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Tomizm otwarty na dialog 

1. Otwartosc tomizmu z pozycji jego przedmiotu ujftC 

T omizm jest mozo~ Jako ftlozofia jest nau.\q. Stanowi go zesp61 zdan, ktorych 
przedmiotem s~ wewm;trzne pryncypia, konstytuuj~ce byt jednostkowy. 

Przez byt jednostkowy rozumie sir; w tomizmie realnosc okreslon~. Realnosc 
odnosi do terminu "akt", kt6ry oznacza w faktycznej jednostce cos pierwszego, zapo
cz~tkowuj:j.cego tr; jednostkr;. Okreslonosc wskazuje na wewnr;trzny w danej jed
nostce pow6d· jej identycznosci, nazywany moznoSci4. Wedlug tomizmu aktem 
pierwszym, wewnr;trznie urealniaj~cym i zapoc~tkowuj~cym byt jednostkowy, jest 
istnienie. MoinoSciq., powoduj:j.Cq. identycznosc realnej jednostki, jest istota, kt6r~ 
stanowi zasada garunkowego zr6inicowania jednostek, nazywana aktem 0 cham
kterze formy, i zasada rodzajowego podobienstwa, nazywana moinoSciq. materialn~ 
Dodajmy, ze w niekt6rych by tach jednostkowych, jedoostkuj:j.ca formr; moinosc nie 
jest materialna, lecz jest niematerialna. Znaczy to, ie nie jest przestrzenna i czasowa, 
nie okreSlaj~ jej jakoki i nie jest mierzalna w jednostkach fizycznych. 

Przez byt jednostkov..J' rozumie sir; wir;c w tomizmie to, co s!anowiq.c - jako istota 
bytu - pow6d identycznosci, wyznaczajq.cy gatunkowe zr6inicowanie tego bytu i 
jego rodzajowe podobienstwo, zarazem realnie istnieje. Kr6tko m6wi4c, bytem jest 
to, co istnieje, wlasnie realnosc okrdlona, jednosc, choc nie toisamosc, istnienia i 
istoty. 

lstnienie przejawia sir; w bycie jednostkowym jako wlaSnie jego realnosc, odrr;b
nose, jednosc, zarazem jako dostr;pnosc lub otwartosc tego bytu wobec innych, nazy
wana prawdq., oraz jako powodowanie przez byt wi:j.Zania sir; z nim, nazywane 
dobrem. . 

Dodajmy, ie realnosc, jako przejaw istnienia w dwu by tach, jest powodem ich 
iyezliwego lub bezkonfliktowego odnoszenia sir; do siebie, co nazywamy relacj~ 
muoki. A poniewai warunkuj~ce tr; relacjr; istnienie jest najpierwotniejszym pryncy
pium wewnq.trz bytowym, powodowana przez to istnienie w jego przejawie, ktorym 
jest realnose, relacja muoki jest takie najpierwotniejszym odniesieniem sir; do siebie 
dwu by tow jednostkowych: Konfliktowe i nieiyczliwe odnoszenie sir; do siebie dwu 
by tow jest p6Zniejsze i wtorne, wywolane dodatkowymi powodami, w wypadku 
osob - wtornie przyjr;tymi aksjologiami. . 

Dostr;pnosc lub wzajemna otwartosc na siebie dwu by tow, to wir;c co w byeie sta
nowi prawdr; jako przejaw istnienia, powoduje relacjr;, ktoq w odniesieniu do os6b 
nazywa sir; wiarq. lub zaufaniem, a w odniesieniach do innych by tow wzajemnym 
przejmowaniem cech lub podleganiem wplywom drugiego bytu. 
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Przejaw istnienia, nazywany dobrem, stanowiq.cy powodowanie przez dany byt 
wiq.zania sir; z nim drugiego bytu, wywoluje wsrod osob rebcj~ nadziei, a wsr6d 
innych by tow relacjr; gotowosci podjr;cia iyczliwych i bezkonfliktov.l ch powiq.zan 
oraz przejmowania cech lub podlegania wplywom. 

Przejawy istnienia w bycie jedno~tkowym i powodowane przez te przejawy relacje 
wi~~ si~ z przejawami istory tego bytu. Przejawy istoty sq. powodowanymi przez 
formr; wewnr;trznymiw bycie jego przypadloSciami lub powodowanymi przez mate
rir: zewnr;trznymi przypadlosciami tego bytu. Przejawy istnienia bytu jednostkowego 
oie s~ przypadloSciami, lecz konwertybiliami, czyms zamiennym z istnieniem, ktore 
ze wzglr;du na istotr; nie moze przejawiac sir; w bycie jednostkowym w calej swej pelni. 
Moze sir; przejawiae jedynie jako wlaSnie realnosc tego bytu, jako jego odr~bnose, jed-
nose, prawda i dobro. 

. Zauwaimy zarazem, ie istota bytu jednostkowego jest w kaidym bycie ,inna. 
Owszem, zawsze jest aktem, czyms fakrycznym w postaci formy i zawszc jest moi
nosci~, ktora powodujq.c okreslonose formy moie bye niematerialna lub materialna. 

W osobach, dostr;pnych poznaniu typowo ludzkiemu, a wir;c zmyslowo-umy
slowemu, forma jest jednostkowana moznosciq. niematerialn~, s~anowiq.cq. jej intelekt 
o zachowaniu receptywnym. Ta forma, jezeli ponadto jednostkuje jq.lub daje jej szeze
golowose moznose materialna, wspolstanowi z tq. materiq. czlowieka i w jego istocie 
wyzwala jako pryncypium - we wspolpracy z podobnie zbudowanymi substancjami
poznanie zmyslowo-umyslowe, ruch i wymiary. W roslinach forma jest zasad'l rylko 
ich ruchu i wymiarow. W mineralach i zwiq.zkach chemicznych ich forma powoduje 
tylko wymiary, wyzwalaj~ce przystawalnose lub przylepnose czr;Sci. Nie rna tei: prze
szkod, aby odroznie byty, w ktorych forma wyzwala w ich istocie jedynie poznanie 
intelektualne, co czyni calq. struktur~ by tern wylq.cznie duehowym, czyli nie zawieraj'l
cym materii w swej istocie, zawsze urealnianej przez wewnr:trzny w bycie akt istnienia. 

Przejawy wir;c istoty s~ rozne w kaidym bycie jednostkowym i ze wzgl~duna to 
powodujq. inne dla kaidego bytu spelnianie si~ bezkonfliktowych odniesien, przc
jmowanie cech i innq. gotowose do powi<lzan i podlegania wplywom. 

Tomizm jako ftlozofia i nauka, a tym samym jako spojny, konsekwentny zesp61 
zdan, jest wytworem czlowieka i naleiy do kultury.Jako zespol zdan jest zapisem -
doznanych przez intelekt czlowieka w wyniku calego procesu poznania - wewn~t- -
rznych pryncypio~, stanowi~cych oddzialujq.cy na nas byt jednostkowy. 

Przedmiot ujr;e i zapisow, stanowiq.cych tomizm, jest wewn~trzn'l zawartoSci'l 
bytu jednostkowego, sum~ stanowiq.cych go pryncypiow powodujq.cych poznan ie, 
ujr;cia i zapisy. Nalezy do realnie istniej<lcej rzeczywistoSci, rOinej od uj~e i kultury 
Nie jest wytworem czlowieka, lecz powodem, ze czlowiek tworzy, choe nie stwarza. 

Wytwor jest calosciq. ,meehanicznie dodanych czr;Sci. Te cz~sci spaja zadana 
wytworowi funkcja. Tr; funkcjr; okresla wyznaczony wytworowi eel.Jego cz~ci mogq. 
bye realnymi bytami. Wytwor jako calosc nie jest by tern, leez sztuczn'l konstrukcjq.. 

Byt jest jednoSci~ pryneypiow, realnych wtedy, gdy ogarnia je wewn~trz bytu akt 
istnienia, zapocz'ltkowuj<lcy ten byt i aktualizuj'lcy w nim wszystkie, stanowi~ce go 
pryncypia. Byt zapoczq.tkowany przez akt istnienia, nie powstaje wi~c w wyniku 
dodania czr;Sci, gdy . akt istnienia nie spaja tego, co jest, lecz to urealnia na sposob 
wlasnie zapocz~tkowania i aktualizowania. 

Zasadniczo wi~c przeciwstawia si~ sobie wytw6r i byt, kultura i realna rzcczywi-
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stose. Ta rzeczywistose jest pierwsza. Oddzialuje na czlowieka i jest lub powinna bye 
miar4 tworzonej przez czlowieka kultury, a w niej ftlozofii. 

W zwi4Zku z tym trzeba stwierdzie, ie otwartose tomizmu z pozycji jego prze- ' 
dmiotu uj~e polega na wiernoSci by tom, na zgodnym z bytami wlaSnie uj<;ciu tego, ze 
S4 i czym s4, na uj~ciu ich w stanowi4cym je istnieniu i istocie.Jest to wiernose by tom 
w ich pryncypiach, ktorych nie tworzymy, lecz rozpoznajemy i wyraiamy w zdaniach, 
nalei4cych do kultury. 

Otwartosc tomizmu na dialog jest wobec tego najpierw wspoln4 wierr'losci4 
by tom i z kolei poszukiwaniem w rOinych ftlozofiach uj~c zgodnych z pryncypiami, 
stanowi4cymi byty jednostkowe. To poszukiwanie wymaga usuwania uj<;c nie
doldadnych i W<;dnych. Wymaga wiernoSci prawdzie, ktorej miar41ub kryterium S4 
wewn4trz by to we, pierwsze, stanowi4ce byt pryncypia, udost~pniaj4ce si<; intelektowi 
czlowieka w starannie i konsekwentnie wyjaSnianym poznaniu, polegaj4cym na 
odbiorze doznawanego oddzialania na nas realnego bytu jednostkowego. 

2. Otwartosc tomizmu z pozycji ludzkiego poznariia 

Termin "otwartosC" jui pojawil si<; w tej analizie przy opisie prawdy, pOWOdUj4cej 
relacj~ wiary lub zaufania jako przejmowania cech innego bytu lub podlegania jego 
wplywom. Otwartose i dost<;pnosc bytu jest po prostu natur4 prawdy. 

W aspekcie antropologicznym otwartosc jest zgod4 woli na doznawanie przez 
intelekt oddzialuj4Cych na nas pryncypiow, stanowi4cych byt, na doznawanie prze
jawow jego istnienia i istoty oraz na wi~nie si<; z bytami relacjami, powodowanymi . 
przez przejawy istnienia i istoty by tow. Jest tille zgo'd4 na poznanie jako wlaSnie 
doznawanie by tow, co sytuuje w realizmie i wyklucza idealistyczn4 tez~ 0 kreowaniu 
rzeczywistoSci by tow. Byty zalei4 hd wewn<;trznego w nich, zapocz4tkowuj4cego je 
istnienia, ktore z czci4 trzeba rozpoznae. lngerencja w porz4dek istnienia nie kreuje 
by tow, lecz narusza ten porz4dek, cz<;sto pOWOdUj4C nieodwracalne katastrofy. A 
uparcie stosowana jest tylk:o transcendentalizmem, na ktory choruje wi<;kszose ftlozo
fii wspolczesnych. 

Transcendentalizm polega na gloszeniu pierwszenstwa tezy lub pog14du, sformu
lowanych przez intelekt, przed realnymi bytami, zarazem na przekonaniu, ie rzeczy
wistosc podlega kreatywnej sile intelektu lub, ie uj<;cie realnych by tow zaleiy od zda
nia, przyj~tego przed doznaniem pryncypiow bytu. Kreatywna sila intelektu tworzy 
wy two ry. Transcendentalizm polega na gloszeniu pierwszenstwa wytworow przed 
realnymi bytami, pierwszenstwa kultury przed rzeczywistoSci4. 

W tych stanowiskach zawarty jest pog4d, ie czlowieka jakO byt wyraia intelekt i' 
wola. Jest to sluszny pog14d. 

Wykryjmy jednak intelekt i wol~ przy pomocy zabiegu identyfikacji tego, ie cos 
jest i czym jest, aby usprawiedliwie wnioski ludzkieg~ poznania. 

Arystoteles uwaia, ie w pewnym momencie uswiadamiamy sobie j~ infor
macj~, ktorej przedtem w nas nie bylo. Jest w nas, a wi<;c przyszla z zewn4trz, spoza 
obszaru swiadomoSci. Skoro jest uswiadamiana, to jest zarazem skonstruowana, gdyi 
czynne zachowanie si<; intelektu jako uswi'adamiaj4cego cos sobie jest wewn~trznq 
tworczoSci4. Tworzy si~ z czegos. przed czynnoSci4 uswiadomien musi jui bye w nas 
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material daj4cy si~ konstruowae. l Arystoteles stwierdza, ie przed czynnym zachowa-' 
niem si~ intelektu zachodzi w nas bierna recepcja intelektu. 

Tomasz z Akwinu precyzuj4c i rozwijaj4c to stwierdzenie oprocz dwu wyroin~C)
nych w czlowieku przez Arystotelesa intelektow biernego i czynnego, przyjmuje ze 
swej strony dwa poziomy poznania: niewyraine i wyraine. 

Poznanie niewyraine, nazywane tei mow4 serca, polega na odbiorze pryncypiow, 
stanowi4cych oddzialuj4CY na nas byt. Na te pryncypia, biernie dozn:lOe przez inte-

. lekt, reaguje ten intelekt nzrodzeniem" w sobie slowa serca, ktore jest powodem 
zaktywizowania woli, by skierowala nas do oddzialuj4cego bytu. Wola pobudza 
calego realnegoczlowieka, w ktorym przejawy jego istnienia POWOdUj4 wi4Zanie si<; z 
oddzialuj4cym na nas by tern relacjq milosci, przejmowanie cech i gotowose podj<;cia 
bezkonfliktowych powi4Zan, oraz podlegania wplywom, Zarazem wola podlega 
wplywowi bytu jako dobra, a intelekt w doznaniu pryncypiow ujawnia, ie podlega 

bytowi jako prawdzie. . 
Musimy tu dodae, ie ze wzgl~du na wplyw na nas bytu jako prawdy, ludzkie 

pozna,nie dokonuje si~ w obszarze relacji wiary, a ze wzgl<;du na wplyw bytu jako 
dobra, decyzje i post~powanie ludzkie dziej4 si<; w obszarze nadziei. W szystko to jest 
moiliwe dzi~ki istnieniu oddzialuj4cego na nas bytu i dzi<;ki istnieniu czlowieka. Akt 
istnienia wi<;c w bycie, ktory oddzialuje i w bycie, ktory doznaje, jest warunkiem i 
pocz4tkiem poznania jako recepcji pryncypiow. 
. Wielu ludzi pozostaje na tym poziomie mowy serca, nazywanej poznaniem nie
wyrainym, ktore nie jest niejasne i nieostre.Jest realnym doznaniem bytowych pryn
cypiow i reagowaniem na nie relacjami osobowymi. Nie jest reagowaniem wiedzq. 

Wiedz<; trzeba uzyskae. Drog4 do jej uzyskania jest uczenie si<;. W poznaniu 
wyrainym ta wiedza rna postae mowy wewn<;trznej i mowy zewn<;trL:nej, ktorymi zaj
muj4 si<; odpowiednie dyscypliny fllozoficzne. 

Poznanie ludzkie w wyjsciowym etapie jest wi<;c biernq recepcj4 pryncypiow 

oddzialuj4cego na nas bytu. 
Jeieli tak jest, to otwartosc tomizmu z pozycji ludzkiego poznania powinna bye 

zbieina z natur4 zachowania si~ intelektu wobec oddzialuj4cego na niego bytu . Ta 
otwartose polega wi~c na przejmowaniu informacji, pochodz4cych od realnego bytu 
jako prawdy i dobra. Byt, ktorego istnienie przejawia si~ jako prawda i dobro, tq udo
st~pnian4 prawd4 0 sobie i dobrem oczyszcza intelekt, doznajqcy bytu, z jego arbitral
nych i transcendentalistycznie funkcjonujqcych twierdzen. Ponadto usprawnia inte
lekt w odbieraniu bytu zarazem z pozycji prawdy i dobra, CQ w intelekcie jest mqdros
ci4. Ta m4drose jest glownie wi4Zaniem skutku z wlaSciwq mu przyczynq. Oznacza to 
tille, ie wola, reaguj4ca na byt jako dobro, jest pobudzana do dzialan przez intelekt, 

reaguj4cy na byt jako prawd<;. 
Otwartose tqmizmu z pozycji ludzkiego poznania oznacza wobec tego kierowa-

nie si~ tei wiedz4 0 bycie i m4drosci4 zgodnie z prawd4 i dobrem jako przejawami ist
nienia bytu. Skoro taka jest rzeczywistose by tow, to nie moie bye inne zachowanie si~ 
osob dialogu . 



124 Mieczyslaw GOf!.acz 

3. Dialog z pozycji pryncypi6w bytu i ludzkiego poznania 

Rozwazaj4c dialog z pozycji pryncypiow bytu jako przedmiotu uj~c, stanowi4cych 
tomizm, i z pozycji ludzkiego poznania, naleiy najpierw swoiScie podsumowac roz
waiania zestawiaj4c uzyskane wnioski. 

Otwartosc tomizmu na dialog to przede wszystkim wiernosc by tom, przejawia
j4ca si~ w zgodnym z bytami uj~ciu tego, ze S4 i czym S4' Te uj~cia stanowi4 ftlozofi~, a 
tym samym kultur~. Dialog nie zachodzi mi~dzy bytami i kultuq, gdyz taki dialog . 
grozi bl~dem transcendentalizmu. Dialog zachodzi mi~dzy roznyrrti ftlozofiami, 
ujmuj4cymi byty. Dialog ten polega na poszukiwaniu w roznych filozofiach uj~, 
zgodnie z bytami wyraZaj4cych ich istnienie i istot~. Wymaga to wiedzy i m4drosci, 
jako umiej~tnoSci liczenia si~ z prawd4 i dobrem, ktore S4 przejawami pryncypi6w, 
wsp6lstanowi4cych byt jednostkowy. 

Otwartosc tomizmu na dialog to z kolei zgodnosc naszego odnoszenia si~ do 
byt6w i do ich ujmowania z receptywnym zachowaniem si~ intelektu wobec oddzia
luj4cego na nas bytu.Jest to wi~c uwazne przejJ;I1owanie informacji od samych byt6w i 
od uj~c, stanowi4cych rozne ftlozofie. Jest to kierowanie si~ nieustannie prawd4 i 
dobrem, wiedz4 i m4droSci4 na wszystkich etapach dialogu. 

lnaczej m6wi4c, dialog jest poszukiwaniem wiernoSci by tom w ich pryncypiach i 
poszukiwaniem wiernoSci poznaniu. Wyznaczy to wiernosc uj~ciom najtrafniejszym. 

Te wnioski wyznaczaj4 z kolei okreSlenie dialogu. 
Nawiqzuj4c do swojego innego wyst4pienia pt. "Dialog owocuje szcz~Sciem os6b 

i narod6w" pragn~ tylko stwierdzic, ze dialog jest relacj4' Podmiotuje go wola czlo
wieka pod wplywem informacji intelektu, a odbiera jako kres tej relacji wola w innym 
czlowieku rowniez pod wplywem informacji intelektu, ze wspolne poszukiwanie 
prawdy moze zaowocowac dobrem os6b. Dialog wobec tego, ze wzgl~du na wol~ 
jako podmiot i kres relacji oraz ze wzgl~du na oczekiwane dobro, realizuje si~ w 
obszarze relacji nadziei, kt6ra jest gotowoSci4 osob do podejmowania zyczliwych 
odniesien, stanowi4cych milosc i do przejmowania cech lub wplyw6w innych os6b, 
co stanowi wiar~ lub zaufanie. 

Dialog tym r6zni si~ od relacji nadziei, ze wyznacza go zarazem prawda i dobro, a 
wi~c odniesienie do wszystkiego z pozycji m4droSci. Nie kierowanie si~ m4droSciq, 
motywem wi~c prawdy i dobra, wyklucza dialog jako chronienie ludzkiej miloSci, 
wiary i nadziei. 

Znakiem, ze trwa dialog, jest poziom ufania sobie ludzi i poziom wi4Z4cej ich zycz
liwoSci. Jeieli nie zwi~ksza si~ wzajemne zaufanie i wzajemna zyczliwosc, to znak, ze 
dialog podlega kryzysowi. Mierzy si~ wi~c poziom zaufania i zyczliwoSci poziomem . 
dialogu. 

Kolejne poziomy dialogu s4 nast~puj4ce : zmiana j~zyka z atakuj4cego na pojed
nawczy, wzajemna analiza pogl4d6w i postaw obu dialoguj4cych stron, udzielanie 
sobie pomocy w sprawach wainych dla kt6rejs ze stron dialogu, wspo!istnienie przy 
zachowaniu wlasnych przekonan i postaw, wsp6lne dzialanie dla dobra kaidej ze 
stron, ustalanie wsp6lnego dobra. 

W okresie ustalania wsp6lnego dobra pojawia si~ kryzys dialogu. Znakiem kry
zysu jest utrzymuj4ca si~ roznica pogl'ld6w w kwestii wsp6lnego dobra i zalezna od 
tych pog14d6w roznica decyzji. 
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WyjSciem z kryzysu jest m4drosc, wyznaczaj'lca realny, a tei coraz pe!niejszy dia
log. Gdy bowiem zwyci~zy odnoszenie si~ do wszystkiego z pozycji prawdy i dobra, 
sprecyzuje si~ odpowiadaj4ce wszystkim wsp6lne dobro. 

Pei ustaleniu wspolnego dobra dialog rna poziom bolesnego precyzowania szcze
g6!owych zachowan obu stron, budowania nowych wsp6lnot i sluzenia przez nie 
wszystkim, utrwalenie si~ pokoju, kt6ry jest zgodnym z prawd'l owocowanicm 
wspolnego dobra. 

Tomizm jest otwarty na tak rozumiany i realizowany dialog. 


