktujemy i istot~ i istnienie odr~bnie i tak formulujemy 0 nich · twierdzenia, jak gdyby byly odr~bnymi bytami, z kt6rych przez dodawanie cZE:sci powstal byt,
.
5) istnienie jest w konkretnym bycie odr~bnym, wsp6lkomponujqcym byt elernentem, wyodr~bnionyni nie tylko poznawczo,
lecz realnie jako res,
.
6) istnienie jest wczesniejszym w konkrecie elementem, istota
dochodzi do istnienia pMniej (oczywiScie gdyby istnienie przez
moment nie bylo polqczone z istotq, byloby automatycznie
samyrn istnieniem i by tern koniecznym),
7) istnienie jest jedynym elementem przygodnej rzeczy.

'1

.\\

~ ;~

Esencjalizm wi~c powstaje wtedy, gdy jakiemus elementowi
bytu przyzna si~ istnienie samodzielne, obojE:tnie czy to jest istota,
. ,istnienie, czy materia.
II. TOMIZM EGZYSTENCJALNY

' Uzasadnieniem bytu, czyms w tym bycie pierwszym,w czyrn .
pojawia si~ jednoczesnie cala tresc bytu, jest istnienie.
.'
Poza istnieniern wszystko jest nicosci q , niebytem. Niczegonie
rna przed istnieniern. Byt wiE:c to poszczeg6lne, odr~bnelstnienie, .
a w momencie, gdy si~ pojawia, j~.dnoczesnie ~jawia si~ istota,

I·
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jako racja ograniczenia tego istnienia, sprawlaHca, ze to nie jest
, istnienie bez determinacji, nieskonczone, lecz to oto, istnienie tego
konkretnego bytu 0 takiej wlasnie tresci, poj awiajqcej siE: na istnieniu i w istl11ieniu jako miara istnienia. 1stnienie wi~c jest nie tyle
wczesniejsze, ile jest pod~tawowym elementem rzeczywistosci, jej
cinem, czyms, od czego· zaczyna siE: byt.
Krotkq, ogolnq i przyst~pnq charakterystykE: tomizmu egzystencjalnego podaje miE:dh innymi Mascall w swej ksiqzce Istnienie
i ana~ogia. 11 Oto kilka mysli z tej ksiqzki.
Sw. Tomasz oczyszczal filozofiE: z esencjalizmu. Swojq teoriq
istnienia i istoty tlumaczyl, dlaczego rzeczy istniejq. Teoria formy
i materii sluzyla do tego, aby wyjasnii:, dlaczego jest wiele rzeczy.
; ;Punktem wyjscia analiz metafizycznych jest dla sw. Tomasza
byt,rozumiany jako realny konkret. Konkret ten pojawia siE: jako
rezultat powstawania istoty jednoczesnie z istnieniem. 1stota nie
poprzedza aktu istnienia. Akt istnienia jest pierwszy i pojawia
siE: jako odrE:bny, jednoczesnie wystE:pujqcy z istotq, ktora powstaje
"na istnieI1Jiu" i w istnienju.
Jezelibysmy rozpoczE:li analiz~ od istot, wpadlibysmy w teoriE:,
ze istoty tkwi q w nieistniejqcym podlozu. Dany jest nam w poznaniu wlasnie porzqdek istnien, z ktorych kazde od poczqtku jest
okreSlone, tzn. wystE:pujqce z istot q.
, 1stnienia jednak nie mozna traktowac 'ako "cze os". Istnienie
jest aktem isto . stotE: ujmujemy w pojE:ciu, a istnienie w sqdzie.
MogE: bowiem twlierdzic u przeczyc, ze rzecz IS meJe, me mogE:
utworzyc pojE:cia istnienia rzeczy. W poznaniu jednak nie rna dwu
aktow, zmyslowego i umyslowe 0. Jest jeden akt p_oznawczy,
w ktor m zm s y 1 umysl razem dZla a .
Ie poznajemy wiE:C
osobno istoty i istniema, ecz poznajemy byt od strony istoty i aktu
istnienia.
'
Akt istnienia jest pierwszy w bycie, ale poniewaz musi bytowac
w jakis okreslony i skonczony sposob, powstaje w nim istota, jako
swoista racja ograniczonego bytowania istnienia. Tyle Mascal!.
' ,Wedlug wiE:c tomizmu egzystencjalnego istnienie swoiscie wyprzedza istotE:, istota n~e wyprzedza istnienia. 1stnienie jest po
prostu czyms pierwszym, poza czym jest juz nicosc. Istnienie, dla
kazdego konkretu odrE:bne, dzwiga na sobie wylamujqcq siE: zniego
i okreslajqcq je istotE:. Razem z i'stotq konstytuuje konkret. Jest
w byde jako realna rac 'a dostateczna znajdowania si~ konkretu
~ 'porZq . u by tow realnych. Jest W1E:C przede wszystkim uzasadnieniem 6ytu, calej rzeczywistosci, racjq pojawienia sip, istoty
ikonkretu.

----

11 Tlum. J. Zlelhlska, Warszawa J96J,

S.
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3
Dla zrozumienia procesu wydobywania siE: tomizmu z esencjalizmu podam kr6tki przeglqd etap6w rozwoju tomizmu egzystencjalnego, czyli etap6w precyzowania mysli SW. Tomasza.
Tomizm egzystencjalny nie od razu osiqgnql ten stopien wiernosci w stosunku do uj~c sw. Tomasza, na kt6rym teraz si~ znajduje. Rozwijal si~ i precyzowal dlugo. Musial najpierw odpierac
zarzuty w og61e przeciw metafizyce, przedyskutowac .pozytywi, stycznq koncepcj~ filozofii, wyprecyzowac metody analizy tekstu
filozoficznego. metod~ wykrywania i identyfikowania teorii bytu
danego autora, przekonywajqco wykazac, ze sw. Tomasz poj~cie
bytu zdobywa na drodze separacji, ze rozpoczyna analiz~ od konkretu, a nie od element6w skladowych byfu, w ktorym te elemeiiTy
Sq tylko metafizycznymi racjami dzialania liYtu i pozostawania tym
oto bytem. Tomizm egzystencjalny musial przebudowac cal q prawie metafizyk~, zadomowionq w intelektach dzi~ki utrwalonym
wersjom tomizmu potocznego.
Maritai!,k kt6ry wystqpil w 1913 r., w swoich pierwszych pracach jeszcze powtarzal ~ Po dlugim kontakcie z tekstami
sw. Tomasza sformulowal teodE: bytu, ktora dala poczqtek tomizmowi precyzujqcemu.
Rozw6j tomizmu egzystencjalnego proponuj~ przesledzic na przy_
kladzie teorii poznania bytu tak, jak to widzi u sw. Tomasza Marifain, Gilson i Krqpiec. 12
- 1) Maritam tWlerdzi, ze wedlug sw. Tomasza "gdy czlowiek
przez zmysly zetknie siE: z rzeczq, na tychmiast w intelekcie powstaje pojE:cie bytu i natychmiast intelekt wydaje sqd: to istnieje.
Z tak natychmiastowo pojE:tym by tern lqczq siE: w umysle pierwsze
zasady." "Intelekt w ramach sqdu widzi istnienie, a w ramach
poj~cia widzi istotE:." 13
Maritain przyjql tzw. szczypcowe uj~cie bytu: intelekt chwyta
w bycie sqdem akt istnienia, pojE:ciem istot~ .. Sqd ujmujqCY istnienie jest spontaniczny, jest swoistq intuicjq istnienia. I Mal'itain
tym samym stworzyl teoriE: sqdu egzystencjalnego.
2) Gilson przyjmuje, ze wedlug sw. Tomasza "poznanie jest
szersze od pojE:ciowania. Sqd egzystencjalny jest sposobem ujE:cia
istnienia," 14 Jest afirmacjq czyjegos konkretnego istnienia. Intelekt ujmuje w bycie to, co w nim jest zasadnicze, wlasnie akt
u Kr6tk q charakterystykEl uj~c Maritaina 1 Gllsona pOdajEl na podstawle
kslllzki A. Krqpca, TeoTia analogi! bytu, s. 89-104.
IS A. K r q pie c, op. cit., s. 90 1 91.
• U Ibidem, s. 92.
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istnienia, ktory jest poza istotq i nie moze z tej racji bye przedmiotem poj~cia. Sqd egzystencjalny i poj~aie lqczq w poznaniu to,
co jest polqczone w rzeczy: istnienie i istot~.
Poczqtkiem iuzasadnieniem rzeczywistosci jest istnienie.
3) Przedstawi~ naj pierw zastrzezenia Krqpca w stosunku do
dotychczasowych uj~C. 16 A wi~c zarzuty:
a) przeciw Garrigou-Lagrange: jezeli intelekt me styka si~ najpierw z istnieniem, lecz poznaje je tylko w refleksji nad danymi
szczegolowymi doswiadczenia, to przedmiotem poznania umyslowego nie jest
.,. rzeczywistosc, lecz poj~cie. I automatycznie jeste§my
w filozofii idealistycznej;
b)przeciw MaI"itainowi: z pOWlodu calkowitego oddzielenia poznania zmyslowego od umyslowego, sqd egzystencjalny znalazl si~
w sferze czystego rozumu, jak gdyby bylo mozIiwe poznanie bez
pomocy wladz zmyslowych;
.
c) przeciw Gilsonowi: nie wyjasnil, czy sqd egzystencjalny powstaje po poj~ciowaniu, czy przed nim. I wedlug Gilsona ,i stnienie,
uj~te w sqdzie, jest dolqczone do urobionego poj~cia ogolnego.
A takiego rozwiqzania nie mozna dokonae; poniewaz wynik poznania rue bylby zgodny z rzeczywistosciq: higdy przeciez nie
i.stniejq . ogoly. Istnienie musi bye istnieniem tego oto konkretu.
O. Krqpiec proponuje wi~c inne, precyzyjniejsze rozwiqzanie.
Poznanie zmyslowe dostarcza konkretnych tresci, a intelekt
stwierdzajqc istnienie chwyta realizacj~' natury og6lnej w tym oto
konkrecie.
Istnienie rozne od istoty i materii zostaje uj~te wprost przez
intelekt moznoscjowy, ktory widzi to istnienie, zrelatywizowane
do tresci rzeczy konkretnej, przedstawionej W· rozumie szczegolowym. Wlasnie przedstawienie tresci rzeczy konkretnej miesci S;E:
w rozumie. szczeg610wym. I intelekt widzi istnienie tej samej rzeczy"realizujqcej ogol.
Rozum szczegolowy (vis cogitativa), czylrl zmysl . wewn~trzny,
nazywany inaczej wladzq oSqdu konkretnych sytuacji, w swych
funkcjach poznawczych jest zlqczony z dzialaniem intelektu. Moze
wiE:c' i musi bye terenem, na ktorym intelekt bezposn."Jnio dociera
do jstnienia konkretu, doswiadczanego przez wladze zmyslowe.
Sqd egzystencjalny nie moze bye wytwarzany w sferze cz ste 0
in elektu
ruewaz czys ego IS mema rzeczy bez jego konkretyzacji nie mozna pozn3Jc. Ie ma OW1em w YC1e oso
IS merua.
- Analiza GIIsona staJe SlE: prawdziwa, gdy wytwa.rzanie sqdu ' egzystencjalnego umiescimy w rozumie szczeg610wym.
" ' 0. ,Krqp1eC W1~C. pogl~bia i precyzuje zagadnienie poznania
' istnienia. Wydobywa poza tym wartose teorii analogii wewnqtrzU ibtdem, S. 104-U8.
.'
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bytowej dla problemu dowodzenia istnienia Boga, DOTmuluje teori~
bytow intencjonalnych, akcentuje .u sw. Tomasza separacj~ i egzystencjalnq teori~ bytu, Optacowuje teori~ transcendentali6w, wciqz
informuje 0 calosci literatury i badan nad myslq sw. Tomasza.
Zaslugq o. Krqpca jest takze to, ze tomizm polski nawiqzal do
europejskiego poziomu analiz i dyskusji.
Osiqga si~ to po prostu wtedy, gdy kazde zagadnienie tomistyczne
pokazuje si~ na tle calosci aktualnych w ostatniej chwili sporow,
uj~e, opracowan i gdy analiz~ metafizycznq kazdy badacz doskO'nali przy pomocy metodologii nauk i historii filozofii.
4) Proces precyzowania mysli sw. Tomasza trwa. Gilson poprawia to, co widzi u sw. Tomasza Maritatin, Krqpiec uzupelnia Gilsona i jego wersj~ mysli tomistycznej, uj~cie Krqpca juz precyzuje
w Polsce Majdanski (transcendentalia), Bejze (analogia), StE:pien
(byty ,intencjonalne, separacja, teoria poznania), w Anglii Mascall,
we Francji Nicolas, w Kanadzie Felan, Pegis, w USA Henle,
Renard, Wilhemsen, Klaubertanz.
Jak to wyglqda? Weimy na przyklad pro,blem 'transcendentali6w.
W tradycyjnym ujsciu transcendentalia to analogiczne i pozakategorialne pojscia.
·
Wedlug o. Krqpca transcendentalia Sq skrotami sqdow, i np.
po'j~aie bytu jest skr6tem zasady toisamosci.
Gdyby jednak transcendentale bylo sqdem, nie mogloby bye
w zdaniu ani podmiotem, ani orzecznikiem. Tymczasem w zdaniach metafizyki poj~cie "byt" wyst~puje i jako podmiot i jako
orzecznik. Poza tym, gdyby si~ przyj~lo interpretacj~ o. Krqpca,
nie byloby istotnejroznicy mi~dzy transcendentaliami a pierwszymi zasadami, co jest nie do przyjE:cia. 16
Dodaimy wj~c, ie sw. Tomasz musial postawie inne akcenty, ie
trzeba tak czytae jego teksty, I by nie sugerowae si~ perspektywq
z pozoru przekonywajqcego rozwiqzania. Wlasnie metodologia
i logika pokazujq niebez ieczenstwo latwe oscalama cZY1chs poglqdow i przez wy rywanie luk w tym scalaniu zmuszajq do nOT
wych przemyslen i ponownego, jeszcze staranniejszego czytania
teKstu ._
, Proces precyzowania tresci tekst6w sw. Tomasza, awi~c odkrywania jego autentycznej mysli trwa. Trwa tomizm precyzujqcy
i trwa tomizm zachowawczy, kt6rym kaidy tomizm staje si~
, wtedy, gdy jest wierniejszy swojej jakiejsinterpretacji nii mysli
sw: Tomasza, wciqi na nowo i COraz pelniej odczytywanej.
, Mieczyslaw Gogacz
18 por: St. Majdanski, 0 natliTze !ogicznej tTanscendentaUow ' w aspekcle
pryncl/plow ogolnej teoTH by til, .. Rocznlkl Fl!oZOf1czne KUL", ,x. (1962), z. I,
s. 41-85 .
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