
212 MA TERIAl.. Y I RECENZ.JE [22] 

slym i przejrzystym j~zykiem, co umozliwia wykorzystywanie tej pO
zycji przez szersze grono czytelnik6w. Po ka:i:dym rozdziale zamiesz
Cilona jest bibliogTafJa iniformujq,ca 0 po-zy,cjach z za,kJresu fiJ.owfii na
Ulk!i. Ksia,e.k~ Jak bye dobrym empirystq? moilna polecic kai:demu, kto 
chce zorientowac si~ we wsp6lczesnyc,h pra,dach w zakresie szeroko 
rozumianej !iilozofH nauki. 
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SPRA WOZDANIA 

SESJA NAUKOWA W 2300-LECIE 
SMIERCI ARYSTOTELESA 

Katedl'a Historii FHo,zoiii w ATK zo.rganlz,owala w dniu 18. X. 19,78 r. 
sesj~ naukow'.l poswi~conq fHo7Jofii AlfyiStotelesa dla u,czc-zenia 2300 if 0-

czrricy jego smie;rci. Sesj~ otworzyl p:rod.ziekan Wydizialu FHozofii Chrze
scijanskiej, ks. doc. dr hab. Mieczyslaw LlUbanskd.. W ,pflOlblematyik~ fi
lozo.fi'C!ZI!1a, wprowadril prof. dr Mieczysla,w Gogac.z. Wyklady wyg~osili: 
mgr T. Ba,r,tel - Zagadnietnie uniwer8'aH6w u ArYlStotelooa, T. Wa.Jen
towicz - Teor-ia ma,oorii w Metafizyce A.rysto,telesa, mg,r Ewa Pod-rez -
Zagadinienia met'odologi~ne w Etyce Nikomachejskiej, mgr A. Adusz
kiewicz - Rec,epcja ary,stotelizmu w fiJIozo.fii ararbski.ej. Poni,velj podaje
my auto;r,eferaty wyglos:wnych odczyt6w. 

MIECZYSLA W GOGACZ 

POCHWALA FILOZOFII ARY'STOTELESA 

2300 lat temu, w if. 322 przed C.hrystuosem, Aryst'oteles zmarl w Chal
kis na Eubei, a urodzil si~ w 384 r przed Chrystus.em w joilskliej kV'ionii 
Stagir,a na p61wyspie Chalcydyckim, 
$wi~cimy wi~ w tym roku, a dzi-sia,j w ATK, 2300 lat obecnosci 

- w kulturze intelektua1nej s!wiata - ni,ezw)'1klej mys,M filozo!fi.crznei, 
utrwoalonej w corpus arystoteUcum. 

ni'ez,wy,klosc filOZOlfdi Arys.totelesa 
6rymi teraz po.sl,tJgujemy Sl~ w~nn 

,oczywlmy,m. a mianowi'cle real'i'zm w 
w rnetatlzyce. 

Maja,c lat siedemnaooie, Arystateles pJ"lZybyl ze Stagiry do Aten i przez 
20 lat, az do smierc:i P-la.tona, uczyl si~ u nieg,o fHozofii, tej fil.ozof!ii, kt6-
.fq znamy z pi~knych, napisanych przez Plat-ona Dia~og6w. W ty,ch Dia
~ogach wSlZy,stkie rozwia,7Jania filo,zofiozne z'ale.za, od teodi idei, kt6['e 
w swym 7 liScie Platon wreszci-e zacza,l traktowac ja1ko obieoktywnie by
t-uja,-ce poj~cia og61ne, a nie, jaik p~zed,tem, jako realne byty i wzory 
swiata 'odlbitek. Teoria idei jaiko realny;ch byt6w lub jako · obi<,ktyw'Die 
bytujqcy'ch poj~c, byla po<Wodem, ze cala fjJozoii'a platonska musiala 
Ur7mac wiedz~, to co uj~te, wpros.t za twor,zywo byto.w, a weTyfilkacji 
twierdrzen 0 tych by tac h szukac w czlowieku, w teza'ch - ja;k bysmy 
dzis po-wiedzieli - fi]ozofii podmiotu. Odry,walo to od otac.zajqcego 
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nas 5wiata, k ierowalo tylko do naszej my sli lub wprost do idei, WYZlla
czaj 'lc idealizm, jako wersj~ sposobu poznawania swiata. 

I bye mmie trwali:bysmy do dziJs·iaj w tej jed!l1ej wer·sji myslenia i w 
jej neo.platon&ki-ch odmianach, goy.by nie dociakliwosc Ary-stotelesa, na
zy v.mna geniu'.)zem. 

A ry.stoteles, ocl<noSiZqcy si~ do Pla'bona z cl"ciq i milosdq, ulwazal jednak, 
i e ponad p·rzyj.azn.i1 jest prawd.a: "amicus Plato sed magis ami.ca veni
tas". U,wazal ze ·czyms d.la czlowieka chaifa,kiterystycznym jest potrzeba 
wiedzy, lecz do konca sprawdzonej, udowodinionej. Rozwaial prop.ozycje 
PJa,tona,2tUig;j.o~l te~ pi;)nie_ to, 00 pmed . .nim twjerozhlL inni fhloo-of.ow-ie~ 
Tropil m j'ch pOZJumowaniach, we IWSozYSitkich wi'zc doote,pnych hi:starii fi
l'oZ;Ofii przemysl,eniarc.h, niedokladnos.ci i bl~dy, niekonsekiW€ncje i zaloze
nia przyj~te baz oowudu. I dos·zedl do wni>oSJku, ze wiedza nie mo.z·e 
miee z.r6dl·a w . wiedzy, gdyz w.tedy skl.ltek i przyczYlnaniczym sig nie 
:roz,nriq, Ze plo;por·Clon"lilnosc miE';dtzy sKii.Wk'iem 1 pr,zy.czynq zmusza do- uz
nania, iz idee, jako ohiek.tyw.nie by,tujq'Ce poj~.da · og6lne, mU6Zq mi'ee 
p.r,zy,czyn~ w lu.d7Jkim myslen:iu. A przeciei poza z·amkni~Ylm kr~giem 
my,§·leni·a }e.s·t to, czeg{) nie twoc.zy.my, to c·o w sobie, a ni,e w naslZym 
m )'lsleniu , rna ra'Cj~ swego bytoiWan;ia. Byty wi~c Sq irodlem wiecizy, 
gd y.i w tedy przyczyrrla wiedzy r6zni si~ ad skutku, kt6rym jest wiedza. 
K{) niecznose nieoo~sa:moSci pTIlyozYlny i skutku zmusza d,o pr.zyj~da tezy, 
i e o1'rocz wiedlZY Sq byty i ich doty()zy wiedza, kt6rej dost·arczajq lud.z
kiemu inteleMoWli. 

Na drodze taki-ch arrmliz ArystOlteles dO!>Zedl do ,reaHzmu i pluraliz
mu rby tow. A ~toZsamosc:i przyczyny i slmtlru hroni .taka loonsekwen
cja: jezeIi p;rz)"CZyna 1 SIiutek s",! z so:bq tozs-a,me, t.o nie ma podls.taw do 
udif oin ien ia wiedzy ad bytu , po·z.nania jako czynll1{)sd czlowi<eka od S'a
meg·o ozlowieka jako przedmiotu wiedzy, Boga od swi·ata .. Jes.t wbedy 
absa:Lutny mOlnizm. 

Dociekliwa reJ.leksj.a ftLl,ozofi'Czna Arysiotelasa uwalnia nas od rady·kal
nego mOlllt.l1iu I ad wszelltlCh Odmlan idealizmu. Prz1wraca nam oar~O
nnse na,s ]a,ko ludzl, przywraca nam o~5no"~c drz.ew, k;w;ia tow, cale 
pi~kno s.wia,ta i sZ'aJr1S~ odr6inienia od nas i swiat·a Il!i~wyiklej obecnosci 
w sr6.d nas Boga. I do.piew w takiej konoopcjli rOZJumiemy, ie opr6cz re
lacj.i ppzyczynowych i poznaiw,czyclh je-st o·sohowa relacja milosci, kt6rq 
czlowiek obdaromuje lud~i i Boga. 

Te jQdnak szanse zfozumienia rela.cji milosci, r·ealnego istnienlia Bo
ga i ludzi, samego kontakitu z istl1'i:ejq·cymi 15ytamt, ukazal dopiero 
w swej renlek<s<j.i Tomasz z Akwi'il'U , k·tory rz.eoiei dzi€lki Arys.iQfelasoWi 
n . c -nas pas :gli\vamia S l ~ 0 a rea· Illzmem 1 a ~zmem a 
liik.a za'nla peIne.' p~lWdY . . 

Wsp ominam a ·amaszu tyLko dla,tego, ze chwalrt ml'storz6w Sq lch 
ucz.niowie: To:masz, g.enial ny liCZen genialnego Ary.stotel.esa. 

A'r stoteles pie,rwszy posl,uzyl si moc 1udzkiego intelek II na miar~ 
pI1ze' ,ro.ozem·a n I ·S' on 1 1 ~. 6w, slab-o CI nas.zego poznawania. 
J est z tego wzg.I~'U wzorem rea1JiilZiowania ludZlkiej g·odnosc1 , kt6rq wy
r aza nasza S 1 wolnosc a ow, w,proS' pr·ze ywame w pr a
w· .. me. 
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TOMASZ BARTEL 

ZAGADNIE:NIE UNIWERSALIOw U ARYSTOTELESA 

Ary·stoteles badajqc przyczyny mqdif osci i nauikU odwoluje si~ , jak 
zwy.kJe pr,zy rozwaianiu po j ~c, d,o kh potoczneg{) f{)zumienia . Otoz og6l 
uwaia kogoS z'a mqdr.ego na trzy s'Posoby: Raz mqdrry to ten, kt6ry po':' 
si,aua wiele wiedzy a wszystrkkh rzeczach, w ta.kiej mieme, w jakiej to 
jest moz·Liwe, ale bez pasiadania wiedzy a kai:dej z ni'Ch w szcze.g61TI'osci~ 
dlrugi . .raz _ffiq:dlry- to ten ,-.kit.ory jest zdolny pOZJnac rze<Czy trudne i rzadko 
dost~pne po,znaniu ludvkiemu. Ma si~ tu na mysl;i poznanie umyslowe, 
bowiem poznanie zmy:sl.owe, w&p61ll1e wszysl1kkh ludziom, jest latwe i nie 
rna nie wSipolnego z fiJozotiq. P·ornadto mq,dry jest ten, klt6ry zilla do
kladll1ie przy.czYll1Y r,z.eczy i jest z.dolillY nauczac ankh. Ze wszysltk~ch 
m~dryc.h ten trzed jest naj'ffiqdrrzej:szy we wszystkkh naukach. Ale tei 
nie ze wzg'l~u na samq os{).b~ o~reSla si~ kiogrOs mqidrym, lecz ze wzgl~
du na naUlk~, ktorq si~ zajmuje, na jej mqalI'oSe. A sposr6d nauk na1j
m~drs:za jest ta, k·t6ra traktuje a pierwS'zych p.rrzyczyna'ch i pierwsrzych 
za·sadach rzecrzy. Prawdziwa mqdrosc jest naukq wyhralnq nlie dla jej 
rezultat6w, lecz naszq opcjq w kierunku wiedzy samej. Czlowiek zaczql 
od zdzirwienia, ie rzeczy Sq takire, jak'ie Sq, lub tei zdziwienie to doty
czyl·o tr.udnosoi, kto.re pojawiajq si~ jako pierw:sze umYlSlowi; a d'05trze
gac bI'udnoS'C'i i dziwic si~ to povna.wac SWq wlasnq ignOirancj~. P,ierwsi 
mysliciale oddali si~ fliil;ozofii, aby unhlmqc ignorancji,a wi~ po-swi~ili 
si~ wiedrzy dla niej lSa:mej, a nie dla uiyteczno§d. Ary·stoteles podkres.la, 
ie fUoz.ofia jest naukq teocety{!Znq , badaniem, korutemplacjq prawdy 
niezalei:nq ad w:szelkiej interes·ownoSci, cel6w praktYCZlnych czy moral
nych, jest ewiczen~em Qzy-steg{) myslenia, pr.zez to najwy~zq z nauik, 
obejmujq.cq w hiera.rchii wszySJtkie nJ7.5Ze umiejp,tnosoi. Mqd1'OSC jest nie
dostE:lpna dla wi~kszosci Iudzi, kt6rzy mu'szq twszczyc s'i~ najpierw a 
sW\ojq egzysten:cj~. Czl:owiek rna natur~ niewo.liniczq, zniewolony oikohlcz
no·sci ami og.rani.cza si~ do wiedzy na mhilf~ swego poznani'a i podlug 
otacza jqc)"ch go warunrkow. 

Niech mi woln{) b~dzie srk<Orzys tae z mq,dTOsd teg·o, kt6ry mial Wli~.cej 
w:olneg,o czasu, a poniewai: nie Wlidz~ ubocZJnych z tego korzysd poza 
sa1mq wiedzq, naleiy wienye, i e powstani.emy na terenie filozofi~. Nie 
b~drZlj.e to mqdrosc w sensie sumy wie<izy a zagadnienru uni,wersarH6w 
u A'fysitotelesa, ani nawet ta a rzeczach trudno dost~pnych umyslowi 
ludzkiiemu, lecz ta pierwo-tna w),"nilkajqca ze zoziwienia, z p.roby uforlenia 
s·obie trudnosci, jaki·e mi si~ nasUln~ly przy letkturze dziel A:rystoltelesa. 
Dwa z nJich zmu'szajq do ciqgly.ch powrot6w, do wnikliwych studiow, 
jako ze waga formujqcyc.h je problemaw jest przemozna. Sq to traktat 
o duszy, za·wierajqcy wy,kladnip, teo-ni'i poznarllia i Metafizyka. 

W traktacie 0 .duszy pr·zecistawi'one srt zasady elementarnrej sytuacji 
poznawoz.ej, jake. zachoDzl pomi~dzy poomi.atem poznajqcym a przed
miotem po.zna,wanym. Arysbotel es przy r.ozw iq.zan i·u ty.ch zagadnien kie
ruje s i~ t.eoriq ruchu poj~tego ja ko zmiana i zw iqzkiem aktu i moinosc i. 
Ja.k zachod.zi proces poznania przedmiotu? Ot6i zarowno poznajq.cy ja·k 
i przedmiot pOfZDania znaj.dujq si~ przed zet:kni~iem w moinosci do po
zna;n;ia. W momenci.e p:ojaw~enia si~ prz.e.dm Lotu w abecnusc:i podmriQtu 
II1O'zlpolclzyna si~ procespoznania :poielgajq'CY na odlbu€l"'<lilli'll wpJywru wy
wi·eranego pr·z.ez przedmiot na pndmi·o.t. Ar ys·tote.j'e5 .rozwazal d,wne mOrll~
woooi : alba rzecz podo bna poznaj·e podOlbnq; al<bo rzeoz przeciwna pozna
je przeciwfl.q. Odr;,u<c a piel'W5Zq, jako ie podobne nie moze odbiernc 
wply·wu od podobnegQ i pod,legac zm ian.om, gdyz zmia na jest przejsciem 


