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Status Rozumu wobec Istnienia.

1.  Wprowadzenie.

Kant  nazywa  metafizykę  naturalną  skłonnością  człowieka,  która  przejawia  się  nieustanną 

chęcią  dotarcia  do  ostatecznej  prawdy  o  rzeczywistości.  Skłonność  ta  –  jeśli  ma  być  pewnym 

wytłumaczeniem źródeł metafizycznych dysput – nie może zostać określona jedynie w sensie jakiegoś 

„ogólnego nastawienia”. Tym samym pojawić się musi kwestia „naturalności” tej skłonności – czy jest 

ona związana z jakąś konstytuującą  strukturą człowieka,  a jeśli  tak to,  jaki jest  jej  związek z jego 

racjonalnością.  Nasuwa się  więc  od razu pytanie -  czy owa naturalna skłonność ma jakieś  swoje, 

wewnątrz–podmiotowe uzasadnienie o charakterze ontologicznym? Pytanie o racjonalność człowieka 

jest  więc nie tylko pytaniem o jego możliwości  poznawcze,  lecz także dotyczy pewnych podstaw 

pojawienia się samej możliwości poznawania czy też rozumienia kwestii metafizycznych.

Metafizyka już od swych narodzin odkryła podwójną naturę Universum. Pierwsze jego oblicze 

to przestrzeń poszczególnych, dostępnych oglądowi zmysłowemu i intelektualnemu bytów. Druga 

jego natura to pewna podstawowa zasada całości Bytu, jednocząca całą różnorodność tego, co dane 

podmiotowi.  Ta  ostatnia  jest  często  pojmowana  jako  nieokreślona  tajemnica  Istnienia  -  granica 

poznawalnej  rzeczywistości,  a  więc  granica  roszczeń  samego rozumu.  Podział  ten nie  jest  jednak 

stałym stanem rzeczywistości, jaka jest przedmiotem dociekań filozoficznych. Okazuje się bowiem, iż 

sama granica tego, co poznawalne i tego, co niedostępne podmiotowi poznającemu jest płynna, stale 

zaciera dotychczasowe i - wydawałoby się - nienaruszalne ustalenia. W pewnym sensie chodziłoby tu 

więc o banalną oczywistość rozwoju myśli w łonie filozofii, która uzyskała w filozofii Hegla nową 

koncepcję prawdy, jako rezultatu intelektualnej samowiedzy. Jednak sugestia ta określa jedynie, iż 

mozolne  odkrywanie  tajemnicy  Istnienia  jest  pewną syntezą i  zwieńczeniem  wcześniejszych  prób 

teoretycznego określenia natury Bytu, co nie oznacza - rzecz jasna - iż poznanie prawdy jest jedynie 

kwestią czasu. Problemem istotnym jest jedynie kwestia relacji tego, co dostępne poznaniu a chwiejną, 

choć  za  każdym  razem  inaczej  rozświetlaną  granicą  nieokreśloności.  Jest  to  o  tyle  ważne,  gdyż 

niezależnie od typów nastawienia filozoficznego do przedmiotu badań i niezależnie od wyjściowych 

tez  danych  propozycji,  dostrzec  w  nich  można  pewną  ukrytą  tendencję  do  prób  ostatecznego 

określenia jednolitej podstawy rozumienia wszelkich istniejących przedmiotów poznania.

Łatwo jednak zauważyć, iż pewna tradycja filozoficzna traktowała często tę podwójną naturę 

Bytu jako pewien konstrukt samego rozumu, ustalając tym samym charakter rzeczywistości jako zbiór 

empirycznych  faktów  oraz  traktując  z  pewnym  nieżyczliwym  pobłażaniem  naturalną  skłonność 

rozumu do metafizycznych rozważań jako niepotrzebny wybryk. Empirystyczno – pozytywistyczna 

perspektywa (bo o niej  tu mowa) traktowała więc często filozofię  instrumentalnie,  jako dziedzinę 
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służącą czemuś innemu, niż prawdzie, np. czystości języka nauk szczegółowych, ideologiom, czy też 

zastosowaniom  praktycznym.  Kiedy  zaś  ujawniały  się  w  niej  pewne  ambicje  do  wnikliwszego 

zbadania  swych  podstaw,  myśl  teoretyczna  musiała  uwikłać  się  ostatecznie  w  zagadnienia 

metafizyczne.  Znamiennym  tego  przykładem  są  losy  anglosaskiej  filozofii  analitycznej,  która  na 

podstawie realno - empirycznych przesłanek nie poradziła sobie nigdy z ustaleniem natury wrażeń 

zmysłowych, i tym samym zburzyła pozytywistyczny fundament określania tego, co nazywane jest 

„faktem”1. Doprowadziło to ostatecznie do postawienia problemu realności przedmiotu badań i na tej 

podstawie  do  odkrycia  twórczej  natury  umysłu  w  formułowaniu  sądów  i  dokonywaniu  oglądu 

świata. W chwili obecnej filozofia analityczna zajmuje się głównie ontologicznymi interpretacjami tez 

z  obszaru  filozofii  umysłu  i  na  tej  podstawie  konstruuje  metafizyczne  hipotezy  podkreślające 

sensotwórczą rolę języka w myśleniu i określaniu rzeczywistości2. Można więc nawet pokusić się o 

stwierdzenie, iż wszelkie rzetelne dokonania na gruncie filozofii, a nawet na terenie niektórych nauk 

szczegółowych (np. współczesnej fizyki) doprowadzają do pewnej granicy określoności przedmiotu 

badań i uwypuklają tło - to, co nieznane, a jednocześnie nadające sens temu, co poznawalne. Jeśli 

zatem granica  dwóch rzeczywistości  jest  granicą  możliwości  samego  rozumu,  to  niedostępna  dla 

niego  przestrzeń  określa  nie  tylko  jego  poznawcze  możliwości,  ale  również  określa  ontologiczny 

status samego rozumu.

Ustalenie relacji Rozumu wobec Istnienia całości Universum jest niczym innym jak tylko próbą 

obrony zasadności wielokrotnie przytaczanego i parafrazowanego pytania Leibniza: „Dlaczego istnieje  

raczej byt niż nic?”3.  Struktura tego pytania wyraźnie podkreśla egzystencjalny charakter problemu 

bytu  -  aspekt,  który  bywał  często  lekceważony  w wielu  dysputach  metafizycznych.  Rzecz  jasna, 

można  w  tym  momencie  podkreślić  najbardziej  reprezentatywny,  esencjalny  charakter  całej 

metafizyki,  która  w  swej  wielowiekowej  historii  zajmowała  się  z  reguły  kwestią  kategorialnego 

opisania rodzajów istniejących rzeczy, a więc przede wszystkim czym są przedmioty poznania, lub też 

-  analizując  problem Istnienia -  podkreślała niejednokrotnie,  iż wynika ono z istoty (lub też istot) 

rzeczy.  Faktem  jest  jednak,  iż  zagadnienie  bycia jest  pewnym  problemowym,  wspólnym 

mianownikiem każdego problemu bytu, gdyż to, co jednoczy wszelki byt - niezależnie od sposobu 

jego istnienia - jest właśnie sama jedność bycia każdego bytu, pewna (realna, czy też idealna) obecność. 

Formalne  pojęcie  bytu  jako  bytu,  pomimo  wieloznaczności  odnosić  się  będzie  ostatecznie  do 

„jedności”  samego  „jest”  uobecniającego  każdy  byt.  Pomimo  więc  zróżnicowania  w  sposobach 

1 Por.  W.  V.  Quine,  Dwa dogmaty  empiryzmu,  tłum.  B.  Stanosz  (w:)  B.  Stanosz  (red.),  Empiryzm współczesny, 
Warszawa 1991.
2 Głównymi postaciami tej filozofii będą przede wszystkim W. V. Quine i jego „metafizyka naturalistyczna” - por. 
W.  V.  Quine,  Granice  wiedzy  i  inne  eseje  filozoficzne,  Warszawa 1986,  oraz  P.  F.  Strawson  i  jego  „metafizyka 
deskryptywna”. Najbardziej reprezentatywną pracą określającą zasady jego filozofii jest Individuals, Oxford 1959 - 
polski  przekład:  Indywidua:  Próba metafizyki opisowej,  tłum. B.  Chwedeńczuk,  Warszawa 1980;  zob. także P.  F. 
Strawson, Analiza i metafizyka: Wstęp do filozofii, tłum. A. Grobler, Kraków 1994; P. F. Strawson, Byt i identyczność, 
tłum.  T.  Szubka  (w:)  Metafizyka  w  filozofii  analitycznej,  (red.)  T.  Szubka,  Lublin  1995;  T.  Szubka,  Metafizyka 
analityczna P. F. Strawsona, Lublin 1994.
3 O zasadności tego pytania, o różnicy między filozofią a nauką, o rozumieniu podejmowanych przez filozofię 
sensów, o strukturze pojęciowej i samej wartości filozofii na tle podstawowego pytania metafizyki zobacz - M. 
Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Tubingen 1976, s. 1-49.
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istnienia  wszelkiego  bytu,  tym  co  wspólne  dla  każdego  rodzaju  bytu  jest  samo  jego  istnienie. 

Problemem głównym tak zarysowanej kwestii Istnienia wobec Rozumu będzie oczywiście problem 

samoistności czystego bycia. Tradycja esencjalistycznej metafizyki podkreśla wyraźnie, iż Istnienie jest 

zawsze  istnieniem  jakiegoś  bytu  i  nie  występuje  samoistnie.  Egzystencjalny  charakter  metafizyki 

podkreśla tymczasem, iż oczywistość ta dotyczy każdego bytu, który jest i zarazem zawsze jest czymś, 

lecz  jednakże  sam  fakt  jego  bycia wymaga  jakiegoś  uzasadnienia.  Pytanie  Leibniza  podkreślając 

kwestię  „dlaczego”  odnajduje  odpowiedź  w  istnieniu  Boga  -  racji  istnienia  tego,  co  jest.  Status 

racjonalnego uczestnictwa człowieka w  Logosie podtrzymuje jednak zasadność dalszego zadawania 

pytania  Leibniza,  gdyż  odpowiedź  z  dziedziny  onto-teo-logii  niweluje  podmiotową  wartość 

rozumowego wniknięcia pomiędzy czym-jest a samym  byciem bytu. Metafizyka podkreślająca swój 

esencjalistyczny charakter często uwypukla nieprawomocność badań nad „pierwszeństwem istnienia 

wobec istot”, ze względu na jego niedyskursywny, a tym samym nieracjonalny charakter. Tymczasem 

w wielu przypadkach esencjalistyczna metafizyka albo postuluje dość kontrowersyjny - a od czasu 

dialektyki transcendentalnej Kanta z reguły odrzucany - pomysł wywodzenia istnienia z istoty rzeczy, 

lub  też  poszukując  uzasadnień  takiej  relacji  i  ustanawiając  konieczność  istnienia  jakiejś  wyższej 

zasady regulującej  związki treściowych określeń bytu z samym jego istnieniem wpada w pułapkę 

onto-teo-logii.  Zarzut  o  „niedyskursywność”  dotyczyć  zatem  może  również  esencjalistycznej 

metafizyki, gdyż zarówno wywodzenie istnienia z istoty rzeczy (lub pojęcia), jak i niedyskursywny 

charakter Jedni-Boga świadczyć może o wielu teoretycznych kłopotach metafizyki w jej esencjalnym 

kształcie. Jeśli zatem teoria bytu w tradycyjnym ujęciu określa jedynie czym jest byt, wymienia jego 

kategorie  i  związki  z  fenomenalną  stroną  rzeczywistości  to  z  reguły  albo  przemilcza  kwestię 

uzasadnienia samego istnienia tego bytu, lub poszukuje jej poza granicami racjonalnego dyskursu - 

najczęściej  w koncepcji  Boga i tym samym uzyskuje bardzo łatwy schemat określania fundamentu 

całego Universum.

Rzeczą oczywistą wydaje się być wewnętrzna jedność treściowych określeń bytu z jego byciem 

- problem w tym, iż to właśnie status racjonalności człowieka uwypukla jego naturalną skłonność do 

wtargnięcia w obszar różnicy ontologicznej i „myślnego” rozrywania kwestii czym-jest i że-jest bytu. 

Problem ten jest  o tyle istotny, gdyż pozwala na ustalenie optymalnego gruntu,  na którym mogą 

toczyć  się  rozważania  dotyczące  relacji  racjonalności  człowieka  z  tym,  co  organizuje  całość 

dostępnych  mu  przedmiotów.  Nie  oznacza  to  jednakże,  iż  samo  wniknięcie  w  obszar  różnicy 

ontologicznej  jest  już  odpowiedzią  na pytanie  Leibniza.  Relacja  podmiotowej  racjonalności  wobec 

kwestii Istnienia i odróżnionej od niego treści bytu może jednak poczynić pewne ustalenia odnoszące 

się  do  tego,  co  jest  niedostępne,  lecz  w  pewien  sposób  jest  koniecznym  warunkiem  zarówno 

fenomenalnej dostępności jakiegokolwiek bytu, jak i samej możliwości poznawczej ludzkiego rozumu.

Wydaje się więc, iż ostateczna Jednia scalającą przestrzeń dostępnych poznaniu fenomenów 

nie tylko organizuje całość danych przedmiotów i spaja je w strukturalną harmonię, lecz jest także 

ukrytą naturą rzeczywistości, zasadą dostępnego świata, jak i przede wszystkim jest tym, co sprawia, 

3



że wszelki byt jest bytem właśnie, że istnieje. Dlatego też problem podwójnej natury Universum został 

tutaj odniesiony do fundamentu metafizycznych dysput - kwestii Istnienia. Rozum zatem stając na 

stanowisku arbitra i określając ową linię graniczną pomiędzy tym, co jest dla niego dostępne, a tym, 

co niezbadane umiejscawia siebie nie poza rozgraniczonym  Universum,  lecz w punkcie,  w którym 

zbiegają się dwie sfery rzeczywistości. Dokonuje jakby autorefleksji nad swoim statusem w obliczu 

miejsca, w jakim się znajduje.

W  dwudziestym  wieku  modelowym  przykładem  takiego  ujęcia  problemu  jest 

heideggerowskie  umieszczenie  człowieka na granicy  pomiędzy całością  Bytu a  byciem.  Propozycja 

Heideggera jest nie tylko ustaleniem metafizycznej natury Bytu, lecz również określa naturę rozumu, 

którego  skłonność  do  metafizycznego  myślenia  ufundowana  jest  w  ontologicznej  konstytucji 

człowieka - otwartości, zdolności do transcendencji, lub - inaczej mówiąc - egzystencjalnej wolności. 

Problem statusu Rozumu wobec Istnienia nie zostaje jednak ostatecznie rozwiązany dzięki filozofii 

Heideggera,  gdyż  sama  koncepcja  Rozumu  nie  jest  wszakże  jednorodna,  pomimo  iż  zawsze  w 

dziejach metafizyki pojęcie Rozumu oznaczało zdolność racjonalnego ustosunkowania się człowieka 

wobec  metafizycznej  konstytucji  całości  Bytu.  Brak  jednoznacznego  określenia  Rozumu  wynika  - 

moim zdaniem - nie tyle z badań nad jego wielorakimi możliwościami, lub ograniczeniami, czy też z 

odkrycia  dynamiki  myślenia,  lecz  jest  wypadkową  płynnej  granicy  pomiędzy  dwiema  stronami 

natury  rzeczywistości.  Inaczej  mówiąc  to,  co  jest  relacją  dostępności  faktów danych  Rozumowi  i 

zostaje  określane przez niego,  oraz to,  co znajduje  się  jakby „po drugiej  stronie” istnieje  w wielu 

postaciach.  Rozum  zaś  wydaje  się  być  umiejscowiony  na  granicy  dwóch  sfer  rzeczywistości  - 

dysponuje zatem takimi możliwościami poznawczymi na jaki pozwala mu dynamika myślenia - ta 

zaś wynika z dynamiki dwóch natur Bytu.

Jednym z zadań filozofii jest ustalenie relacji myślenia z rzeczywistością. Musi zatem nasunąć 

się tu problem, iż skoro mamy w metafizyce do czynienia z podwójną charakterystyką całości Bytu, to 

co - tak naprawdę - jest rzeczywistością i czy musimy stosować odwieczny podział na sferę świata dla 

podmiotu  i  rzeczywistość  samą  w  sobie.  Czy  w  tym drugim przypadku  zasadne  będzie  jeszcze 

używanie nazwy rzeczy-wistości, skoro owa Jednia organizująca całość dostępnego nam świata nie 

jest żadną rzeczą, nie jest „czymś”, lecz w pewien nieznany nam sposób konstytuuje wszelki byt jako 

byt właśnie. Metafizyka odkrywając dwie sfery  Universum może zatem ustalać zasady myślenia na 

podstawie tego, co jest dostępne podmiotowi poznającemu. Może też wysuwać hipotezy dotyczące 

nieokreślonej zasady jednoczącej całość poznawalnych przedmiotów. Problem w tym, iż w stosunku 

do  tajemniczej  sfery  rzeczywistości  nie  można  wydawać  sądów  jasnych,  precyzyjnych  i 

wyjaśniających, tak jak czyni to matematyka w stosunku do logicznej, poznawalnej struktury bytu. 

Niewątpliwie jednak istnieje  wzajemna współzależność  pomiędzy dwiema sferami Bytu.  Pierwsza 

sfera istnieje jako zespół fenomenów występujących zawsze na tle tego, co niedostępne dla Rozumu, 

ale również współzależność ta oznacza ontologiczną korelację określającą, iż zasada jednocząca całość 

poszczególnych  przedmiotów  poznania  występuje  jako  to,  co  konstytuuje samą  obecność 
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poszczególnych elementów Bytu w całości - czyli samo Istnienie. Pierwszy rodzaj współzależności 

można nazwać roboczo relacją  epistemologiczną,  drugą z kolei,  relacją ontologiczną.  Postaram się 

tutaj  odtworzyć  pewne  modele  określenia  tej  drugiej  relacji,  nie  rezygnując  jednak  zupełnie  z 

pierwszej,  epistemologicznej,  gdyż  problem  statusu  Rozumu  wobec  Istnienia  jest  jakby  punktem 

granicznym obu wymienionych wyżej relacji.

Na  pierwszy  rzut  oka  wydaje  się,  iż  zarysowana  problematyka  zamknięta  będzie  w 

pojęciowym ułożeniu kilkunastu dialektycznych par przeciwieństw, które odnosząc się do obu sfer 

Universum ustalą charakter myślenia jako pewien statyczny i komplementarny obraz rzeczywistości, 

będący  kolejnym  dowodem  na  tożsamość  myślenia  i  Bytu.  Do  pewnego  stopnia  byłoby  to 

uzasadnione. Należy jednak pamiętać, że chaotyczna sfera dostępnych Rozumowi fenomenów jest nie 

tylko pierwszoplanową przestrzenią, za którą „ukrywa się” nieokreślona rzeczywistość, ale również 

ta druga funduje tę pierwszą - jest ona jakby koniecznym tłem, na którym mogą pojawić się wszelkie 

fenomeny.  Jednocząca  zasada  wszelkich  przedmiotów  poznania  będzie  zatem  taką  jednością 

różnorodności,  w której  rozpływać  się  będą wszelkiego rodzaju statyczne paradygmaty myślenia. 

Inaczej  rzecz  ujmując,  tożsamość  myślenia  i  Bytu  uzyskuje  swój  sens  tylko  w  momencie 

przełamywania  owej  tożsamości  -  ontologicznie  jest  ciągłą  samo-negacją   i  jednoczesną  samo-

afirmacją. Przypomina to oczywiście heglowską koncepcję Absolutu, jako podmiotu rozciągniętego w 

schemacie:  A  -  nieokreśloność,  pusta  tożsamość,  ~A  -  chaotyczna  różnorodność,  A’  -  jedność 

różnorodności,  pełna  samo-tożsamość.  Problem  w  tym,  iż  heglowskie  propozycje,  aczkolwiek 

potwierdziły logiczną podstawę jedności myślenia i Bytu, to odniosły ją do nadempirycznego Ducha. 

W  tym  miejscu  chodzi  jednak  o  ludzki  charakter  myślenia  względem  „drugiej”  natury  Bytu,  o 

charakter racjonalnego uczestnictwa człowieka w Universum.

Zarówno w koncepcjach ustalających tożsamość myślenia z Bytem, gdzie określenie statusu 

Rozumu wynikało po prostu z teorii  Bytu,  oraz tam, gdzie ta tożsamość wydaje się  być zerwana 

mamy do czynienia z charakterystyczną, „podskórną” obecnością różnorodnych wysiłków mających 

określić  relację myślenia wobec tego, co ostatecznie jednoczy całość dostępnej nam rzeczywistości. 

Obie te  perspektywy, na  tle  głównego zadania pozwolą  uzyskać pewien  wspólny konsensus  jaki 

realizowany jest w zupełnie odmiennych - wydawałoby się - perspektywach uprawiania namysłu nad 

fundamentem rzeczywistości.

2. Tożsamość Logosu  z Istnieniem.

Już  pobieżny  wgląd  w  etymologiczne  znaczenie  pojęcia  Logos wskazuje  na  jego 

dwuznaczność. Wśród wszystkich badaczy filozofii greckiej panuje zgoda, iż określenie Logos oznacza 

zarówno „słowo” (resp. „wiedza”, „nauka”), jak i „rozum”. Źródłosłów rzeczownika Logos pochodzi z 

kolei  od czasownika  lege -  „zbierać,  gromadzić,  zestawiać,  obliczać”4.  Jednocześnie  jednak pojęcie 

4 Zob. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Historie des mots, vol. II, Paris 1968, s. 625-626.; 
H. Fournier, Les verbes „dire” en grec ancien, Paris 1946, s. 217-224. - podaję za: K. Narecki, Logos we wczesnej myśli  
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Logosu oznacza „mówić, opowiadać”5. To podwójne, semantyczne źródło pojęcia  Logosu wskazuje z 

jednej  strony na podstawową jedność języka i  myślenia,  jako fundamentu z jakiego narodziła  się 

filozofia. Z drugiej strony wskazane tu zostało źródło późniejszego odkrywania jedności pomiędzy 

tym,  co  myślane  (mówione),  a  tym,  co  zestawione,  zgromadzone  w  pewną  całość,  która  z  kolei 

stanowi  pewien  zbiór  pierwotnie  rozproszonych  przedmiotów  danych  podmiotowi  poznającemu. 

Ponadto znany paradygmat ujmujący narodziny filozofii - jako przejście od mitologiczno - opisowego 

rozumienia świata (Logos jako „słowo”) do racjonalnego (Logos jako „rozum”) - jest dowodem takiego 

źródła  filozofii,  które  zawierało  językowo -  racjonalne  podstawy tworzenia  hipotez  tłumaczących 

całość doświadczanych elementów świata. Zdawkowe wypowiedzi pierwszych filozofów zawarte w 

postaci lirycznych poematów, wyłaniają sens polegający na wskazaniu jedności bogatego języka opisu 

z myśleniem dokonującym syntezy tego, co dane. Pojęcie  Logosu ostatecznie więc wyłania nie tylko 

jego semantyczną dwuznaczność,  lecz przede wszystkim źródłową jedność racjonalno -  językowej 

struktury  poznawczej  człowieka  zdolnego  tym  samym  do  formułowania  odpowiedzi  na  pytania 

podsuwane  mu  przez  jego  naturalną  skłonność.  Pojawiają  się  tu  więc  pewne  wnioski  natury 

epistemologicznej, które - jak widać - występują wspólnie z kwestiami ontologicznymi. Te ostatnie 

wydają  się  być jednakże rezultatem późniejszej  „ontologizacji”  pojęcia  Logosu w filozofii  greckiej, 

której cechą charakterystyczną jest odkrycie, iż racjonalno - językowa struktura myślenia odpowiada 

racjonalnej strukturze Bytu. Proces owej „ontologizacji” jest z kolei wypadkową przejścia od mitu do 

filozofii jako takiej.

Można zauważyć, iż od pytania o  arche,  aż do wielkich systemów metafizycznych filozofii 

nowożytnej snuje się wspólna nić ściśle  łącząca kwestie poznawcze z problemami ontologicznymi. 

Nawet  jeśli  nie  były  to  propozycje  jawnie  mówiące  o  tożsamości  myślenia  z  Istnieniem,  to 

jednoczącym elementem, zawartym w nich  implicite, jest niewątpliwie kwestia relacji podmiotowo - 

przedmiotowej  na  dwóch  (poznawczej  i  bytowej)  płaszczyznach.  Na  przykład  w  filozofii 

przedsokratejskiej  można zauważyć,  że pierwsze ontologiczne wnioski wynikające z namysłu nad 

Bytem określane są na podstawie językowo-racjonalnej struktury myślenia człowieka - struktury te 

umożliwiają  wgląd  w  tajemnicę  Istnienia.  Problem  Logosu nieprzypadkowo  zajmował  więc 

wyróżnione miejsce w filozofii starożytnej Grecji, bo Logos ujmowany był jako rozumna, harmonijna 

natura  wszechrzeczy.  Poszukiwanie  źródła,  jedności  i  podstawy  wszystkiego,  co  istnieje 

korespondowało  jednocześnie  z  ogólnym  przeświadczeniem  o  jedynym  rodzaju  prawdziwego 

poznania opartego na intelektualnej operacji rozumu ludzkiego. Jednocześnie, zaznaczona wcześniej 

„ontologizacja” problemu Logosu przybrała formę, w której Rozum ów okazuje się być obiektywnym 

korelatem językowo-racjonalnej  struktury myślenia  człowieka -  kosmiczną  siłą  nadającą  harmonię 

chaotycznej  różnorodności,  stanowiącą więc Jednię,  jaka ogarnia całość przedmiotów świata.  Logos 

jest więc określeniem odnoszącym się do dwóch tożsamych - choć z innych perspektyw ujmowanych 

-  sfer kosmosu: sfery metafizycznej i racjonalnej. Człowiek zatem uczestniczy w  Logosie w dwojaki 

greckiej, Lublin 1999, s. 17.
5 Tamże, s. 19-20.
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sposób - jest przezeń ogarniany, jako byt obecny niejako „wewnątrz” scalającej wszystko Jedni, oraz 

we właściwy sposób uczestniczy w nim, jeśli dokonuje namysłu nad zasadą istnienia rzeczywistości. 

Logos jest więc pewnym wspólnym mianownikiem podmiotu i przedmiotu - jest ukrytą naturą Bytu, 

jak i kluczem do jej zrozumienia. Tak zarysowany problem nasuwa przede wszystkim skojarzenia z 

myślą  Heraklita  i  stoików,  ale  obecny  jest  także  w  filozofii  pitagorejczyków,  Parmenidesa, 

Empedoklesa,  Anaksagorasa  i  Demokryta.  Obok  oczywistych  różnic,  dzielących  wymienionych 

myślicieli, odnaleźć można jednak pewien wspólny aspekt łączący ich propozycje. Otóż największą 

wartością  człowieka  jest  władza  intelektualnego  ujmowania  rzeczywistości,  która  odkrywając 

najwyższą zasadę Bytu odkrywa jednocześnie, iż wzór na istnienie świata jest wpisany w strukturę 

myślenia podmiotu.  Logos w sensie kosmicznej zasady  Universum zostaje rozpoznany przez ludzką 

racjonalność, jako inny, wyższy poziom tej samej racjonalności.

Dwa późniejsze, wielkie systemy metafizyczne - Platona i Arystotelesa - w inny nieco sposób 

potwierdzają pewną tożsamość racjonalności człowieka z ontologiczną strukturą Bytu. Tutaj również 

ludzka  racjonalność,  jako  najwyższa  władza  poznawcza  dokonuje  rozpoznania  fundamentu 

Universum,  a  problem  poznania  występuje  w  ścisłej  relacji  z  ontologicznymi  konsekwencjami 

wynikającymi z nauki o duszy człowieka. Jednakże tutaj następuje niewielka zmiana koncepcji Jedni 

w metafizycznym ujęciu  Universum,  jaki dominował w propozycjach presokratyków. Otóż według 

tych ostatnich fizis, jako całość doświadczalnych elementów świata, ściśle była zjednoczona poprzez i 

w  ramach  wszechogarniającej  zasady  -  Logosu.  Natomiast,  zarówno  u  Platona,  jak  i  Arystotelesa 

następuje zerwanie tej nici scalającej przestrzeń fenomenów z organizującą ją Jednią. Platoński świat 

idei  oraz zasada zasad -  Jedno/Dobro są  już  poza sferą  fizis,  chociaż  z  drugiej  strony platońskie 

poszukiwania  jedności  Bytu prowadzą do pewnej  dwuznaczności.  Otóż Jedno/Dobro w pewnym 

sensie „jest obecne” w świecie idei i w świecie rzeczy, bo uobecnia ten i tamten świat – Jedno zatem 

„jest” tak, jakby istniało i nie istniało zarazem, jakby było i nie było samo-identycznością. Dzieje się 

tak,  gdyż  Platon  ostatecznie  odkrywa  dialektyczną  naturę  podstawowej  zasady  określającej 

rzeczywistość  –  Jedno/Dobro  wymaga  jakby  dookreślenia  przez  czynnik  odpowiedzialny  za 

różnorodność  i  wielość  idei,  i  –  co  za  tym  idzie  –  różnorodność  rzeczy6.  Poszukiwanie  tego,  co 

„istnieje naprawdę” doprowadza więc Platona do odkrycia kwestii relacji, odniesienia Jedno/Dobra 

do tego, co w nim uczestniczy, a zatem wywołuje spór7 o jedność, „czystość”, poznawalność naczelnej 

6 Odkrycie inteligibilnej dwoistości podstawowej zasady Universum pozwala Platonowi nie tylko wspiąć się na 
wyższy poziom metafizycznych spekulacji, lecz także pozwala dokonać syntezy dotychczasowych przemyśleń 
nad Bytem, która wydaje się być syntezą w iście heglowskim znaczeniu. Jedno/Dobro i Diada stanowią współ-
przynależne  sobie  elementy  tego  że-jest  i  czym-jest  każdy  byt,  oraz  -  jednocześnie  -  stanowią  zwieńczenie 
dotychczasowych rodzajów metafizycznej refleksji.
7 W  dialogu  Parmenides problemy  z  określeniem  Jedno/Dobra  rozłożone  są  na  szereg  przeciwstawnych 
argumentów,  podkreślających  ostatecznie  brak  jednoznacznego  rozwiązania  „natury”  Jedno/Dobra,  choć 
zarazem ów spór jest doskonałym fundamentem dla uwypuklenia różnicy, pewnego pęknięcia w tym, co istnieje 
jako absolutnie tożsame ze sobą. Dlatego też zarówno Hegel, jak i Heidegger zwracają uwagę na konstytutywną 
dla Jedno/Dobra różnicę obecną niejako „wewnątrz” tożsamości. Por. G. W. F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, t. 
II, tłum. Ś. F. Nowicki, Warszawa 1996, s. 82-88; M. Heidegger, Co zwie się myśleniem, tłum. J. Mizera, Warszawa-
Wrocław 2000, s. 184-185. Na ten temat również w: M. Przełęcki,  O paradoksach platońskiego „Parmenidesa” (w:) 
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Idei  i  jest  tym  samym  źródłem  aporii  rozumu.  Jedno/Dobro  i  Diada  stanowią  ostateczny,  choć 

tajemny przedmiot rozumu, jeśli wyjaśnić chcemy problemy wynikające z jedności istnienia każdego 

bytu, wraz z treściową różnorodnością, a więc tym, czym-jest wszelki byt. Dwubiegunowy charakter 

podstawowej  zasady  Universum zostanie  później  dookreślony  jako  wewnętrzna  jedność  esencji  i 

samego bycia bytu.

Dla  Arystotelesa  z  kolei  Bóg  jako  czysty  akt  jest  czymś  odmiennym  i  niezależnym  od 

hylemorficznego Bytu  w całości,  jest  poza nim -  świat  fizis odzyskuje  co  prawda realność  (którą 

próbował mu wcześniej odebrać Platon), ale nie jest samoistny w swej ontologicznej konstrukcji - jest 

wieczny na mocy niedoskonałej i nieokreślonej materii pierwszej, lecz zależny od zasady zewnętrznej 

wobec  siebie.  Kwestie  te  są  istotne  dlatego  właśnie,  iż  położyły  cień  na  problemie  związku 

racjonalności  człowieka z zasadą Istnienia tego, co jest.  Platoński podział duszy,  jej  cechy,  funkcję 

eschatologiczną jaką spełnia,  czy nawet uznanie rozumnej części  za „duszę samą” uwypukliło nie 

tylko możliwości poznawcze człowieka, lecz również ich granice. Z jednej strony bowiem jest  ona 

pewnym czynnikiem, który łączy rzeczywistość idealną z ciemnościami jaskini. Z drugiej zaś sama 

dusza,  pomimo  iż  dokonuje  przypomnienia  i  wznosi  się  na  szczyty  intuicyjnego  uchwytywania 

swojego przedmiotu,  to  dostrzega jednak granice  swoich  możliwości  poznawczych  i  ostatecznym 

rodzajem  jej  samowiedzy  okazuje  się  być  wewnętrzne  światło  pomagające  odkryć,  iż  poznanie 

prawdy związane jest z moralną harmonią i pięknem duszy. Ona sama zaś nie może w pełni pojąć 

ostatecznej  zasady  istnienia  -  owej  Jedni/Dobra,  która  scala  dwie  płaszczyzny  rzeczywistości  i 

„pozwala”  bytom  istnieć.  Dokonane  pęknięcie  w  metafizycznej  strukturze  całości  Universum ma 

zatem niebagatelny wpływ na pojmowanie  relacji  poznawczej.  Podkreślona została więc  tutaj  nie 

tylko  podwójna  natura  Bytu,  lecz  także  to,  iż  człowiek  nie  może  stosować  tych  samych  metod 

poznania  w  stosunku  do  „widocznej  i  niewidocznej”  strony  Universum.  Człowiek  jest  nadal 

umiejscowiony  jakby  na  granicy  obu  sfer  rzeczywistości,  lecz  zwrócony  być  może  -  dzięki  swej 

rozumnej duszy - tylko ku sferze poznawalnej.

Arystoteles  przyjmuje  także,  iż  ostateczna  przyczyna,  zasada  i  cel  Bytu  w  całości  jest 

odmienna od struktury każdego, realnego przedmiotu - Bóg jest nie tylko czystym aktem, lecz jest 

także  jakby  Rozumem  świata.  Ludzka  racjonalność  jest  więc  również  odpowiednikiem 

wprowadzonego przez Arystotelesa odstępstwa od reguły, jaka określa rzeczywistość. Otóż intelekt 

czynny  jest  zwierciadłem  racjonalnej,  dynamicznej  natury  Bytu,  konstytuowanego  na  mocy 

pierwszego  poruszenia  Boga.  Nous  poietikos jest  zarazem  samą  aktualnością,  jak  i  zewnętrznym 

elementem boskim zawierającym się w człowieku - pewnym inteligibilnym światłem pozwalającym 

intelektualnie  ujmować  pojęciowe  formy,  a  więc  istoty  rzeczy.  Człowiek  więc  na  mocy  swej 

racjonalności  zajmuje  nie  tylko  wyróżnione  miejsce  wśród  innych  bytów,  lecz  jest  swoistym 

elementem makrokosmosu - punktem wspólnym sfery poszczególnych przedmiotów z ogólną zasadą 

ich istnienia  -  Bogiem.  Rozerwanie  sfery  fizis musiało  więc  zaowocować  pewną zmianą  w ujęciu 

„Studia filozoficzne”, nr 6/1986; B. Skarga, Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Kraków 1997, s. 11-31.
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problemu episteme. Nous poietikos istnieje o tyle, o ile jest aktywny, jest zatem - jak powie później Hegel 

- „(...) sam u siebie Wszystkim (...); jest nie tylko czymś samym w sobie, lecz z istoty rzeczy istnieje dla 

siebie  (...)8 -  jest  więc  zewnętrznym,  odpowiednikiem  boskiego  Logosu warunkującym  akt 

dokonywania  się,  receptywnego  ze  swej  natury,  ludzkiego  poznania.  Zasadniczą  osnową 

rzeczywistości  jest  więc  to,  co  aktywne i  myślące.  Podział  na  Rozum czynny i  bierny jest  zatem 

odzwierciedleniem nie tylko metafizycznego podziału aspektów Bytu na możność i akt, lecz przede 

wszystkim jest wypadkową odróżnienia hylemorficznego Bytu od konstytuującej go zasady - Boga.

Łatwo  zauważyć,  iż  tradycja  platońsko-arystotelesowska  została  później  na  stałe 

zaadoptowana  dla  potrzeb  teologii  chrześcijańskiej,  a  problem  statusu  ludzkiej  racjonalności 

względem Istnienia nie uległ zasadniczej zmianie9. Bóg jest nadal racją i zasadą istnienia wszystkiego, 

co jest - dokonuje kreacji, ustanawia hierarchię, ingeruje w Byt - jest stałą obecnością wewnątrz i na 

zewnątrz świata. Poznanie Boga - jeśli w ogóle jest możliwe - obwarowane jest nieprzekraczalnymi 

granicami. Sama tajemnica Istnienia nie zostaje naruszona. Nie mniej jednak oderwanie sfery fizis od 

jej  metafizycznej  konstytucji  zostało  w  filozofii  chrześcijańskiej  wprowadzone  na  nowe  tory. 

Arystotelesowski pomysł wnikliwego badania wielorakich aspektów Bytu pozwolił wielu filozofom 

podążyć  podobnymi  ścieżkami.  Chodziło  o  odnalezienie  obiektywnego  kryterium  poznawczego 

pozwalającego poszukiwać podstawowych określeń dotyczących problemów czym-jest byt i że-jest 

byt. Niezależnie zatem czy badania podstaw rzeczywistości dokonywały się poprzez problem samego 

istnienia Jedni-Boga (Św. Anzelm), jego pozytywnych i negatywnych określeń (Damazjos,  Dionizy 

Areopagita, Al-Kindi), form jego ujawniania się (Plotyn, Eriugena), czy też fundamentalnego podziału 

na istotę i istnienie (Św. Tomasz, Duns Szkot), to każda z tych refleksji dzięki racjonalnym podstawom 

pojęciowo-logicznym uwypukla dwa aspekty tego samego problemu czym-jest  i  że-jest  byt  na tle 

rozważań dotyczących Boga. Bóg jest centralną postacią ówczesnej metafizyki nie tylko ze względu na 

ducha epoki,  lecz głównie dlatego,  iż  koncepcja  Boga była i  jest  nadal  do tej  pory dość  prostym, 

teologicznym  rozwiązaniem  szyfru  tajemniczo  łączącego  kwestię  czym-jest  i  że-jest  każdy  byt. 

Zarówno  więc  spór  o  uniwersalia,  jak  dyskusja  nad  właściwym  (esencjalistycznym,  czy 

egzystencjalnym) kształtem metafizyki wskazuje na wspólne źródło rozważań. Otóż kwestia Boga, 

istnienie  świata,  a  problem  sposobu  istnienia  racjonalnych  podstaw  pojęciowych  dostępnych 

człowiekowi to problemy wynikające z zagadnienia dostępności poznawczej samego bycia bytu.

3. Rozum wobec Bytu.

Jeśli  narodziny  filozofii  nowożytnej  dokonują  się  poprzez  „przełom  kartezjański”,  to  dla 

badań nad statusem Rozumu wobec Istnienia filozofia Kartezjusza – wydawałoby się - nie stanowi w 

8 G. W. F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, t. II, tłum. Ś. F. Nowicki, Warszawa 1996, s. 256.
9 Łatwo  zauważyć,  iż  platońskie  Jedno/Dobro,  jako  podstawowa  zasada  Universum obejmująca  byt  została 
utożsamiona  z  Logosem i  wykorzystana  później  w  prologu  Ewangelii  Św.  Jana  jako  Słowo  -  źródło  całej 
rzeczywistości.
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rzeczywistości istotnego przełomu. Pomijając zmianę perspektywy i metodę filozoficznego namysłu, 

oraz  uznanie  mathesis  universalis za  najlepszy  wzór  racjonalnego  ujmowania  rzeczywistości  -  to 

kwestia zasady całości Bytu i jej związków z myśleniem człowieka nie uległa zasadniczej zmianie. Nie 

chodzi  tu  tylko  o  podkreślenie  powszechnie  znanych  wpływów  scholastyki  na  metafizykę 

Kartezjusza, lecz również o znamienną dla metafizyki w ogóle tendencję do poszukiwania rozwiązań 

fundamentalnych  na  obszarze  teologii.  Nie  sposób,  rzecz  jasna,  zlekceważyć  roli  Kartezjusza  w 

podkreśleniu autonomii podmiotu w kwestii poznania, czy też w sprowadzeniu złożoności zjawisk 

świata  do  racjonalnych  i  powszechnych  prawideł  rozumu,  ale  należy  pamiętać,  iż  kartezjańskie 

pojęcia podstawowe, zwane naturami prostymi są ujmowane przez intuicję za pomocą lumen naturale, 

a  treść  najważniejszych  idei  jest  ustanowiona  przez  Boga.  Bóg  wydaje  się  stanowić  ostateczną 

odpowiedź zarówno o tajemnicę Istnienia wszystkiego, co jest, lecz także o tajemnicę podmiotowej 

zdolności poznawczej.

Występuje  tutaj  jednakże  inna  istotna  kwestia  oparta  na  podmiotowej  perspektywie 

określania Bytu. Kartezjusz bowiem uwypukla wolność, jako cechę przysługującą cogito. Sygnałem tej 

wolności jest przede wszystkim problem nieskończoności wolnej woli. Wolność to w pewnym sensie 

ślad doskonałości w człowieku, gdyż pomimo skończoności poznania i możliwości błądzenia sama 

natura  cogito (w  sensie  wolnej  woli)  jest  nieograniczona10.  Można  zatem  określić,  iż  kartezjański 

porządek poznawczy (a głównie podkreślenie istnienia wolnej woli) i porządek istnienia (Bóg jako 

zasada  istnienia  świata)  jednoczą  się  w  człowieku  w  taki  sposób,  że  sfera  cogito jest  obszarem 

wspólnym dla  tego,  co  immanentne  i  transcendentne11.  To  wspólne miejsce  jest  nie  tylko  faktem 

(bytem  bowiem  jest  ostatecznie  tylko  cogito i  Bóg12),  lecz  jest  także  ostatecznym  przedmiotem 

poznania dla autonomicznego rozumu człowieka, który po wzięciu rzeczywistości fizycznej w nawias 

może dokonać autorefleksji i osiągnąć samowiedzę.

Można zatem stwierdzić,  iż nowożytny przełom polega na takich próbach uniezależnienia 

człowieka  od  Bytu  (w  sensie  całości  rzeczywistości,  Natury),  by  na  mocy  jego  racjonalnych 

możliwości poznawczych podkreślić odmienność ontologicznej struktury podmiotu i uwypuklić jego 

wolność. Wolność zatem będzie nie tyle dowodem na podkreślaną od XVII wieku dychotomię Rozum 

– Byt,  lecz problem wolności  uwypukli  status człowieka jako pewien wyjątek wobec całej  zasady 

istnienia Universum. Człowiek nie jest zamknięty już wewnątrz scalającego rzeczywistość Logosu, lecz 

umiejscowiony jest jakby na jego granicy. Linia graniczna całości Bytu, przenikająca człowieka jest 

immanentnie wolnością, transcendentnie zaś racją istnienia całości Bytu, nazywaną wówczas Bogiem. 

Można zatem stwierdzić,  iż  ego  cogito jest  byciem tu-oto,  a  nie bytem,  zaś  tak  często  krytykowana 

substancjalizacja sfery cogito jest wynikiem nieuświadomionego zanurzenia się filozofii Kartezjusza w 

sferę pojęć scholastyki.

Niezależnie więc od rodzaju skomplikowania danych propozycji teoretycznych, ich związków 

10 Por. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa 1958, s. 75-77.
11 Por. F. Alquie, Kartezjusz, tłum. St. Cichowicz, Warszawa 1989, s. 13, 52.
12 Por. Ibidem, s. 43, 51-52.
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z logicznymi podstawami myślenia,  różnymi (często kontrowersyjnymi) ujęciami  kwestii  wolności 

oraz  wyjściowymi  intencjami  przyświecającymi  filozofom,  to  nowożytna  myśl  teoretyczna 

ugruntowała  właśnie  w  scholastycznie  rozumianej  koncepcji  Boga  odpowiedź  na  pytanie  o  rację 

istnienia wszystkiego, co jest13. Dominująca problematyka substancji, racjonalnych podstaw podmiotu 

w docieraniu do głębin rzeczywistości  i  próby rozwiązania  relacji  fenomenów do podstawy Bytu 

ostatecznie  dotyczą  problemu Boga (okazjonalizm,  Leibniz)  lub  wręcz  posiadają  chronologiczne  i 

logiczne pierwszeństwo w problemie istnienia Boga (Spinoza). Przykładem tej tendencji jest choćby 

ogromna popularność ontologicznego dowodu na istnienie Boga w metafizyce XVII wieku. Dowód 

ów,  jak  i  wymienione  wcześniej,  słynne  pytanie  Leibniza  mogą  być  nawet  reprezentatywnymi 

sygnałami  wielu  ówczesnych  dysput  metafizycznych.  Nawet  na  obszarze  zwykle  empirycznie 

zorientowanej  filozofii  brytyjskiej  pojawia  się  Bóg  -  albo  jako  ostateczna  przyczyna  i  podstawa 

rzeczywistości (Locke), lub też jako Duch mający istotne znaczenie w kwestii stałego i bezpośrednio 

danego istnienia wszelkiego bytu (Berkeley).

Niemniej jednak koleje losu metafizyki post kartezjańskiej wskazują, iż w myśleniu istotnym 

zostaje wyraźnie uwypuklony podział na zjawiskową, fizyczną sferę świata i konstytuującą ją meta-

fizyczną jedność  zawsze  odniesioną do pewnej  racji  istnienia  tego,  co  zostało  określone jako  byt. 

Wystarczy  wspomnieć  o  spinozjańskim  podziale  na  natura  naturans i natura  naturata,  czy  o 

rozgraniczeniu sfery zjawisk od sfery bytu w metafizyce Leibniza.  Podział  ten zostaje  odkryty na 

mocy samego pojęciowego rozgraniczenia twierdzeń rozumowych i twierdzeń o faktach (Leibniz), 

albo poprzez schemat  geometrycznego wyłożenia  w ustalonych,  logicznych szeregach:  definicja  – 

aksjomat – twierdzenie (Spinoza). Co ważne w przypadku Spinozy  natura naturans pomimo, iż jest 

przyczyną immanentną rzeczy, to jednak „sama w sobie” jest czymś innym od natura naturata, choć w 

sposób konieczny wyrażać się  musi  w swoich  modi.  Stosując  więc terminologię określającą  zakres 

treści niniejszej  pracy można by sformułować inaczej ten aspekt myśli Spinozy. Otóż Istnienie jest 

przyczyną immanentną, a nie transcendentną wszelkiego bytu i jednocześnie, zawsze wyraża się w 

swoich sposobach istnienia (zjawiskowych przejawach - bytach), nigdy zatem nie jest dostępne jako 

samo  bycie14. Metafizycznym punktem jednoczącym przestrzeń dostępnego nam świata, do którego 

albo zbiegają się wszelkie twierdzenia, albo z niego logicznie wynikają jest samo bycie zwane tutaj 

13 O przyczynach i sensie takiego stanu rzeczy zobacz - M. Heidegger, Onto-teo-logiczna struktura metafizyki, 
tłum. J. Mizera, (w:) Logos i Ethos, I/1991, Kraków 1991.
14 Podobne stanowisko przedstawiają niektóre fragmenty monografii  J.  Żelaznej,  Skończone poznanie ludzkie w  
filozofii Spinozy, Toruń 1995, a szczególnie tezy dotyczące problemu causa sui – por. s. 158–159 (przyp. 5), 162-165 
(przyp.  20),  171-172.  Autorka  podkreśla  jednocześnie,  iż  pojęcie  „istnienia”  konstytuuje  co  prawda  „istotę 
substancji, czyli Boga”, lecz nie jest pojęciem, którego desygnat jest poza-intelektualny. Istnienie „jest” wyłącznie 
pojęciem intelektu – koniecznym założeniem, aksjomatem ujmowanym jako logiczna konieczność wynikająca z 
najistotniejszych atrybutów (wieczność,  konieczność,  realność)  zawartych  zawsze in se,  a więc wymagających 
przyjęcia Istnienia jako ich podstawy. Na tym tle rysuje się zatem granica ludzkiego poznania racjonalnego – por. 
Ibidem,  s.  172-177.  Można  więc  przypuścić,  iż  racjonalistyczne  zmagania  z  kwestią  Istnienia  w XVII  wieku 
przygotowały grunt do powiązania tego problemu z pojęciowym określaniem świata dla poznającego podmiotu i 
uznania pojęcia istnienia za jedną z kategorii modalności zawartą w czystym intelekcie – por. I. Kant,  Krytyka 
czystego rozumu,  t.  I,  tłum. R. Ingarden, Warszawa 1957,  s.  172.  Szerzej na temat tego swoistego przesunięcia 
punktu ciężkości pomiędzy nowożytną metafizyką, a źródłami filozofii transcendentalnej w:  M. Szulakiewicz, 
Obecność filozofii transcendentalnej, Toruń 2002, s. 110-113.
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Bogiem. Innym metafizycznym punktem, korelatem wyżej wymienionego – określającego zdolność 

ludzkiego odkrycia tajemnicy świata – jest (pomimo skończoności naszego poznania) człowiek i jego 

zdolność do racjonalnego wtargnięcia w szczelinę pomiędzy zjawiskiem, a tym, co uobecnia wszelką 

dostępność przedmiotów poznania.  W przypadku Spinozy owo wtargnięcie będzie przejściem od 

rozumowej  analizy  atrybutów  Boga  do  bezpośredniej  intuicji  o  jego  istocie15.  Pomimo  jednak 

uwypuklenia  kwestii  samego  Istnienia  wobec  zjawiskowej  strony  świata  na  tle  możliwości 

poznawczych  podmiotu,  myśl  Spinozy  wyeliminowała  tak  mocno  podkreślaną  przez  Kartezjusza 

wolność  cogito.  Jest  to  jednak  cena  jaką  musiała  zapłacić  refleksja,  która  poszukuje  ostatecznych 

rozwiązań poprzez samą analizę pojęć i jedynie na obszarze tego, co przedmiotowe.

Prawdziwym  przełomem  -  dotyczącym  zasad  metafizyki  i  odnajdującym  kompromis 

pomiędzy  metafizyką  tego,  co  immanentne  i  tego,  co  transcendentne  -  wydaje  się  być  dopiero 

transcendentalizm  kantowski.  Zarysowana  przez  Hume’a  i  podjęta  później  przez  Kanta  granica 

pomiędzy ludzkimi zasadami myślenia a kształtem rzeczywistości ustanowiła nowy paradygmat w 

filozofii  sprowadzający  się  do  stwierdzenia,  iż  istnieje  nieprzekraczalna  dychotomia  oddzielająca 

racjonalność człowieka od fundamentu Bytu. Z drugiej jednak strony kantowski podział wszelkich 

przedmiotów na fenomeny i noumeny jest dokładnym przedstawieniem podwójnej natury Universum, 

jak i podkreśleniem, iż człowiek należy do obu sfer rzeczywistości - jest pewnym punktem wspólnym 

tych sfer struktury świata. Ponadto kantowskie podkreślenie podziału na intelekt i rozum ustaliło nie 

tylko  granice  poznawalnego  świata  i  wiedzy  naukowej,  lecz  ustanowiło  również  pewien  obraz 

ludzkiej  racjonalności  określający,  iż  nawet wewnątrz poznawczej  struktury podmiotu przechodzi 

wyraźna linia graniczna pomiędzy tym, co poznawalne, a tym co stanowi konieczny, choć nieznany 

obszar  ontologicznej  podstawy danych nam przedmiotów poznania.  Status  rozumu,  jako instancji 

poznawczej  odpowiedzialnej  za dotychczasowy kształt  metafizyki  został  co prawda sprowadzony 

ostatecznie do odebrania metafizyce roszczeń naukowych,  ale Kant wielokrotnie powtarzał,  iż nie 

przekreśla tym samym metafizyki w ogólnym jej wymiarze, lecz że ustala granice jej prawomocności, 

a  nawet  stara  się  ją  uzdrowić16.  Metafizyka  nie  może  być  nauką,  lecz  jest  ważna,  a  dlatego  jest 

naturalną  skłonnością,  bo  wynika  z  samej  struktury  podmiotu  -  punktu  granicznego  dwóch  sfer 

rzeczywistości.  Najbardziej  reprezentatywnymi  dowodami  tej  tezy  są  zagadnienia  podmiotu  jako 

noumenalnego „Ja”,  jak i  związany z tą kwestią  problem wolności,  oraz  zagadnienie  idei  Boga - 

podstawy i syntezy wszelkich przedmiotów doświadczenia.

Kantowskie „Ja” występuje jako ego cogito, które będąc konieczną jednością samoświadomości 

poprzedza i warunkuje wszelkie postrzeganie i myślenie17. Jedność apercepcji sama w sobie nie może 

więc  być  dana  jako  przedmiot  poznania,  bo  jest  podstawą  zaistnienia  sfery  przedmiotowej  dla 

podmiotu, a także dlatego, iż owo „Ja myślę” jest nierozerwalnie związane z tym, co poznawane. Stąd 

15 Por. B. de Spinoza, Etyka, tłum. I. Myślicki, Warszawa 1954, cz. II, twierdzenie 40, przyp. 2.
16 „(...) krytyka (czystego rozumu – przyp. P. S.) jest niezbędnym przygotowaniem do krzewienia gruntownej 
metafizyki jako nauki, która winna być z koniecznością opracowywana dogmatycznie i systematycznie wedle 
najściślejszych wymogów (...)” – I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. I, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 47.
17 Ibidem, s. 238-243.
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wniosek,  iż  „Ja”  występuje  jako  inteligibilny  przedmiot  myślny,  czyli  noumenon.  Tak  rozumiany 

przedmiot transcendentalny jest całkowicie nieokreślony, jest „czymś o ogóle”, czymś, co po odjęciu 

treści danej naocznie i ujętej w kategorie okazuje się być samym „jest” owego „Ja”, jak i wszelkiego 

innego przedmiotu poznania. Dlatego też nie ujawnia się w zmysłowym oglądzie, lecz jest jedynie 

przedmiotem intelektualnego oglądu – jest więc koniecznym korelatem tego, co dane jako przedmiot 

poznania.  Konieczność  owa  jest  intelektualną  hipotezą  zakładającą  istnienie  niewidocznej  strony 

Universum. „Konieczność” występuje jednocześnie jako trzecia kategoria modalności i jako taka jest 

wypadkową dwu poprzedzających ją: „możliwości” i „istnienia”. Nasuwa się tutaj wniosek, iż Kant 

uznaje  „konieczność”  jako  kategorię  porządkującą  zakres  naszego  myślenia,  która  jest  samym 

Istnieniem danym poprzez pewną możliwość bycia (byt). Zastanawiające jest zatem, iż Kant odrzucając 

ontologiczny dowód na istnienie Boga - w którym relacja konieczność–istnienie ma mieć charakter 

obiektywnej  prawdy  -  przyjmuje  jednocześnie  Istnienie  jako  konieczną  podstawę  wszelkich 

przedmiotów. Oznaczałoby to, iż odrzuca koncepcję  Boga, jako racji  istnienia Bytu w całości,  lecz 

przyjąć  musi  koncepcję  noumenów,  gdyż  w  innym  wypadku  jego  filozofia  transcendentalna 

przekształciłaby się w idealizm. Pomimo więc odrzucenia idealizmu Kantowi nie udało się uniknąć 

podstawowej  tezy  metafizycznej  dotyczącej  samego  bycia wszelkich  przedmiotów  poznania. 

Wyraźniej to widać, kiedy zauważymy, iż podkreślana przez Kanta tożsamość fenomenu i noumenu 

jest  de  facto tożsamością  natury  realistycznej,  to  znaczy,  iż  nomenon jest  nie  tylko  przedmiotem 

myślnym, lecz jego inteligibilny status ma swoje obiektywne uzasadnienie, jako samo bycie. Noumenon 

nie jest więc ontologicznie odmienny od zjawiska (przedmiotu, bytu), są one współ-przynależnymi 

elementami  różnicy  ontologicznej18.  Jeśli  chodzi  natomiast  o  problem  noumenalnego  „Ja”,  to  nie 

można powiedzieć, iż owo „Ja” jest samym byciem, gdyż nie tylko „Ja” jest noumenem – „Ja” jest tylko 

sposobem przejawiania się sfery noumenalnej.  Inaczej mówiąc „Ja” jest  noumenem, występującym 

jako punkt na granicy pomiędzy całą sferą noumenalną (byciem samym) a bytem dla podmiotu, tj. 

przedmiotem możliwego  doświadczenia.  Podział  ten  nie  dotyczy  jedynie  –  jak  podkreśla  Kant  – 

logicznej formy poznania, lecz realnej różnicy pomiędzy nimi19, przy czym różnica ta nie może być 

rozumiana  jako  „relacja  tego,  co  inne”,  lecz  jako  pojęciowe  ujęcie  dwu  innych  perspektyw  tego 

samego  przedmiotu,  wewnątrz  którego  występuje  relacyjna  tożsamość  widocznej  i  niewidocznej 

strony poznawanego przedmiotu.

Problem  podmiotowości  „Ja”  jako  noumenu  zostaje  w  Krytyce  praktycznego  rozumu 

uszczegółowiony i  nabiera  innego  wymiaru,  jako  realnie  uzewnętrzniająca  się  wolność  w postaci 

pojedynczych  aktów  wyboru,  będących  dowodem  egzystencjalnej  podstawy  ludzkiego  bytu. 

Widoczne jest to szczególnie wtedy, kiedy Kant wyraźnie podkreśla, iż wolność jest dla teoretycznego 

rozumu nierozwiązywalnym i stale zapętlającym się w antynomie problemem, ale nie oznacza to iż 

18 Wielość  interpretacji  statusu  kantowskich  noumenów  podkreśla  fakt,  iż  autor  Krytyki  czystego  rozumu nie 
poświęcił temu problemowi zbyt wiele miejsca, pozostawiając otwartymi pewne rozstrzygnięcia. Szerzej na ten 
temat - B. Andrzejewski, Problem noumenu w kantyzmie i neokantyzmie (w:) W kręgu inspiracji kantowskich, (red.) R. 
Kozłowski, Warszawa-Poznań 1983.
19 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. I, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 435.
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wolność nie istnieje,  czy też jest  czymś wewnętrznie sprzecznym. Wolność jest  nieprzekraczalnym 

problemem  rozumu  teoretycznego  badającego  empiryczne  „Ja”.  Jednak  wolność  okazuje  się  być 

faktem  dla  rozumu  praktycznego  odnoszącego  się  do  „Ja”  noumenalnego  i  występuje  jako 

niezależność od zmysłowego popędu, czynników zewnętrznych, czy też tego, kim lub czym człowiek 

już  jest.  Wolność  „Ja”  jako  autodeterminacja  jest  wolnością  transcendentalną,  tj.  podmiotowością 

ponad tym, co uwarunkowane determinantami i  jednocześnie pozaczasowym aktem ustanawiania 

moralnego prawodawstwa20. Warto nadmienić, iż koncepcja wolności transcendentalnej założona jako 

idea czystego rozumu występuje  już na kartach pierwszej  Krytyki  –  jest  więc  czymś,  co pomimo 

swych  antynomii  logicznie  i  chronologicznie  poprzedza  udowodnienie  realności  wolności  w 

znaczeniu  praktycznym21.  Oznacza  to,  iż  Kant  podkreśla  dwuznaczność  statusu  człowieka 

(zdeterminowane,  empiryczne  „Ja”  i  wolne,  noumenalne  „Ja”),  jako  wypadkowej  dwuznacznego 

metafizycznego  statusu  rzeczywistości.  Nie  mniej  jednak,  by  wolność  została  uznana  za  dowód 

egzystencjalnej  strony podmiotowości  podmiotu,  musiała stać się  najpierw przedmiotem dociekań 

rozumu, który nie mogąc poradzić sobie z jej aporiami uzyskuje samowiedzę jako rozum praktyczny. 

Racjonalność człowieka uzyskując zatem świadomość swoich granic teoretycznego poznania uzyskuje 

jednocześnie klucz do zrozumienia siebie jako rodzaj noumenu, który znosi swe ograniczenia na mocy 

autodeterminacji swojej podmiotowości, tj. wolności.

Ostatnia z istotnych tutaj  idei  -  idea Boga to dla Kanta konstrukt  czystego rozumu,  który 

wykraczając  poza  to,  co  uwarunkowane  możliwościami  poznawczymi  podmiotu  dokonuje 

nieuprawomocnionej syntezy poznawalnych fenomenów. Bóg zatem nie jest  już podstawą Bytu w 

całości,  zasadą  istnienia  wszelkich  przedmiotów.  Dla  rozumu  teoretycznego,  sam  w  sobie,  jest 

niepoznawalny,  a  będąc  „jedynie”  regulatywną  ideą  czystego  rozumu  i  postulatem  rozumu 

praktycznego nie może pretendować do roli czystego Istnienia warunkującego „bytowość bytu”. Jeśli 

zatem według Kanta problem wolności jako noumenu podkreśla jednocześnie jej  realne istnienie i 

stanowi o prymacie rozumu praktycznego, to Bóg, jako postulat rozumu praktycznego, występuje tu 

jakby na dalszym planie. Wolność, jako dowód na podmiotowość podmiotu, podkreśla zdecydowanie 

wyraźniej niż inne kategorie tradycyjnej metafizyki miejsce racjonalności człowieka na granicy dwu 

natur  Universum.  Kantowski  przełom  polegać  tu  więc  będzie  na  odsunięciu  dominujących  w 

dotychczasowej  metafizyce  rozwiązań  dotyczących  racji  istnienia  rzeczywistości.  Kant  nie  daje 

odpowiedzi na fundamentalne pytanie Leibniza, bo nie pozwala mu na to rygor wynikający z estetyki 

i analityki transcendentalnej. Odpowiedzi nie ma, jeśli poszukujemy jej na podstawie fenomenalnej 

sfery dostępnego nam świata - odpowiedź leży po drugiej stronie rzeczywistości, ale jej poznanie jest 

niemożliwe, choć jest zarazem pozytywnie weryfikowalne w praktycznym uczestnictwie człowieka w 

świecie. Można więc powiedzieć, iż platońsko-arystotelesowskie rozerwanie sfery  fizis, podkreślane 

przez późniejszy kształt metafizyki w scholastyce i systemach nowożytnych pozostało, lecz koncepcja 

Boga staje  się  już  niewystarczająca  dla  dociekliwego umysłu.  Kantowskie  przełamanie  metafizyki 

20 Por. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1984, s. 82-85, 88-95.
21 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. II, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 275-281.
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dotyczy zatem podkreślenia znacznie większej roli człowieka - jego wyróżnione miejsce pozwoli nie 

tylko na uwypuklenie podwójnej natury Bytu, ale jeszcze wyraźniej zarysuje inny aspekt owej natury 

Universum - wolność, jako swoisty i dany tylko człowiekowi akt przekraczania swojego empirycznego 

„Ja” – egzystencję podmiotu, jako przejawu istnienia egzystencjalnej podstawy Bytu w całości. Można 

zatem  powiedzieć,  iż  kantowski  przełom  doprowadził  ostatecznie  filozofię  nowożytną  do  jej 

zakreślonych wcześniej przez Kartezjusza celów. Otóż Bóg jako rozwiązanie tajemnicy Istnienia nie 

może już utrzymać swojej roli - to człowiek, dzięki racjonalnym możliwościom poznawczym na mocy 

autonomicznego rozumu dokonuje  wtargnięcia w obszar  różnicy ontologicznej  -  miejsca,  gdzie w 

sensie teoretycznym nadal nieodgadniona pozostaje kwestia relacji czym-jest i że-jest byt, ale uznana 

zostaje jako koniecznie istniejąca podstawa moralnego statusu człowieka.

Późniejsze losy filozofii skupić się musiały na problemie podmiotu i jego wolności w relacji ze 

sferą  tego,  co  obiektywne,  gdyż  był  to  jedyny  teren,  gdzie  kwestie  metafizyczne  mogły  jeszcze 

zaistnieć.  Stało  się  tak  albowiem  oświeceniowy  racjonalizm  uwypuklił  jeszcze  mocniej  niż 

metafizyczne systemy XVII wieku rolę podmiotu i jego odrębność od poznawanego przedmiotu, a 

więc dzięki temu zakreślono obszar, na którym podmiotowość mogła ustalić granice prawomocnego 

poznania, a tym samym własny status. Stąd też fichteańskie odrzucenie koncepcji rzeczy samych w 

sobie,  a więc samej podstawy istnienia i  pojawiania  się  zjawisk musiało zaowocować odmienną – 

zarówno od dotychczasowych,  jak i  inną od kantowskiej  -  koncepcją  podmiotu.  Według Fichtego 

aktywne  myślenie  podmiotu  oraz  treściowe  rezultaty  tegoż  myślenia  muszą  stać  się  jedyną 

rzeczywistością,  a  więc  muszą  dotyczyć  ponadindywidualnego,  nie-empirycznego  rozwoju 

samoświadomości. Kategorie rozumu, dynamika myślenia nie są więc wypadkową kategorii Bytu i 

dynamiki Universum, które możemy „jedynie” odkryć, lecz kategorie te w pełni konstytuują dostępną 

nam przestrzeń poznawalnych przedmiotów. Filozofia jeśli nie chce być dogmatyzmem musi oddać 

pierwszeństwo  podmiotowemu  kreowaniu  świata  sensów  i  stać  się  idealizmem,  gdyż  w  innym 

wypadku wpadnie  w pułapkę starej  metafizyki  i  przekreśli  wolność,  jako  ontologiczną  podstawę 

dokonywania się aktu refleksji. Podmiot ów musi być zatem ponadindywidualnym, nie-empirycznym 

podmiotem - jedyną, aktywno-intelektualną rzeczywistością, która od wewnętrznej samo-tożsamości 

„przechodzi”  w  kreowanie  dostępnych  dla  siebie  sensów.  Myślenie  dokonujące  się  wewnątrz  i 

poprzez akt przejścia z absolutnego „Ja” - nazywanego czasem Bogiem, lub też „czystym” Bytem – do 

„Nie-Ja” staje się więc pewnym ekwiwalentem samego Istnienia, którego podstawową osnową jest akt 

twórczej,  spekulatywnej  refleksji22.  Filozofia  transcendentalna  jest  zatem ową  „nową”  metafizyką 

jakiej  poszukiwał  Kant,  o  ile  dychotomia na linii  podmiot  –  przedmiot  zostanie sprowadzona do 

jedynego,  obiektywnego  faktu,  jakim  jest  akt  refleksji23.  Akt  ów  nie  jest  jednak  jakimś  tworem 

substancjalnie rozumianej świadomości, lecz sama treść aktu jest jedyną treścią rzeczywistości, tj. myśl 

o  bycie  jest  samym  byciem.  Inaczej  mówiąc  teoria wiedzy może być jednocześnie  ontologią  samej 

22 Por. J. G. Fichte, Teoria wiedzy, t. I, tłum. M. J. Siemek, Warszawa 1996, s. 89, 91-94.
23 Por. M. J. Siemek, Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta, Warszawa 1977, s. 176.
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wiedzy24, o ile akt myślenia jest także aktem konstytuującym epistemologiczne pole dla świadomości. 

Akt  myślenia  jest  jednocześnie  aktem wyboru  (działaniem),  a  więc  jest  zawsze  arbitralny.  Fichte 

jednak nie dostrzegł, iż jego idealistyczne konsekwencje teorii wiedzy są również dogmatyzmem, tak 

jak każda propozycja teoretyczna uznająca swój status za obiektywną prawdę.

Nie  mniej  jednak  przejście  od  podstawy  transcendentalizmu  kantowskiego  -  koncepcji 

noumenów, jako horyzontu zarówno Bytu jak i myślenia - do idealizmu Fichtego i później Hegla jest 

więc niczym innym jak pewnym globalnym zawinięciem się metafizycznej refleksji, która w gruncie 

rzeczy odkrywa po raz  kolejny  ścisły  związek pomiędzy kwestią  ustanawiania  „bytowości”  Bytu 

(Istnienia) a problemami podstaw, kategorii i samego aktu namysłu nad Bytem. Różnica pomiędzy 

koncepcją Logosu a „nową” metafizyką polegać będzie między innymi na zmianie roli jaką odgrywa 

podmiotowość  ludzka  w  refleksyjnej  wędrówce  absolutu  zmierzającego  do  samowiedzy.  Otóż 

zarówno  arche rozumiana  jako  zasada,  podstawa  całej  rzeczywistości,  jak  i  Logos -  harmonia 

porządkująca  całość  elementów  świata  -  oba  te  aspekty  spekulatywnych  koncepcji  były  ściśle 

związane z dostępnym podmiotowi obszarem poszczególnych przedmiotów rzeczywistości. Ludzka 

racjonalność miała „jedynie” wniknąć w obszar ukrytej natury Universum. Od Platona i Arystotelesa 

zasada  konstytuująca  całość  Bytu  jest  poza  sferą  fizis -  podkreślenie  granic  świata  fizycznego 

uwypukliło tym samym granice podmiotowej aktywności intelektualnej. Z kolei od Kanta podmiot 

nie tylko nie może poznać sfery konstytuującej dany mu obszar świata, ale on sam współkonstytuuje 

ów obszar - nie w sensie obiektywnej kreacji, lecz w znaczeniu podmiotowego określania świata dla 

siebie, lub inaczej mówiąc, dla swojej wiedzy o świecie. Naturalna skłonność rozumu do zajmowania 

się  metafizyką nie  może mieć  jakiegoś,  konkretnego metafizycznego uzasadnienia,  gdyż wszelkie 

podstawy wiedzy pewnej organizowane są poprzez formy zmysłowości, kategorie intelektu, jedność 

apercepcji i wyobraźnię transcendentalną. Fichteańska próba wykroczenia poza filozofię Kanta będzie 

zmianą punktu widzenia owej zasady konstytuującej sferę Bytu w całości. Podmiotowa racjonalność - 

pomimo, iż „nie-Ja” jest rezultatem jej aktywności – ogranicza sferę „nie-Ja”, jest czystą wolnością, 

którą stale uprawomocnia na podstawie ciągłej refleksyjno-konstytutywnej działalności. W pewnym 

sensie  oznacza  to  ustanawianie  Bytu  w  jego  istnieniu,  aczkolwiek  nie  chodzi  tu  o  kreację 

przedmiotowego  świata.  Absolutne  „Ja”,  jako  czysty  akt  intelektualny  ustanawia  siebie  poprzez 

przeciwstawienie sobie nie tyle wytworzonego jakiegoś przedmiotu, lecz poprzez przeciwstawienie 

sfery  przedmiotowości  w  ogóle.  Przedmiotowość  ta  nie  jest  jednak  czymś  poza  „Ja”,  jest  ona  w 

obrębie podmiotu, jako ustanowiona przez „Ja”.

Podjęta  później  przez  Hegla  koncepcja  refleksyjnej  aktywności  i  dotycząca  także  aspektu 

jednoczesnego  ustanawiania  przedmiotowej  rzeczywistości,  wymagała  jednak  podkreślenia  roli 

kategorii myślenia w akcie refleksji, a więc przyjęcia tezy, iż Rozum jest nie tyle konstytutywną cechą 

aktywnej  podmiotowości,  lecz  jest  podstawowym  określeniem  całości  Bytu,  który  jest  nie  tylko 

substancją,  lecz  również  ponad-jednostkowym,  nadempirycznym  podmiotem25 na  wzór 

24 Por. Ibidem, s. 99
25 Por. G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. I, tłum. A. Landman, Warszawa 1963, s. 24.
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starogreckiego  Logosu, iż refleksyjna aktywność Absolutu jest jedyną rzeczywistością. W tym sensie 

filozofia  nie  jest  już  tylko  „teorią  wiedzy”,  lecz  przede  wszystkim ontologią.  Pojęcia  podmiotu  i 

przedmiotu,  „Ja”  i  „Nie-Ja”  przestają  być  u  Hegla  samoustanawiającymi  się  antagonistycznymi 

pojęciami,  podobnie  jak  pojęcia  myślenia  i  Bytu.  Filozofia  stale  powraca  do  swych  racjonalnych 

podstaw, gdyż odkrywa swymi zawiłymi ścieżkami, iż jej fundamentalnym przedmiotem badań jest 

samo myślenie w swych - konstytutywnych dla ustanawiania świata - kategoriach. Heglowska logika 

jest więc nie tylko wędrówką spekulatywnej refleksji po odkrywanych schematach myślenia, lecz jest 

zarazem  docieraniem  do  onto-logicznych  podstaw  rzeczywistości.  Nieprzypadkowo  pierwszą 

kategorią Nauki logiki  jest pojęcie das Sein - Hegel wyraźnie bowiem podkreślał, iż filozofia nie może z 

góry  zakładać  ani  swego  przedmiotu  badań,  ani  tego  kto,  lub  co  jest  podmiotem  poznającym. 

Filozofia  musi  zająć  się  samym  aktem  myślenia  w  swych  podstawowych,  pojęciowo-logicznych 

zasadach.  Pierwszym,  ujętym  w akcie  myślenia  i  podstawowym pojęciem  dla  filozofii  może  być 

wyłącznie podstawa całej rzeczywistości – samo  bycie Bytu. Autorefleksja jako myśl myśląca samą 

siebie i nieustanawiająca swego przedmiotu ujmuje samą siebie w swym „pustym” akcie refleksji – jej 

„pustość”  jest  niczym innym,  jak  beztreściowością  samego  Istnienia  „zagęszczającego  się”  w Byt 

poprzez schemat  kategorii  ustanowionych w akcie  refleksji.  Filozofia  w postaci  heglizmu później 

ostatecznie  powraca do koncepcji  starogreckiego  Logosu,  jako  wszechogarniającej  zasady kreującej 

całość rzeczywistości, w jej racjonalnej osnowie. Dla Hegla jednakże problem Istnienia jest kwestią 

koniecznego w swej metodzie (aczkolwiek nieuchwytnego i nieokreślonego w treściowej zawartości) 

początku refleksji, znacznie ważniejsze są etapy myślowej wędrówki Rozumu i jego cel - ostateczny 

kształt samowiedzy. Próba odtworzenia na łonie filozofii jej podstawowych problemów odsunęła po 

raz kolejny problem miejsca człowieka, jako punktu granicznego „tej i tamtej strony” Universum, oraz 

przekreśliła  tak  z  trudem  wypracowaną  obronę  wolności  człowieka,  jako  istotnego  sygnału 

udowadniającego status człowieka w ontologicznej strukturze całości Bytu.

Po  wieloletnim,  swoistym  zachłyśnięciu  się  heglizmem  i  po  różnorakich  próbach 

reinterpretacji  i  krytyk  Hegla,  problemy zarysowane  wyżej  pomimo wielokrotnych  nawiązań  nie 

zmieniły zasadniczego kształtu w dotychczasowym namyśle nad metafizyczną naturą  Universum26. 

Zagadnienia zarysowane powyżej - wraz z podjętą od Kartezjusza i Kanta perspektywą podmiotową - 

ponownie zostały rzetelnie podjęte przez Bergsona a później przez fenomenologię Husserla, filozofię 

bycia Heideggera i ontologię fenomenologiczną Sartre’a.

I tak odwołując się w pewnym sensie do estetyki i analityki transcendentalnej Kanta Bergson 

odróżnia czasowość, jako wewnątrz-podmiotowe, czyste trwanie od czasu fizycznego, rozumianego 

jako suma zmian w przestrzeni. Czasowość zatem jest czymś innym od potocznie rozumianego czasu, 

bo  jest  związana  z  „Ja”  podmiotu  i  nie  jest  aspektem  fizycznego  bytu  czy  też  przejawem  całej 

procesualnej rzeczywistości poza-podmiotowej. Tak ujmowanej czasowości nie jest w stanie uchwycić 

analityczny intelekt,  który z racji  swoich możliwości poznawczych ujmuje to,  co statyczne i  na tej 

26 Mam tu na myśli zarówno neokantyzm, jak i idealizm brytyjski z końca XIX wieku, które co do ostatecznych 
rozwiązań zawierały jedynie mgliste cienie odpowiedzi swoich znakomitych poprzedników.
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podstawie  poszukuje  trwałych  treści  poznawanego  przedmiotu.  Racjonalna  analiza  wyrażana  w 

języku jest zatem sztucznym dzieleniem tego, co rzeczywiste, a rzeczywistość to nie suma bytów, lecz 

trwanie  wewnętrznego  „Ja”  podmiotu,  tj.  jego  istnienie  dane  w  wewnętrznym  doświadczeniu. 

Zamiast poznania za pomocą intelektu Bergson proponuje bezpośrednią, wewnętrzną świadomość, z 

tym że nie jest  to ani intuicja intelektualna, ani mistyczna, lecz specyficzny rodzaj bezpośredniego 

aktu27 dotyczący stale czasującego się „Ja”. Trwanie owego „Ja” jest z kolei ciągłością przenikających 

się nawzajem zmian jakościowych - podmiotowe istnienie to ciąg stopionych ze sobą jego treściowych 

określeń, konstytuujących stałość bycia sobą „Ja”28. To zatem, co metafizyka tradycyjna rozróżnia jako 

istotę i istnienie jest tutaj wewnętrzną jednością czasującego się „Ja”, które jest wewnętrznym byciem 

„Ja”  i  jednocześnie  odzwierciedleniem rzeczywistości  jako  trwania29.  Czasowość  jest  jednocześnie 

wyrazem głębokiego „Ja” – pewnej zasady indywidualizacji odpowiedzialnej za wolne akty decyzji, 

ponieważ „prawdziwy akt wolny jest w trwaniu, jest on aktem, a nie ideą aktu, on się dzieje, jak dzieje 

się trwanie”30. Z kolei „Ja” powierzchniowe to tylko to, co zjawiskowe, obserwowalne, empiryczne, 

lub ujęte w myśleniu, w intelektualnych, a więc „uprzestrzennionych” stałych stanach, które nie mogą 

dotrzeć  do  natury  rzeczywistości.  Jednocześnie  „Ja”  głębokie  jest  ściśle  związane  z  „Ja” 

powierzchniowym31 –  dualizm  ten  wyraża  więc  nie  tylko  podwójne  oblicze  podmiotowości 

człowieka, lecz także ujawnia  dualistyczną naturę rzeczywistości  określoną jako jedność trwania i 

różnicujących się elementów (stanów, zjawisk) „Ja”, ujawnionych w trwaniu.  Bergson wprowadza 

więc inne znaczenie pojęcia rzeczywistości – jest ona ciągłym strumieniem bycia, a więc stawania się w 

ogóle. Problem różnicy ontologicznej nie jest zatem sztucznym problemem rozumu, czy też wynikiem 

redukcjonizmu, jakiego dopuszcza się analityczny intelekt. Rzeczywistością jest więc nie tyle różnica 

tego, co inne wobec siebie, lecz wzajemne współ-przynależenie poszczególnych momentów – trwania 

i tego, co zjawiskowe, empiryczne – które nigdy nie występują w separacji32. Istnienie zatem uzyskuje 

tutaj  intuicyjne określenie czasującego się,  wewnątrz-podmiotowego trwania treściowych określeń, 

które podmiot uzyskuje na mocy tego, co nieuwarunkowane (lub uwarunkowane jedynie poprzez 

auto-określanie samego „Ja”), czyli wolności.

Z kolei  husserlowskie  ujęcie  relacji  pomiędzy racjonalnością  czystego „Ja” a opisywanymi 

noematami doprowadziło do sytuacji uznania immanentnej sfery za jedyną rzeczywistość, wewnątrz 

27 Bergson celowo unika precyzyjnego dookreślenia czym jest owa intuicja, gdyż nie chce sprowadzić tego typu 
poznania  do przedmiotu intelektualnego  rozstrzygnięcia  „czym-jest” intuicja,  poprzez kategorialne  ujęcie,  bo 
takie nigdy nie zdoła uchwycić istoty intuicji, jako jedynego poznania metafizycznego. Zamiast tego posługuje się 
sformułowaniami  z  pogranicza  poetyckiej  metafory  –  intuicja  to:  „współodczuwanie”,  „przenikanie  do 
wewnątrz”, „prosty impuls utożsamienia się z wewnętrznym sensem” – por. H. Bergson, Wstęp do metafizyki, (w:) 
Myśl i ruch. Dusza i ciało, tłum. P. Beylin, K. Błeszyński, Warszawa 1963, s. 20-21.
28 Por. H. Bergson, O bezpośrednich danych świadomości, tłum. K. Bobrowska, Warszawa 1913, s. 70.
29 Por. H. Bergson,  Wstęp do metafizyki, (w:)  Myśl i ruch. Dusza i ciało, tłum. P. Beylin, K. Błeszyński, Warszawa 
1963, s. 41-51.
30 B. Skarga, Czas i trwanie. Studia o Bergsonie, Warszawa 1982, s. 83.
31 Ibidem, s. 140-141.
32 Stąd  też  określenie  filozofii  Bergsona  jako  „realizm  spirytualistyczny”  powinno  być  dookreślone  przez 
podwójną  strukturę  Universum ujawniającą  się  w  „Ja”  głębokim  i  „Ja”  powierzchniowym,  duchu  i  materii, 
trwaniu i stałości, oraz czasie i przestrzeni. Por. Ibidem, s. 164-173.
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której dane są intencjonalne akty i ich ogólne, istotowe treści. Rezultatem „powrotu do rzeczy” stało 

się więc przejście na pozycję idealizmu w wersji zbliżonej do Fichtego33, z tym że husserlowskie cogito 

określa siebie nie tyle poprzez działanie i ustanawianie wewnątrz siebie swojego przedmiotu, lecz 

określa siebie jako jedyna realność i ostateczna instancja poznawcza. Podmiotowe „Ja” Husserla jest 

jakby  „rozumem  ponad  światem”  -  o  ile  świat  ujmujemy  jako  obiektywnie  istniejącą  sferę 

przedmiotową  –  rozumem  określającym  znaczenia  tego,  co  dane  dla  sfery  immanentnej. 

Podmiotowość cogito ustanawia więc wewnętrzną konstytucję, tego, co się jawi owej transcendentalnej 

świadomości, a ona sama staje się automatycznie jedyną rzeczywistością, jedynym bytem. To z kolei 

co jest  poza sferą  cogito to zbiór zjawiających się  dla niej  fenomenów istnienia (Seinspfänomen).  Te 

ostateczne konsekwencje zarysowane w późnej filozofii  Husserla,  jak i zawieszenie przedmiotowej 

rzeczywistości w ramach redukcji transcendentalnej wskazują, iż Husserl uznaje czyste „Ja” za jakiś 

nieokreślony  aparat  nie  tylko  odbierający,  lecz  w  równym stopniu  konstytuujący  Seinspfänomens. 

Skoro zatem istnienie przedmiotowej rzeczywistości zostało również wzięte w nawias, to czyste „Ja” 

stało  się  po raz  kolejny  ekwiwalentem samego Istnienia,  ustanawiającego -  poprzez intencjonalną 

refleksję - swój własny byt. Podmiotowość czystego „Ja” jeśli jest jedyną rzeczywistością i decyduje o 

sensach  tego,  co  dane  odnosić  się  może  wyłącznie  do  siebie  –  autorefleksja  w  tak  zarysowanej 

strukturze  tego,  co  istnieje  jest  samym  byciem określającym  swoją  własną  konstytucję  poprzez 

nabieranie treści i nadawanie sobie sensów.

Do  tak  pojmowanego  statusu  myślenia  i  bycia nawiązuje  później  otwarcie  Heidegger. 

Fenomenologia będzie jednakże dla niego jedynie metodą opisu tego, co realnie istnieje wewnątrz 

świata,  co  zajmuje  specyficznie  wyróżnione  miejsce  w  metafizycznej  strukturze  Universum,  czyli 

podmiotowości  Dasein.  Odkryte  na  kartach  Sein  und Zeit zagadnienia  takie  jak:  otwartość  Dasein, 

zdolność  do  transcendencji,  czasowość  jako  ek-sistencja odwoływały  Heideggera  do  przemyślenia 

kwestii  samego  Istnienia,  „czystego”  bycia.  Z  drugiej  strony  omówione  szeroko  przez  niego 

zagadnienie  nieprzekraczalnej  dysharmonii  pomiędzy  istotą  metafizyki  („zapomnienie  bycia”)  a 

prawdą bycia (aletheia) uwypukliło konieczność podjęcia się problemu prawdy. Prawda jako wolność 

Dasein,  otwartość  Jestestwa  odwołuje  z  kolei  do  kwestii  swego  źródła  -  prześwitującego  bycia i 

wskazuje, iż pomiędzy otwartością podmiotu, a przenikającym go byciem  musi zachodzić ścisła więź, 

której zrozumienie odsłania najistotniejszy problem w dziejach filozofii. Zagadnienie to nosi nazwę 

różnicy ontologicznej. Heideggerowi nie chodzi bynajmniej o to, iż różnica „pojawia się” jedynie na 

obszarze podmiotu. Różnica jest relacją między tym, co inne, a relacja ta dotyczy każdego bytu i bycia. 

Dasein jest jedynie specyficznym rodzajem bytu, który ze względu na swoją ontologiczną konstytucję 

może  zrozumieć  tę  relację,  a  więc  także  prze-myśleć  różnicę  dokonującą  się  w  nim,  by  odkryć 

zarówno skryto-jawną prawdę  bycia,  swój  status  względem Istnienia,  jak  i  ujawniającą  się  w nim 

tożsamość myślenia i bycia.

Sama otwartość  Dasein,  jest niejako miejscem, w którym odsłania się tożsamość myślenia i 

33 Por. B. Jasiński, Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger, Warszawa 1997, s. 55-57.
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bycia, bo pokazuje, iż egzystencja jestestwa, jako rozumienie swego bycia pozwala ukazać bycie samo. 

Oznacza to, iż człowiek dlatego „darowany” jest byciu, gdyż stoi w prześwicie bycia – tylko człowiek 

może  dostąpić  wglądu  w  tajemnicę  Universum,  bo  dzięki  zdolności  do  transcendencji  (resp. 

otwartości,  wolności)  i  staniu na granicy pomiędzy całością Bytu a  byciem samym jest  przenikany 

przez owo bycie i tym samym jest zdolny do wszelkich odniesień poznawczych w stosunku do siebie, 

jak i  do -  uobecnianego poprzez człowieka -  Bytu w całości.  Specyficzna  przytomność  człowieka 

ujmowana przez Heideggera jako myślenie istotne odnosi się więc nie tyle do jakiegoś bytu, który 

jawi  nam  się  w  naturalnym  nastawieniu,  jako  dany  przedmiot.  Myślenie  przebija  się  poprzez 

fenomenologiczny opis egzystencjałów, by dotrzeć do ich źródła – czasowości Jestestwa, a później na 

tak zarysowanym tle wbić się w sferę różnicy ontologicznej i dokonać powrotu do siebie, ujawnić w 

prześwicie  bycia granicę  swojej  racjonalności  jako  formę  jej  samowiedzy.  Człowiek  według 

Heideggera jest jakby mikrokosmosem – odzwierciedlanie tajemnej struktury świata jest jednocześnie 

potwierdzaniem  własnej  samowiedzy.  Przebycie  tej  drogi  możliwe  jest  wtedy,  gdy  dokonamy 

odkrycia, iż nasza racjonalność jest innym wymiarem określania tej samej prawdy - Logosu.

Problem roli racjonalnych podstaw podmiotowości ludzkiego „Ja” okazał się na tyle żywotną 

ideą w filozofii, że niezależnie od proponowanego wielokrotnie odrzucenia metafizyki na rzecz teorii 

poznania,  czy  też  filozofii  umysłu,  problem  ten  stał  się  pewnym  źródłem  do  różnorakiego 

formułowania tez  stricte metafizycznych. Okazało się bowiem, iż metafizyka tracąc nieco na swojej 

dotychczasowej  mocy  w  określaniu  siebie  na  obszarze  tradycyjnie  pojmowanego  bytu  jako  bytu, 

potrafi  jednocześnie  -  po  wypracowanych przez  całą  filozofię  nowożytną  tezach  z  obszaru  teorii 

podmiotu  -  dokonać  konstruowania  równie  interesujących  koncepcji,  które  wykorzystują  analizę 

struktury ludzkiego umysłu i na tej podstawie dokonują skoku w sferę teorii bytu. I tak też można 

rozpatrywać Sartre’owski  powrót  do  dualizmu,  który  jest  kolejnym zwróceniem się  metafizyki  w 

kierunku horyzontu wiedzy, określającego istnienie tego, co dane. Zaproponowana przez niego idea 

ontologii  fenomenologicznej  jest  przecież  opisem  i  analizą  intencjonalnych  aktów  refleksji,  które 

odwołują do problemu podmiotowego źródła owych aktów. Otóż „Ja” człowieka stale zaangażowane 

jest  w  proces  neantyzacji –  tj.  w  odkrywanie  przez  intencjonalną  świadomość  przedmiotu  na 

istniejącym zawsze wobec tego przedmiotu tle, a więc tego, czym ów przedmiot nie jest. Negacja jako 

tło wobec owego bytu jest nie tylko czymś uwypuklającym sferę przedmiotowości, ale odwołuje do 

przemyślenia źródeł procesu neantyzacji. Podział rzeczywistości na dwie sfery bytowe pochodzi zatem 

ze świadomościowego wyróżnienia tego, co jest i tego, co nie jest dane w oglądzie. To, czego nie ma 

„jest”  nicością  –  nicość  stanowi  zatem  transcendentalną  jedność  wszystkich  sądów  negatywnych 

wypowiadanych przez podmiot. Nicość pochodzi więc od podmiotu, „przychodzi” do przedmiotu od 

strony człowieka, on sam zaś okazuje się być tym właśnie źródłem neantyzacji, samą nicością, czystym 

byciem, czyli wolnością. Dwoista struktura całości Bytu jest rozdarta na dwa antagonistyczne sposoby 

istnienia – człowiek jest czymś innym wobec bytu l’en-soi, lecz będąc w jego wnętrzu skazany jest na 
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stałą  aktywność  i  autokreację34.  Sartre’owska  metafizyka  wyrastając  z  fenomenologii  nie  tylko 

uwypukla zasadność pytań o ontologiczne źródła racjonalnych odniesień poznawczych,  lecz także 

poszukując  tego  wspólnego  mianownika  podejmuje  otwarcie  dialog  z  metafizyczną  tradycją 

określającą  explicite lub  implicite główny jej  problem jako napięcie  pomiędzy podmiotem a  byciem 

każdego bytu.  Dalszy los filozofii  egzystencjalnej  toczył się  albo w ramach swoistej  aksjologicznej 

antropologii filozoficznej, która unikała samookreśleń jako teoria  bycia ludzkiego bytu, albo – mniej 

lub bardziej otwarcie - nawiązywano do poprzednich rozwiązań w ramach tego kierunku35.

4. Zakończenie.

Zarysowany  wyżej  bardzo  ogólny  szkic  różnorakich  propozycji  teoretycznych  uwypukla 

pewną  wspólną  nić  łączącą  kwestię  racjonalności  człowieka  z  jednoczącą  zasadą  metafizycznego 

ukonstytuowania wszelkiego bytu. Jeśli fundamentem określającym „bytowość” bytu, a więc to, że 

byt istnieje, że jest bytem właśnie, „jest” samo bycie, to rozum - pomimo nieokreśloności, a co za tym 

idzie niedefiniowalności Istnienia – dokonując myślnego wtargnięcia w obszar różnicy ontologicznej 

odkrywa, iż wtargnięcie to nie tylko uwypukla granice jego prawomocności, lecz także stanowi o jego 

samowiedzy.  Otóż  racjonalność  podmiotu  nie  tylko  ujmuje  przedmiot  badań,  lecz  poprzez  akty 

poznawcze  ustala  własną  ontologiczną  konstytucję  względem  badanego  przedmiotu.  Roszczenia 

rozumu do totalnego wyjaśnienia całej rzeczywistości poprzez scalanie różnorodności empirycznej w 

jeden wzór  na  istnienie  świata  jest  samowiedzą  tegoż  rozumu,  gdyż  odkrywa  on,  iż  każda  jego 

refleksja – czy to skierowana ku temu, co transcendentne,  czy temu, co immanentne – rozświetla 

granicę  jego  prawomocności.  Granica  ta  nie  jest  jednak  nienaruszalną,  twardą  skałą  –  sferą 

niedostępną poznaniu, lecz jest stale umykającym horyzontem poznania, i - co tutaj najważniejsze – 

horyzontem rozszerzającym jednocześnie obszar zdobytej już wiedzy. Wydaje się nawet, iż wszelka 

racjonalność odnosząc się do swego przedmiotu badań musi (choćby w sposób formalny) zakładać 

34 Por. J. P. Sartre, Problem nicości – pochodzenie negacji, tłum. M. Kowalska, Białystok 1991, s. 30-33.
35 Mam  tu  głównie  na  myśli  propozycje  teoretyczne  K.  Jaspersa,  którego  metafizyczna  koncepcja  Wszech-
Ogarniającego  (Umgreifende)  jest  pewnym  odpowiednikiem  heideggerowskiego  bycia.  Podobieństwo  filozofii 
Jaspersa  do  filozofii  bycia Heideggera  dotyczy  kilku  kluczowych tez.  Po  pierwsze rozróżnienia  dotyczącego 
określonego, konkretnego bytu od „bytu samego” (Wszech-Ogarniającego), w którym „zjawia się wszelki dany 
byt”. Po drugie nieokreśloności i skrytości Wszech-Ogarniającego, do którego nie możemy dotrzeć w myślnym, 
pojęciowym  ujęciu.  Po  trzecie  w  realizacji  i  przejawianiu  się  Wszech-Ogarniającego  w  rodzajach  bytu  –  a 
szczególnie  w  transcendującej  świadomości  „Ja”  podmiotu.  Po  czwarte  we  właściwej  egzystencji  ludzkiej 
świadomości, o ile jest ona transcendencją ku Wszech-Ogarniającemu. Po piąte w koncepcji wolności, a więc w 
każdorazowym akcie decyzji, jakiego dokonuje podmiotowe „Ja” - w „skoku” ze sfery immanentnej ku Wszech-
Ogarniającemu. Na tej podstawie podmiotowe „Ja” jest zawsze otwarte, możliwe, stale określające swój sens.  
Ponadto podobieństwo to dotyczy także jaspersowskiej koncepcji „sytuacji granicznych”, która jest jakby próbą 
dookreślenia  heideggerowskiej  trwogi  (die  Angst)  jako  fenomenem  odsłaniającym  zarówno  transcendencję 
podmiotu,  jak i  doświadczenie drugiego człowieka.  Por.  K. Jaspers,  Filozofia egzystencji.  Wybór pism,  tłum. D. 
Lachowska,  Warszawa  1990,  s.  91-101.  Warto  jednakże  podkreślić  pewną  oryginalność  propozycji  Jaspersa 
względem  heideggerowskiego  programu  filozofii.  Otóż  istotna  dla  Jaspersa  kategoria  rozumu,  jako 
podmiotowego  sposobu  rozjaśniania  egzystencji  i  Wszech-Ogarniającego,  a  polegająca  na  nieustannej 
transcendencji  wskazuje,  iż  rozum  jest  jakby  wspólnym  momentem  Wszech-Ogarniającego  i  egzystencji 
podmiotu, jako sposobu przejawiania się tegoż Wszech-Ogarniającego. Rozum zatem jest pewnym wspólnym 
elementem  rozdwojenia  (Spaltung)  na  „byt  sam  w  sobie”  (Wszech-Ogarniające)  i  transcendującą  egzystencję 
człowieka. Por. K. Jaspers, Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, tłum. Cz. Piecuch, Warszawa 1991, s. 43-
77.
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pewną samowiedzę rozumu – racjonalność bowiem wymaga odniesienia do samoświadomości  ego 

cogito, do samej podmiotowości podmiotu. Nawet jeśli czyste „Ja” jest czymś na wzór kantowskiego 

noumenu, to jest ono warunkiem wszelkich odniesień poznawczych, co z resztą sam Kant uznał za 

oczywiste,  wprowadzając  konieczność  istnienia  jedności  apercepcji  i  wyobraźni  transcendentalnej, 

jako  korzenia  obu  pni  poznania.  Co  więcej  -  jest  to  warunek  dotyczący  wszelkich,  możliwych 

podmiotów  poznających,  a  więc  nie  tylko  dotyczący  indywidualnego  cogito,  lecz  także  nad-

empirycznej,  intersubiektywnej  lub absolutnej  podmiotowości.  W innym bowiem razie ich wiedza 

byłaby wiedzą niczyją, a więc niewiedzą. Spór zatem dotyczyć może jedynie rodzaju owej wiedzy, 

która jeśli stać się ma istotną samowiedzą racjonalnego podmiotu, to winna dotyczyć w pierwszym 

rzędzie podstaw samej podmiotowości i jej możliwych odniesień poznawczych na tle tego, co funduje 

sferę przedmiotową.

Metafizyka  immanencji36 odnosi  się  zatem  w  swoich  podstawach  do  samej  egzystencji 

podmiotu,  czystego „Ja”,  czyli  „tego oto istnienia”  jako  podstawy racjonalnych relacji  do samego 

siebie, czy też do sfery transcendentnej. Jeśli więc najbardziej ogólne, definicyjne określenie pojęcia 

„byt” mówi „to, co jest”, a owo „to” jest zupełnie nieokreślone, to jedynie samo „jest” konstytuuje byt, 

jako „istniejący” i stanowi, iż byt ów jest obecny. Czyste „Ja”, pomimo, iż jako „czyste” jest całkowicie 

nieuchwytne jest niczym innym jak „istnieniem tu-oto”, które poprzez akty poznawcze i akty decyzji 

określa  siebie,  nabiera  treści  i  jednocześnie  wykracza  poza  te  treści,  znosząc  je  i  zachowując 

jednocześnie  jako  rezerwuar  własnej  samowiedzy.  Moment  transcendowania  poza  siebie  (akty 

poznawcze,  akty  decyzji)  i  moment  powrotu  do  siebie  (samowiedza)  stanowią  dwa  momenty 

przejścia  pomiędzy „elementami” różnicy  ontologicznej  wewnątrz  każdego podmiotu.  Metafizyka 

transcendentna z kolei analizując kategorie wszelkiego bytu i wyodrębniając konstytutywne momenty 

odróżnia Istnienie jako czystą konieczność wszelkiej bytowości od treści bytu, jako czystej możliwości. 

Czyni  to  na  podstawie  „myślnego” odróżnienia  dwóch momentów konstytuujących  zarówno byt 

przedmiotowy jak i  sam podmiot.  Rozum dokonując  zarówno refleksji,  jak i  autorefleksji,  a  więc 

dochodząc  do  granic  swego  prawomocnego  poznania,  traktuje  Istnienie  -  horyzont  Bytu,  jako 

negatywność względem własnych możliwości poznawczych, ale jednocześnie dzięki tej negatywności 

właśnie ustala swoją własną konstytucję.

Poszukiwanie wspólnego rozwiązania metafizyki immanencji  i tego, co transcendentne jest 

więc  oparciem  się  na  dwóch  podstawowych  punktach  odniesienia  dla  metafizycznych  dysput37. 

Pierwszy z nich to bycie bytu - nie jako pozabytowa racja istnienia, zwana Bogiem, lecz jako horyzont 

sfery  bytu,  noumenon -  sprawiające,  iż  wszelki  byt  jest  bytem  właśnie,  że  istnieje,  że  zostaje 

uobecniony,  drugi  z  nich  to  z  kolei  człowiek.  Ludzka  podmiotowość  jednakże  nie  znajduje  się 

wewnątrz sfery bytu, ogarnianej przez konstytuujący ją horyzont  bycia – człowiek jest podmiotem, 
36 Szerzej  na  temat  dwoistego  (immanentnego  i  transcendentnego)  charakteru  metafizycznej  refleksji  oraz 
poszukiwania pomostu pomiędzy nimi w: J. Jusiak, Metafizyka a poznanie bezpośrednie, Lublin 1998, s. 414-422.
37 „Oś horroru metafizycznego ma dwa bieguny: Absolut – i jaźń, czy też cogito. Oba maja być bastionami 
stającymi na straży sensu pojęcia istnienia” - L. Kołakowski, Horror metaphysicus, Warszawa 1990, s. 70.
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którego bycie przenika w pewien specyficzny sposób. Stojąc na granicy pomiędzy bytem a byciem tylko 

człowiek może doświadczyć tajemnicy Istnienia, gdyż nie przynależy ani do sfery bytu, ani też nie jest 

samym  byciem.  Doświadczanie  tej  tajemnicy  jest  nie  tylko  źródłem  nieustannych  rozważań,  lecz 

również odnosi  pytającego do swojej  własnej,  paradoksalnej  w swych określeniach,  onto-logicznej 

konstytucji. Mówiąc precyzyjnie człowiek nie jest bytem (w sensie bytu fizycznego) jedynie na mocy 

odróżniającej  go od fizycznej  rzeczywistości  zdolności  myślenia.  Człowiek przede wszystkim -  na 

mocy zdolności do transcendencji, a więc zarówno racjonalnego odniesienia się do bycia bytu, jak i 

stałego przekraczania siebie, tj. wolności - jest wyjątkiem od ogólnej zasady dzielącej  Universum na 

dwa momenty -  bycie bytu i  byt jako taki.  Jest  on -paradoksalnie mówiąc -  niczym,  bo występuje 

nigdzie,  nie  jest  stale  obecnym  bytem  wewnątrz  całości  rzeczywistości,  gdyż  stając  na  granicy 

pomiędzy  byciem a bytem jest  przenikany przez ciągły strumień istoczącego się (jakby powiedział 

Heidegger) bycia i dzięki temu uzyskuje status podmiotu stale transcendującego siebie.

Procesualność rzeczywistości - wynikająca z dynamiki stale rozwijającego się, wyistaczającego 

się  bycia - zawiera się zatem również wewnątrz ontologicznej struktury człowieka, jako przenikanej 

przez samo Istnienie. Czasowość na przykład jest danym jedynie człowiekowi sposobem istnienia, jest 

innym określeniem stałego przekraczania siebie, a więc jest zarówno uczasawianiem rzeczywistości, 

tj.  ujmowaniem  jej  zawsze  w  ramach  czasowych  (Kant,  Bergson,  Heidegger),  jak  i  wewnątrz-

podmiotowym sygnałem istoczenia się bycia. Czasowość zatem jest innym wyrazem poza-czasowego 

aktu przejścia od tego, czym było podmiotowe „Ja” w poprzednim momencie do „nie-Ja”, a więc 

czym owo „Ja” jest już teraz. Powrót „Ja” do siebie jest drogą samego  bycia podmiotu, aczasowym 

aktem ustanawiania siebie – tj. wolnością. Czysty akt refleksyjnej racjonalności podmiotu jest więc w 

swych  ontologicznych  podstawach  tym  samym  co  wolność  i  czasowość  podmiotu,  ujmowanym 

jedynie z innej perspektywy, a więc jest procesem ciągłego wykraczania poza empiryczną „powłokę” 

podmiotowości  ludzkiej.  Wewnątrz-podmiotowa  struktura  myślenia  stanowi  ten  sam,  stale 

wykraczający  -  procesualny,  istoczący,  a  więc  czasujący  –  aspekt  samego  bycia.  Człowiek 

umiejscowiony na granicy pomiędzy  byciem a całością Bytu jest więc punktem wspólnym dla sfery 

Bytu i samego Istnienia. Podmiotowość człowieka wynika z faktu przenikania go przez samo  bycie. 

Człowiek  jest  podmiotem  w  pełnym  znaczeniu  tego  pojęcia,  tj.  posiada  zdolność  refleksyjnego  i 

praktycznego  odniesienia  na  mocy  ontologicznej  możliwości  takiego  odniesienia  –  a  dlatego  jest 

podmiotem, gdyż jest przenikany przez samo bycie. Człowiek zatem nie jest bytem – jego empiryczna, 

zjawiskowa, czy też psychiczno-cielesna „powłoka” jest niczym innym, jak sposobem ujawniania się 

podmiotowości  ludzkiej  ujmowanej  od  strony Bytu  w  całości.  Człowiek  jako  Dasein,  czy  też 

noumenalne „Ja” jest  natomiast  ciągłym aktem refleksji,  aktem wykraczania poza wypracowane i 

dane kategorie ujmowania siebie i świata, jest więc stale czasującym się podmiotem zarówno w sensie 

teoretycznym (poznawczym),  jak i  praktycznym,  jako stałe,  ek-statyczne wykraczanie poza to,  kim 

człowiek  już  był  lub  teraz  jest.  Racjonalność  człowieka  jest  więc  pewnym  dowodem  na  jego 

ontologiczny  status  jako  paradoksalny  wyjątek  w  naturze  Universum,  jako  byt-niebyt  obecny 
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„wewnątrz”  obszaru  różnicy  ontologicznej,  na  granicy  pomiędzy  Bytem  a  Istnieniem,  pomiędzy 

tajemnicą Istnienia a światem fenomenów.

Samo Istnienie „jest” zatem czystym, pozbawionym treści samym byciem każdego bytu, „jest” 

ono jakby koniecznym tłem na którym może pojawić się jakikolwiek byt. Istnienie nie „przysługuje” 

bytowi  gdzieś  z  zewnątrz  –  nie  może  być  zatem  rozumiane  w  sensie  czystego  Istnienia,  czyli 

transcendentnego Boga.  Rozróżnienie samego  bycia od treści  jest  jedynie rozróżnieniem myślnym. 

Samo  bycie „jest” horyzontem urzeczywistniającym wszelki byt, jaki obejmując uobecnia. Ogromne 

bogactwo treści  całego Bytu samo przez się  nie  istnieje,  jest  tylko  jakby przeźroczystą potencją  – 

potrzebuje zatem pewnego tła, które – będąc tłem właśnie – uobecni ją. Nie chodzi tu zatem tylko o 

pojęciowe  rozróżnienie  negatywnych  wobec  siebie  określeń  (Byt  –  Istnienie),  by  uwypuklić 

dialektyczny charakter zarówno myślenia jak i całej rzeczywistości. Samo racjonalne wtargnięcie w 

obszar różnicy ontologicznej jest jakby wspólnym gruntem dla metafizyki immanentnej (metafizyki 

„wnętrza” podmiotu) i transcendentnej (tj. tego, co stanowi cały obszar przedmiotowości). Refleksja 

nad zewnętrznym wobec podmiotu obszarem, jak i autorefleksja podmiotu odkrywa te same reguły 

ustalające, iż relacja że-jest – czym-jest  jawi się jako podstawowy fundament całej rzeczywistości. To, 

co  stanowi  jedność  Bytu  –  samo  Istnienie  odkryte  być  może  poprzez  jego  „inne”,  poprzez 

zróżnicowanie, treściowe określenie - istotę bytu. Treść poznawcza zatem – esencja wszelkiego bytu 

wymaga  z  kolei  tła  uobecniającego  ową treść.  Istnienie  zatem jako  Jednia  -  wspólny  mianownik 

każdego  bytu  –  odkryta  być  może  na  podstawie  swej  negacji  –  esencji.  Stąd  też  bierze  się  ta 

oczywistość  ontologii  egzystencjalnej,  podkreślająca  iż  Istnienie  „nie  występuje”  poza  wszelkim 

bytem, lecz jest koniecznym fundamentem obecności tegoż bytu. Wszelkie, treściowe określenie bytu 

jest  z  kolei  koniecznym  warunkiem  jakichkolwiek  odniesień  do  samego  bycia bytu.  Jeśli  zatem 

przyjęło się uznawać, iż istota rzeczy, stanowi to , co mieści się w definicji, to samo Istnienie będzie 

niedefiniowalne,  bo  będzie  koniecznym  warunkiem  wszelkiego  określania,  definiowania. 

Nierozerwalność  esencji  i  bycia nie  świadczy  jednakże  o  tym,  iż  nie  można  dokonać  myślnego 

rozróżnienia obu „momentów” każdego bytu. Rozróżnienie to jest niczym innym jak tylko badaniem 

relacji obu współ-przynależnych sobie „momentów”. Relacja tego, co współ-przynależne jest swoistą 

jednością, tego, co inne – różnica ontologiczna nie jest przecież wynikiem racjonalnego wtargnięcia 

podmiotu  w  jej  obszar  –  jest  metafizycznym  paradoksem,  wewnętrznym  pęknięciem  tego,  co 

zjednoczone38.  Jeśli  zatem  różnica  jest  negacją,  to  negacja  nie  jest  jedynie  aktem  językowym 

określającym zaprzeczenie, lecz jest przede wszystkim aktem egzystencjalnym (Hegel). Tym samym 

stwierdzenie „Ja” nie jest tylko aktem określającym samo-tożsamość podmiotu – jest raczej obszarem 

współ-przynależenia tego, co zróżnicowane wewnątrz podmiotu, jako fragment samego fundamentu 

meta-fizycznej struktury całego Logosu. Różnica ta jest w tym sensie też jednością, ponieważ jest jakby 

stałą  mediacją  tego,  co  inne.  Różnica  ontologiczna  jest  więc  warunkiem  identyczności  i  samo-

tożsamości  zarówno  „Ja”,  jak  i  ciągłości  bycia każdego  bytu39.  Czy  zatem  oznaczałoby  to,  iż 

38 Por. J. Litwin, Horyzonty nieokreślenia i „Ja”, Warszawa 1980, s. 48-49, 52.
39 Ibidem, s. 66.
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ostatecznym fundamentem każdego bytu nie jest jedność Istnienia i esencji, lecz sama relacja tego, co 

zróżnicowane?  Otóż  nie.  Relacja  ta  nie  jest  czymś  pierwotnym  wobec  swych  korelatów,  jest 

współkonstytuującym i  współwystępującym „łącznikiem” pomiędzy ontologicznymi momentami - 

jednością Istnienia, jako wspólnym mianownikiem wszelkiego bytu, a treścią wypełniającą ów byt.

Z racji przedstawionego wyżej zarysu, wydaje mi się, iż niemożliwy jest powrót do pytania 

Leibniza,  jako  pytanie  o  Istnienie  w ramach granic  myślenia,  określających  samowiedzę  rozumu. 

Pytać bowiem „dlaczego” to poszukiwać racji dla samego Istnienia, to poszukiwać Boga w ramach 

wertykalnego  ustanawiania  bytowości  bytu,  a  więc  albo  utożsamiać  Istnienie  z  Bogiem,  albo 

poszukiwać  sensu  poza  tym,  co  nadaje  sensowność  rzeczywistości.  Jeśli  Bóg  jest  granicą 

poznawalności  tajemnicy Istnienia,  to filozofia dokonuje pewnej  autonegacji,  gdyż z góry zakłada 

ściśle  ograniczony  zakres  naszego  poznania,  zamykający  drogę  dla  niezaspokojonych  łatwymi 

odpowiedziami umysłów, które za wszelką cenę i wbrew wszystkiemu pragną rozważyć wszystko 

raz jeszcze. Znana sugestia, iż „o tym, o czym nie można mówić należy milczeć” jest niczym innym 

jak  próbą  wmówienia  teoretycznej  refleksji,  iż  samobójstwo  jest  najlepszym  rozwiązaniem  jej 

wielowiekowych zmagań z odkryciem prawdy. Poza tym, nawet jeśli koncepcja Boga, jako tajemnicy 

Istnienia  cokolwiek wyjaśnia,  to  jej  wyjaśnienia  również  podważają  zasadność  moralnego statusu 

człowieka,  którego  ontologiczny  warunek  moralności  (wolność)  jest  wobec  Boga  co  najmniej 

zachwiany.

Podsumowując  -  w rozumieniu paradygmatu utożsamiającego  Logos z  samym  byciem taka 

perspektywa filozoficzna  nie  dostrzega swoistości  Istnienia,  jako  horyzontu Bytu w całości,  które 

ogarniając całą rzeczywistość jednocześnie,  „podskórnie” uwypukla podmiotowość podmiotu, jako 

coś  innego,  coś  wyróżniającego  się  z  jednolitej,  bytowej  harmonii  owego  Logosu.  Z  kolei 

przeciwstawna perspektywa - oddzielająca myślenie od Bytu - wprowadza tylko pozorny dualizm. 

Rozwiązanie kwestii  granic rozumu jako samowiedzy rozumu określa,  iż podmiotowe czyste „Ja” 

będąc byciem–tu-oto jest niczym innym jak specyficznym momentem samego bycia. Moment ów nie jest 

ani  byciem samym, ani  też uobecnionym bytem -  jest  podmiotowością  człowieka,  a  więc „czymś” 

pozwalającym dokonać pobieżnego choćby wglądu w tajemnicę Istnienia. Jeśli samowiedza rozumu 

teoretycznego dotycząca samego bycia podkreśla jednocześnie granice jego prawomocności, to granice 

te z kolei zostają przekraczane przez rozum praktyczny. Wolność zaś - jako podstawa dokonywania 

się  aktu  przekraczania  siebie  podmiotu  -  jest  problemem,  który  wymaga  jednocześnie  pewnego 

uzasadnienia  i  odwołuje  tym  samym  do  rozpatrzenia  siebie  jako  zagadnienia  metafizycznego. 

Samowiedza rozumu jest więc samo-zwrotnym aktem próbującym rozstrzygnąć własną konstytucję 

na podstawie uzyskanych w tym akcie ustaleń, jest podstawowym zarysem tego „czym-jest” podmiot 

i jest tym samym pochodną - od aktu refleksji i aktu samo-ustanawiania siebie samej konstytucji - „że-

jest” podmiotu. Dlatego też kantowskie ujęcie metafizyki jako naturalnej skłonności rozumu posiada 

swoje  wewnątrz-podmiotowe  uzasadnienie,  jakim  jest  fenomenalna  i  noumenalna  dwuznaczność 

podmiotu, będąca z kolei źródłem poszukiwania podstawowej, naczelnej zasady jedności (Grundsatz) 
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- miejsca pomiędzy „że-jest” a „czym-jest” podmiot, miejsca różnicy ontologicznej, które podmiotowej 

racjonalności może się ukazać tylko jako obszar relacyjny, obszar dialektycznego przejścia pomiędzy 

współ-przynależnymi elementami.
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