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KONCEPCJA. BITU W UJĘCIU GlJSTAWA SIEWER1HA 

Wielu przyznaje, że Gustaw Siewerth 1 pierwszy w pracy Der· Tho
mismus als IdentitQ:tssystem spekulatywnie i systematycznie przedsta
wił metafizykę św. Tomasza. jako tę, w której naczelną rolę odgrywa, 
głęboko .ujmująca rzeczywistość, nauka o actus essendi t. · 

Zaprezentowana przez Siewertba interpretacja metafizyki św. To
masza wywarła wpływ na współczesne rozumienie problematyki me

. tafizycznej, szczególnie u takich myślicieli, jak J. B. Lotz, K. Rabner, 
M. Miiller, C. Ni:nk, B. Welte, F. Ulrich, H. Beck. Prace jego doczekały·. 
się tłumaczeń, a koncepcja bytu opracowań. W polskiej literaturze 

1 Gustaw Siewerth urodził się w Hofgeismar 28 V 1905 r. Był uczniem Husserla 
i Heideggera. W 1931 r. bronił pracę doktorską pt. Die Metaphyslk der Erkenntnis 

nach Thomas von Aquin. Od 1933 r. na uniwersytecie w Braunsbergu podjęte zostały 
starania, by powierzyć mu katedrę filozofii. Karierę uniwersytecką przekreśliła partia 

·narodowo-socjalistycina. Niedokończone pozostały jego studia nad heglizmem, które 
przez 4 lata subwencjonowało Forschungsgeme:inschaft der Deutschen Wissenschaft. 
Zosia! zmuszony do zmodyfikowania tematu pracy habilitacyjnej, której bronił 
w 1937 r. we Fryburgu (część jej z.ostała opublikowana w 1939 r. pt. Der Thomi�mus 

ais ldentitiitssystem). � 
· Podczas· wojny pr!\:ował w pnemyśle ciężkim, gdzie miał możność konfron-

. tować wyniki swych dociekań filozoficznych z problemami świata pracy, mecha
nizmem produkcji, wymianą dóbr ekonomicznych. Pozwoliło mu to rozwinąć rzeczy
wiście ludzkie rozumienie ekonomii i przygotowało do' pełnienia ważnej roli spo
łecznej. po zalrnńczeniu wojny. 

W 1945 r. powierzono mu katedrę fllozofii i pedagogiki na · Akademii Peda
gogiki w Akwi'Zgranie. Był redaktorem „Mitteilungsblatt der Plidagogische1r Akade
mie Aachen" (od 1947, póż:niej: „Erbe und Entscheidung"), współreda.ktorem „Sym

. posion. Jahrbuch !tir Philosophie" (od 1948) i „Vierteljahresscbrift filr wissenschaft: 
liche Padagogik" (od 1950), kierownikiem sekcji pedagogiki w Gorres-Geselschaft. · 

'il'r«d udział w bardzo licmych konferencjach w Szwajcarii, Holandii, Francji, Stanach 
Zje<łnoczonych. Absorbowały go tak problemy pedagogiczne, socjologiczne i poli
t�czne, jak i filozoficme. 

Zmarł niespodziewanie 5 X 1963 r. 
• Por. ·M. Ca b a d  a Ca s t r  o. Sein und Gott bei Gustav Slewerth. Diisseldorl 

·'971 s. 144 przypis 2. 
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filozoficznej nalomiast siewerthowska oryginalna interpretacja meta
fizyki św. Tomasza doc-&ekała się zaledwie jedliej wzmianki 3• 

W artykule chodzi przede wszystkim o: 
I. ukazanie powiązań jego poglądów z filozofią europejską; 

II. zarysowanie jego koncepcji bytu; 
III. wskazanie (na tle opracowań i recenzji jego prac) na najbardziej 

dyskusyjne momenty jego .filozoficznej myśli i bliższe określenie cha
rakteru jego interpretacji filowfii faw. Tomasza. 

I. POGLĄDY FILOZOFICZNE GUSTAWA SIEWERTHA 

Wyjątkową poztycję wśród prac Siewertha zajmuje odczyt wygło
szony w listoj>adzie 1957 r. w Heidelbergu z okazji 25-lecia Deutsche 
Thomas-Ausgabe, a wydany w 1958 r., pt. Das Sein ais Gleichnis · 

Goites. Ta drobna praca zawiera - zdaniem krytyków -·sedno me
tafizycznych przemyśleń Siewertha oraz jego dojrzałą koncepcję bytu 4• 
Stanowi więc ona główną osnowę odczytania jego koncepcji bytu i gru
puje materiał czerpany z innych jego prac. 

1. KATOLICKA. SZKOLA HElOEGGEROWSKA 

Gustaw Siewerth należy do filozofórw zgrUiporwanych wokół ctzaso
pisma ,,Symposion. Jahrbuch fm Phllosophie" (Fre�burg i Br.). Pro-· 

•Por. Z. J. Zd y .b i cka. Partycypacja bytu. Própa wyjaśnienia relacji międiy 
Bogiem a światem. Lublin 1972 s .. 92 n. 

' „So klein die Scbrift ist, so reich ihr Inhalt. Sie enthalt die Kerngedanken 
aller bisherigen metaphysischen Veróffentlichun.gen f ... J" (J. Knop p. Rec. SG. „The
ologisch-praktische

. 
Quartalschrtft" 108:1960 z. 1 s. 62). 

Wykaz skrótów prac Siewerlha: A - Die Abstrakt/on und das Sein· nach der Lehre 
des Thomas von Aquin. Salzburg 1958; AP. - Antwort au/ Priywarns Kritik am „1-

dentitiitssystem" als Auseinandersetzung mit Przywaras „Analogia Entis" (praca nie 
publikowana, napisana ok. 1950 r.); AS - Analogie des Seienden. Einsideln· 1965; 
Di - Dlskussionsbeitriige und Beitrlige in Abhandlungsform. W: Dokumente der Pau. 
/usgese/lscha/I. Il und III. Miinchen 1962i EuO-Entwicklungstheorie und Ofienbarung. 
„Erbe und Entscheidung" 14:1960 s. 1-261 G - Grundlragen der Philosophie im 
Horizont der Seinsdifferenz. Diisseldorf 1963: Ge - Gegenwartsphilosophie in 
Deutsch/and. I und II. „Wissenschaft und Weltbild" 3:1950 �- 129-131, 181-183; 
P - Philosophie der Sprache. Einsiedeln 1962; SG - Das Sein ais Gleichnis Gottes. 
Heidelberg 1958; SM - Das Schick.sal der Methaphysik von Thomas zu Heidegger. 
Einsiedeln 1959; T - Der Thomismus ais ldentitćitssystem. Frankfurt. a. M. 1961 (1939); 
Tho - 1"homas von Aąuin - heute. Zur Thomas ausgabe des Katholischen Akade
mikerverbandes. 1 und Il. „Reichsausgabe der Rhein-Ma.in. Volkszeitung" 1934 Nr 73 
i 74; W - Wagnis und Bewahrung. Zur metaphysischen Begriindung des erziehe
rischen Aultrags. Dilsseldorf 1958. 
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gram wydawców najlepiej charakteryruje profil filozoficzny tej grupy: 
Filozofia powinna mieć charakter historyczny (philosophia perennis), 
powinna być wspólnym wysiłkiem wszystkich europejskich myślicieli 
wszystkich pokoleń celem ujaśnieni a samego bytu; szczególną uwagę 
zwróci się na filozofię c h r z  e ś  ć i j a  ń s k ą, kontakt z naukami szcze
gółowymi!, wreszcie na rzetelną, w duchu jedności współpracę wszyst
kich europejskich narodów s. 

Crołowi przedstawiciele tej g rupy - Miiller, Lotz, Siewerth - to 
uczniowie Heideggera. Przejęli od swego mistrza słownictwo i sposób 
myślenia. W centrum ich uwagi znalazły się również te same pro
blemy, które podejmował Heidegger: natura bytu, rola bytu w auten
tycznym życiu człowieka, absolutny i transcendentalny charakter bytu 6• 
Swemu mistrzowi zawdzięczają również to, że uczestnicz ą w nurcie 
filozoficznym, żywym zwłaszcza w środowisku francusko-belgijsko-nie
mieckim, który jest próbą nawiązania do klasycznej tezy o wewnętrz
nej zawartości ducha i bytu, o samozrozumiałości i wewnętrznej spój
ności świata (M. Heidegger, N. Hartmann), bądż znalezrenia jeszcze 
w takiej interpretacji rzeczywistości podstawy do postawienia pytania 
o Boga (kat<>licka szk-Oła heideggerowska) 7• 

Katolicka szkoła heideggerowska nawiązała do filozofii św. Toma
sza. Próby skonfrontowania tradycyjnej scholastycz�ej filozofii ze 
współczesną miały miejsce już wcześniej. Jako pierwszy z neoscho
lastyków tego zadania podjął się J. Marechal, usiłując przerzucić po
most między filozofią Kanta a filozofią św'. Tomasza 8. 

Katolicka szkoła heideggerowska, będąc pod silnym wpływem swego 
mistTZa M. Heideggera i swego p rekursora J. Marechala, usiłuje na 
gruncie filozofii św. Tomasza dać synte;z;ę filozofii Heideggera � Ma
rechala. Arzyjmując od pierwszego tezę o dynamicmej skończoności, 
a od drugiego tezę o dynamicznej nieskończoności, dokonali synte zy , 
którą ogólnie charakteryzuje wyrugowanie Tomaszowego rozumienia 
analogii bytowej na rzecz jakiejś bezpośredniej dynamiki między nie
skończonością i skońcronością '· 

s C. N i n k. „Scholastik" 25: 1959 z. 1 s. tt 28. 
• Por. L. B. Ge i g er. Ouełąues aspects du thomiste contemporain a propos 

des publicallons r�centes. „Revue de ScJences Philosophiques et Theologiques" 34:1950 
nr 2-3 s. 318. 

• Por. E. Pr z y w ar a. Neuer Tt1omismus. „Stimmen der Zeit" 71 :1941 z. 9 
s. 301. 

• Por. L. B. Pu n t e  I. Transzendentalphilosophie und Metaphysik. Zu einem 
Buch von Hara.ld Ho/z. „Philosophisches Jahrbuch" 75:1961 s. 217; E. Pr z y w a r  a. 
Rec. SM. „Les Eludes Philosophiques" 17: 1962 nr 2 s. 288. 

• Por. E. P r  z y w ar a. Die Reichweite der Analogie ais katholischer Gtund
Jorm. „Scholastik" 15:1940 s. 339-342; G e iger, jw. s. 336 n. 
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2. STOSUNEK SIEWERTIIA DO SWYCH POPRZEDNJKOW 

Siewerth w filozofii św. Tomasza - zapoznawsży się wpierw z sy
stemem Hegla i problematyką fi101Joficzną Heideggera - znalazł do-. 
skonałe riarzędzie dla uprawiania metafizyki samego bytu. Był przeko
nany, jak ·wielu współczesnych, że filozofii św. Tomasza nie można 
potraktować jako jednej z wielu. Tezę o wyjątkowym stanowisku 
św. Tomasza w długim ·szeregu filozofów głosił wbrew poglądom sw:ego 
fryburskiego mistrza. · 

Od samego jednak początku Siewe:rth nie rozumiał metafizycznej 
myśli św. Tomasza tak, jak została ·ona przekazana przez scholastykę. 
Powrotu do myśli św. Tomasza nigdy nie traktował jako odkrycie 
historycznej prawdy i jej historycznych powiązań. Nie chciał być histo
rykiem i nie był nim: Chciał być myślicielem i filozofem, co znaczyło 
dla niego twórcze odnowienie, roŻwini'ęcie i współczesne zrozumienie· 
tego, co niesie z sobą tradycja filozoficzna. Tylko bowiem na tej dro
dze może dokonać się wspólne z wielkimi myślicielami przeszłaści od
krywanie prawdy 10. Dlatego też św. Tomasz nie przedstawia dla Sie
wertha wartości niepodważalnego autorytetu czy wyrocżni. Jest . parte 
nerem w poszukhvaniu prawdy. 

Siew'erth ceni sobie głęboką, wszechstronną wizję rzeczywistości 
św. Tomasza, jego filozoficzną intuicję i oryginalną metafizyczną kon
cepcję bytu. Nie sądzi jednak, że filozofia ta rozwiązała wsżystkie· 
problemy w· sposób zadowalający. Przeciwnie, podkreśla jej spekula
tywną · niedoskonałość, jedynie „sumaryczne" rozwinięcie problematyki 
bytu, przez co pod względem intensywności, bogactwa, systematycz
ności nie dorównuje filorofii współczesnej 11• Dlatego interpretacja filo
zofii św. Tomasza, dokonana przez Siewertha, nie jest komentarzem 
i zasadpic210 odbiega od interpretacji zarówno szkoły tomistycznej, jak 
i neotomistycznej 12. 

Siewe·rtha interpretacja koncepcji bytu w ujęciu św. Tomasza była 
możliwa dzięki zetknięciu się z niemieckim idealizmem. Była właśnie 

10 Slewerth jui w 1934 r. wyraźnie sformułował swe stanowisko wobec filo. 
zofii św. Tomasza: wystarczające, żywe przyswojenie sobie jego myśli, oddanie spra
wiedliwości jej systematycznej jedności, głębsze rO'Zwinięcie . poprzez konfrontację 
z myślą współczesną; przede wszystkim należy odkryć jtlj otwartość i dynamikę 
płynącą z oryginalnej koncepcji bytu i tę rozwijać. Por. Tho s. I; 'G s. 92, 102; 
Ge s. 11, 181. 

11 Por. SM s. 22 n., 171 n., 190 przypis 1; T s. XVI, XVIll, XXX, 11 przypis 56; 
Tho s. II; L B. Pu n t e  I. Analogie und Geschichtlichkeit. Bd. I: Philosophle
geschlchtllchkrlllscher Versuch ilber das Grundproblem der Metaphysik. Freiburg 
1969 $. 112. 

u Por. Pu n t e I. Analogie s. 111. 
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próbą konfrontacji niemieckiego idealizmu, zwłaszcza filozofii Hegla, 
z myślą św. Tomasza. Wpływ Hegla, początkowo dominujący, pod 
Wpływem problematyki filozofii Heideggera zszedł na drugi plan, 
Filozofia Hegla stała się przedmiotem krytyki, ale wciąż pozostając 
tłem kształtowała, interpretację filozofii samego Heideggera. Twórcze 
zaś przyjęcie filozofii Heideggera Siewerth rozumiał jako zinterpreto
wanie jej w całości i w poszczególnych fragmentach w świetle meta
fizyki bytu św. Tomasza"., 

Niemały ·i,vpływ na siewerthowską koncepcję bytu wywarł również 
H. Andre. Spotkanie z nim naprowadziło Siewertha na metafizyczne 
rozumienie rozwoju rzeczywistości. Siewerth był przekon1my, że Andre 
nieporównanie głębiej, zasadniej. wsrechstro;nniej niż Teilhard de Char
din rozwinął historię rzeczywistości, jej jedność z historią człowieka 
i •symboliczne, obrarowe wska2ania na historię :z;bawienia 14• 

3. PISMA 

Siewerth swe przemyślenia filozoficzne po raz pierwszy systema
tycznie wyłożył w Die Metaphysic der Erkenntnis nach Thomas von 
Aquin (Miinchen 1933), Die Aprioritiit der Erkenntnis als Einheits
orund der philosophischen Systematik des Thomas von Aquin (Kall
miinz iiber Regensburg 1938) oraz Der Thomismus ais Identitiitssystem 
(Frankfurt a. M. 1939). 

W pracach powojennych pogłębia. swą koncepcję bytu jako pełni 
i w związku z tym szczególną uwagę zwraca na relację między abso
lutną pełnią Boga a pełnią świata wypływającą .z Boga. Związane to 
jest z pytaniem o sens Tomaszowego „actus essendi" i jego stosunku 
do ograniczającej go możności poszczególnych istot. Dociekania te 
znalazły wyraz szczególnie w takich pracach, jak: Das Sein als G!eich
nis Gottes (Heidelberg 1958), Die Abstraktion und das Sein nach der 
Lehre des Thomas von Aquin (Salzburg 1958), ale również w krótkiej 
pracy Wort und Bild (Diisseldorf 1952) i jej rozwinięciu Die Sinne und 
das Wort (Di.isseldorf 1956). 

· 

Dwie ostatnie prace zostały wydane pod wspólnym tytułem Philo
sophie der Spra.che (Einsiedeln 1962). W dziele tym uwyraźnia się 
wpływ koncepcji bytu jako pełni na rozumienie urzeczywistniania się 
głębin Judzkiego ducha: języka i wolności. Zagadnienie wolności pasjo
nowało go szczególnie. Poświęcił mu następujące prace: Thomas von 
Aquin: Die menschliche WilJensfreiheit. .. (f-1iisseldorf 1954), Die Freiheit 

13 Por. tamże s. 112, 439 n.; G e i g er, jw. s. 318. 
„ Por G s. 165; EuO s. 26. 
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und das Gute (Freiburg i. Br. 1956), Der Menscl1 und sein Leib (Einsie
deln 1953) t6_ 

Recenzenci prac Siewertha zar'z.ucają mu, że myśl swą wyraża w sty-
· 1u prawie że beideggerowskim, najeżonym terminami technicznymi 

oraz nowymi, nieprecyzyjnymi pojęciami czy sformułowaniami. Ci sami 
jednak doceniają wagę podjętych przez niego zagadnień, głębię prze
myśleń, systematyczność wykładu i dar syntezy 1�. 

Nieprecyzyjność języka, nietypowość sf�rmułowań podyktowane 
są oryginalnością jego koncepcji bytu i nieporadnością słów, które 
nie mogą wyrazić całej prawdy o bycie. A właśnie cała prawda o by
cie była ,,nerwem" jego prac. Trudność w odczytaniu myśli Siewertba 
kryje się zatem nie tyle w nieprzejrzystych słowach i sformułowaniach, 
ile w ujęciu jego całościowej wizji bytu. Skoro tylko ujrzy się ową 
całość, wtedy ukaże sę jasny, prosty sens nieprzejrzys.tych, skompli
kowanych poszczególnych słów i sformułowań 17• 

TI. ZARYS KONCEPCJI BYTU 

I. BYT PEŁNIĄ TEGO. C9 lłZECZYWISn 

a) Byt racją tego, co rzeczywiste 

Pytanie zasadnicze, na które Siewe-rth stara się odpowiedzieć, do
tyczy racji (podłoża) istniejących bytów. Co ostatecznie stanowi o real
ności (rzeczywistości) istniejących bytów? Oczywiście to - odpowiada 
Siewer·th - co pozwala nazywać je :istniejącymi substancjami. 

W bytach zatem substancjalnych należy szukać ostatecznego po
kładu rzeczywistości, owej racji (podłoża) sprawiającej, że coś jest 
i jest tym, czym jest. Jeżeli byty substancjalne charakteryzuje przede 
wszystkim pewna niezależność bytowa, określona jedność i tożsamość, 
to· uzasadnieniem dla nich z konieczności musi być bycie w sob� sa

mym, wewnętrzna sprawcza jedność i weWlllętrzna realność, sprawiająca, 
że byt jest jeden, z sobą tożsamy i rzeczywisty, niesprzeczny, a jako taki 
poznawalny. Zatem ta wewnętrzna rzeczywistość (In-sich-Wirkliche), · 

1$ Por. H. U. v. Ba I t has ar. Abschied von Gustav Siewerth. „Hochland" 
56:1963-64 z. 2 s. 182 n. Pełną bibliografię Siewertba podaje F. P()ggeler (lnner

lichkeit und Erziehung. Im memoriam Gustav Siewerth. Freiburg 1964 s. 346-357). 
'" Por. Knop p, jw.; L. de Ra e y ma e ker. Rec. T. ,.Bulletin Thomiste" 

1'1-19:1940-42 s. 265; X Ti I i e  t te. Rec. SM. „Archives de Philosophie" 26:1963 
s. 105; E. Br a u n. Rec. A. „Arch.ives de Philosophie" 22:1959 s. 628; A. K e 11 e r. 
Sein und Existenz? Die Auslegung des Seins bei Thomas von Aquin fn der heutigen 
Scholastlk. Pullach bei Miinchen 1968 s. 221 i in. 

•• Por. Po g g Ie r, jw. s. 8; Cab ad a Castr o, jw. s. :24. 
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subsystencja, stanowi ostatecznie o realnośei istniejących bytów i o ich 
po2inawalności; jest tym, ku czemu wpierw zmierza riasza myśl 18• · 

Analizując nasze intelektualne poznanie, wykrywa się, że charakte
ryzuje je ogólnośc. Czyżby zatem to, co pierwsze w konkretnych by
tach substancjalnych, to, . co stanov.;i o realności konkretnych bytów 
substancjalnych, było czymś ogólnym? Jeżeli faktycznie i prawdziwo
ściowo poznajemy to, co realne, to należy zgodzić się, że w konkret
nych, mnogich bytach bezpośrednio ujmowalna jest- coraz to szersza 
wspólna płaszcz.yzna, pozwalająca poszczególne. egZ:emplarze ujmować 
w rodzaje, gatunki, rodziny, klasy. Oczywiście, ustawianie konkretnych 
bytów na coraz to szerszej płaszczyźnie możliwe jest jedynie za cenę 
ogałacania ich z konkretności. W ten sposób to, co bardziej ogólne, 
jest tym samym bardziej puste i beztreściowe. Jeżeli 'Zatem konkretne 
byty określa się jako rzeczywiste, to to, co ogólne, należy określić 
jalro nie�eC'Zyw.iste. a:ootrakcyjne, 'także nazw<llllie na przykład 'konia 
czy róży czymś żywym jest wypowiedzią abstrakcyjną, nic nie mó
wiącą. Jednak te właśnie najogólniejsze ujęcia i określenia dotyczą 
zawsze czegoś bardzo istotnego, mianowkie tego, co konkretne byty 

·obejmuje, co jest w nich najbardziej wewnętrzne, co jest w nich podło
żem wsz.ystkiego. Nic bowiem nie jest na przykład dla konia czy róży 
tak ważne i wyjaśniające, jak to, że są .czymś żyjącym. To decyduje 
o ich pozycji bytowej, o i.eh uposażeniu w takie, a nie inne właści
wości 19• 

Wyniki tych analiz są istotne dla formułowania metafizycznego po
jęcia bytu. Siewerth bowiem w tej samej perspektywie: racja-następ
stwo, wewnętrzne-zewnętrzne, ogólne-konkretne, nieskończone-skończo
ne, jedność-wi:elkość, rozpatruje byt w ogólności (das Sein) i to, co 
konkretne (das Seiende). 

„Byt" i „to, co konkretne", interpretowane jako najwyższe twory 
abstrakcji, a jako takie najbardziej beztreściowe, orzekają w sposób 
jednoznaczny o wszystkich konkretnych bytach. O wszystkim bowiem 
można powied21ieć „byt" czy „to, co konkretnie istniejące". Twierdząc 
jednak o cżym,5, że jest bytem, nie można powiedzieć nic bardziej 
ubogiego. 

„Byt" i „to, co konkretnie istniejące", rozumiane jednak jako twór 
abstrakcji czy jako najszersza kategoria, jest z sobą sprzeczne. Pier
wotny, immanentny sens „bytu" i „te-go, co konkretnie istniejące", 
wska�uje nie na pojęcie, skutek operacjil inetelektualnego uogólniania, 
lecz na rzecz, na jej bycie w sobie, subsystencję (das In-sich-sein). 
Należy przeto stwierdzić, że pierwotnie nasza myśl nie dysponuje po
jęciem bytu, lecz sądowym ujęciem bytu 20• W intuitywnym, pierwot-

ia Por. SG. s. 20. . " Por. tamże s. 23- ·S• Por. tamże s. 26. 
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nym UJę.ciu bytu dokonuje się - z racji tego, że to bycie w sobie, 
subsystencja, nie jest poznawaJne wprost, a jedynie poprzez realne, 
konkretne byty - zjednoczenia samego bytu (das Selbstsein) � spo
sobów jego ujawniania się. Zjednoczenie to jest możliwe, ponieważ to, 

co ujawnione i ro, co uja:wma, może być określone jako bytujące 
(seiend) !1• 1 · 

Urobione w ten sposób pojęcie bytu nie tylko odnosi się do tego, 
co reaJne i konkretne, aJe ujmując to, co jedno poprzez i w różnorod
ności tego samego, jest od samego początku analogiczne i transcenden
talne. Pojęcie bytu zatem nie tylko wskazuje na realny, konkretny 
byt, ale również na bytowość, która obejmuje i mieści w sobie wszyst
ko to, co bytuje i nie można jej określić dzięki czemuś, co nie byłoby 
bytujące. Byt jest konieczną bytowością każdego bytu, rzeczywistością 
przenikającą wszystko to, co 'rzeczywiste. Tym samym jest C2lyslą po
zytyWn:ością, realnością, na którą wskazujemy, gdy mówimy, że rzeczy 
istnieją. 

b. To, co rzeczywiste, racją ujawniania· się bytu 

Celem scharakteryzowania stosunku bytu do bytów konkretnych 
Siewerth pyta: jak byt realizuje się w ·;poszczególnych bytach konkret

. nych 22• 

Problematykę związku między bytem i bytami konkretnymb uspra
wiedliwia się tym, że sens· bytu bierze się od „actus essendi" bytów 
konkretnych; jest tym, dzięki czemu coś jest. To, dzięki czemuś coś 
jest, jako akt oznacza po prostu coś określającego, determinującego, 
jednak rozumiane jako byt charakteryzuje się prostotą, niezłożonością u. 

Jeżeli nie można zanegować prostoty, n}ezłożoności bytu (prostotę, 
niezłqżoność, uzasadnia fakt, że wszystko to, co bytujące, jako takie 
„przynależy" bytowi), jeżeli nie można traktować go jako coś „ma
terialnego" lub „potencjalnego" (czemu sprzećiwia się sama istota ł?ytu), 
to nie można utrzymywać, że realizacja bytu w bytach konkretnych 
dokonuje się dzięki określonym formom, istotom. Byt otrzymałby wtedy 
charakter rod:ziaju, którego różnica gatunkowa byłaby poza 'nim. Oczy
wiście, jest to sprzeczne z samym rozumieniem bytu. 

Problematyczne, wręcz niedopuszczalne, wydaje się Siewerthowi roz
wiązanie podane przez św. Tomasza, że sam byt (ipsum esse) dochodzi 
do zró?micowanych istot zgodnie z fonnułą „esse sequitur formam". 

11 P.or. T. s. 196, 213; SG s. 27; AS s. 53 DD. n Por. SM s: 373. 
23 „Da es (dasjenige, wodurch etwas ist) als Sein von eioschliessender Ein

fachkeit ist, als Akt aber scblicbtbin das Bestimmende bedeutet, so entsteht die 
Frage, wie es das Sein der einzelnen Dinge sein kilnne" (SM s. 373). 
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Skoro bowiem dzielenie, przydział. bytu, dokonywałoby się całkowicie 
ze względu na formę, wtedy formę należaloby potraktować jako rację 
udzielania się bytu. Prostotę, jedność bytu, należałoby wtedy de facto 
uznać za intelektualną imaginację, której nie odpowiada nic rzeczywi
stego. Równocześnie byt okazałby się w jakiejś mierze „materialny", 
określany i różnicowany ze względu na formę, jak jakiś materiał „po
kawałkowany" i przydzielany poszczególnym formom. Byt jako „esse 
commune", nie mogący istnieć sam dla siebie - Siewerth powołuje 
się tu na S. ie. G. 1, 26 - byłby w gruncie rzeczy identycmy Zl „rze
czywistymi" formami:. 

Ćbcąc uniknąć tych konsekwencji, należy mocno zaakcentować fakt, 
że byt jest czym_ś więcej niż forma i związany jest wewnętrznie z rze
czywistością konkretnych bytów. To prawda, że byt jest przede wszyst

. kim ostatnim i najwyższym punktem procesu abstrakcji, ale proces 
a!bstrakcji nie prowadzi do czegoś nierealnego czy tyllro do jakiejś 
możliwej „intentio intellecta", ·lecz do ujaśnienia bytowego podłoża, 
ontycznych racji {seiendere Griinde), będących islotnie w jedności ze 
żmysłową materią. Prowadzi do ujaśnienia subsystencji, w jej inteli
gibilnej formie ujawnienia się, tzn. w jedności z inteligibilną materią 

klwantytatywn:ie określoną; ostatecznie do bytowego aktu, samej sub
systencji, odkrywanej mimo całej ograniczoności, będącej skutkiem 
skończonej formy 2•. 

Byt zatem o tyle jest rzeczą, jednością i prawdą, o ile jako uaktual
niające podłoże niesie i przenika każdy skończony konkretny byt, cho
ciaż w istocie swej nie pozwala się określić przez tę skończoność. Jest 
energią, urzeczywistniającą rzeczywistością, podłożem i subsystencją 
bytu konkretnego. Z niego pochodzi to wszystko, co umożliwia istnie
nie rzeczy 25• 

Jeżeli tak, to poza bytem może być jedynie nie-byt, w ża.dnym 
jednak wypadku forma i materia. Forma i materia jako przynależące 
do tego, co rzeczywiste, zamknięte są w bycie. Byt zatem, skoro obej
muje w sobie wszystko, co skończone·(również formę i materię), wszyst
Jm, co· jakoś rzeczywiste, istotnie jest nieograniczony, a tym samym 
transcendentalny. 

Pierwotnie ugruntowana w bycie skończoność i nieskończoność, jego 
wewnętrzna analogiczność {jeden poprZ'E!z i w różnorodności tego sa
mego) nie pozwala mu na rzeczywiste bycie w sobie samym (ln-sich
-Wirkliche) i domaga się urzeczywistnienia w świecie konkretów. 

Byt jako energia, racja substancjalności (Substanzgrund), siebie 
urzeczywistniająca forma (sich verwirklichender Form), acutus essendi, 

u Por. SM s. 374 n. u Por. SG s. 18, 65: SM s. :ns. 
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nie „zapuszcza korzeni" w skończonych formach, lecz zakorzenia je 
w sobie i przez to doprowadza je do subsystencji. Byt zezwala, umożli
wia wystąpienie z siebie istot, przez co sam ujawnia swą pełnię i w ich 
wielkośd dochodzi do własnej subsystencji, tzn. do siebie samego. Byt 
zatem nierozerwalnie pozostaje w jaki.mś dialektycznym spięciu . nie
skończoności i skończoności. Będąc bowiem nieskończony w swej 

aktualności, potrzebuje w -sposób konieczny czegoś skończonego, by 
siebie ujawnk, nieja<ko odnaleźć 9Wą własną pełnię, rzeczywistość, 
subsystencję 26. 

Substynencja jednak naj.wewnętrmiej sczepiona jest z bytem, jako 
najpierwszą i ostateczną racją wszelkiej subsystencji. Formy zaś cał
kowicie ogarnięte przez byt jako swe ontyczne dobro, nie są niczym 
więcej, jak tylko „kierunkiem" refleksji aktu bytowego (Seinsakt) nad 
własną głębią, potencjalnymi racjami umożliwiającymi istnienie bytu 
i bytów konkretnych, sposobami istnienia samego bytu, mającymi wię
cej lub mniej udziału w jego uniwersalności 27• „Zakorzenienie" form 
w bycie wyjaśnia ich inność i podobieństwo do bytu. Noszą na sobie 
znamię jego prostoty· i doskonałości, jego nieskończoności i nieograni
czoności, tak że ani liczbą, ani doskonałością nie wskazują na jakieś 
koniec.zne ograniczenie. Dmęki tkwieniu w bycie każde coś istniejące 

·jest bytowo doskonalsze od swej istotowej formy, ponieważ w nie
skończonej głębi aktu bytowego otrzymuje własną subsystencję. Z faktu 
zaś, że subsystencja nie jest „wyposażeniem" istoty - gdyby była, 
istota uzasadniałaby się sama praez się :i .nie wymagałaby aktu, który by 
ją urzeczywistniał - wynika, że istoty same z siebie i dla siebie· są 
czystą nicością 2s. 

26 Por. T s. 80, 101, 133, 183; SG s. 39, 65; SM s. 382; Ca b a d  a Castr o, 
jw. s. 163 przy pis 36. 

21 Pot. SC s. 39, 64 n.; SM s. 382; A s. 85. 
28 · Por. SG s. 60 n.; T s. 83. Siewerth celem unao cznienia ty ch rozwaiań posłu

guje się porównaniem: światło-barwy. Jak bowiem światło jest racją wszelkiej 
barwności, tak i byt jest r acją wszelkich ko n.k·retnych byt ów . Jak barwa nie jest 
samym światłem, jak nie może zalrzymać go w sobie, posiąść go choćby na moment 
n a własność (światło bowiem nie konstytuuje się w barwach czy dzięki nim ani nie 
„zapuszcza w nich korzeni", po prostu nie jest w barwach) i natychmiast zapada 
w ciemność, gdy ginie ·ostalni promień światła, 1ak i istoty me mogą z sobą związa.ć, 
w sobie zatr zyniał bytu i natychmi ast zapadają w nic ość. gdy tylko Bóg odbiera im 
urzeczywistniający je akt bytu. Jak światło chociai w szczególny i jednOł'azowy 
spi>sób uak tualni a każdą potencjalm1 barwność. samo w sobie pozostaje jednak 
�zymś prostym, tak i byt pozostaje czymś prostym, chociaż uaktua lnia Wielość i róż. 
norodnośc byt6w konkretnych . Jak światło nigdy samo w sobie nie jest widzialna 
(poza odbijającymi je barwami jest ciemnością i nicością), tak i byt odnajduje 
siebie, uzyskuje własną substystencję jedynie dzięki istotom, choć nie w nich. Por. 
SG s. 76; SM s. 382. 
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c) Realna rótnica między bytem a istotą 
{das Wesen) 
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Jeżeli wielorakie substancje są jedynie sposobami ujawnia się tego, 
·co naprawdę realne, jedynie obecnością i prezentacją pełni bytu; jeżeli 
forma i materia ni'e są na „zewnątrz" bytu, lecz w nim; jeżeli byt 
dzięki wielości istot odnajduje siebie, uzasadnia się sam w sobie i do
chodzi do subsystencji..„ to należy zapytać o rację wielości istot, o rację 
ich odrębnośc� i o naturę owej różnicy leżącej między bytem a mno
gością istot i między bytami konkretnymi. 

O odrębności poszczególnych bytów konkretnych decyduje oczy
wiście sposób bytowania, określony przez istotę danego bytu. Odręb- · 
ności te są tego rodzaju, że każdy byt konkretny występuje jako coś 
(innegoj, tzn. jako coś, a równocześnie jako coś innego wobec wszyst
kiego. Dzięki ·określonemu sposobowi bytowania każdy byt konkretny 
występuje zawsz.e jako skończony, ograniczony i zamknięty w sobie. 
W istotach zatem i formach istotowych leży racja różnic międzybyto
wych, ograniczoności i skończoności 29• 

Siewerth przytacza podwójną argumentację za nieidentycznośdą 
poszczególnyeh istot i bytu, będącego ich rzeczywistością: 

· 1. Pierwszy a.rgument wzięty jest z natury ludzkiego poznania. Gdy
by byt był całkowicie pochłonięty przez poszczególne i odrębne byty 
konkretne, tzn. z nimi identyczny, wtedy rue byłoby ani byt4, ani by
tów konkretnych. Nie byłoby żadnej racji orzekania o czymkolwiek: 
„byt" lub „to, co istnieje konkretnie". Istniałyby tylko różne, nie
porównywalne odrębności, które trzeba by każdorazowo określać ich 
własną nazwą. Zabrakłoby podstawy metafizycznego poznania rzeczly
wistości. Co najwyżej możliwe byłoby niczym nieuzasadnione zesta
wienie radykalnie różnych istot. Sądowe natomiast poznanie byłoby 
jedynie złudnym i mylącym odpoznaniem. pr�wdy i rzeczywistości so. 

2. Drugi argument formułuje w oparciu o konsekwencje płynące 
z faktu utożsamienia bytu z istotami rzeczy. Gdyby jakikolwiek ·byt 
konkretny był tym, co stanowi o jego rzeczywistości, wtedy ani my
śinie, ani faktycznie nie można by pozbawić go bycia. czymś rzeczy
wistym. Byłby zatem z siebie samego i przez się czymś rzeczywistym. 
Decydowałby sam z siebie o swoim istnieniu, jak i nieistnieniu. Będąc 
racją własnego nieistnienia, pozostawałby czymś rz.eczywistym. Wobec 
tego w rzeczywistości nie zachodziłyby żadne zmiany, nie obserwowany 
byłby jakikolwiek proces zanikania. Skoro jednak w rzeczlywistości 

20 Por. SG s. 32 n. •• Por. tamie s. 29 n. -
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zachodzą zmiany i, procesy zanikania, bezpośrednio poznajemy; że byty 
konkretne nie stanowią o swej realności, lecz że ją tylko posiadają s1. 

Tak więc byt, będący rzeczywistością rzeczywistych bytów kon
kretnych, tym, co przenika ich istoty (oraz wszystkie ich przypadiości), 
tak że nie posiadają niczego, co nie byłoby własnością samego bytu; 
jednocześnie różni się od każdej poszczególnej istoty. Różnica ta jest 
różnicą realną; jest transcendentalną różnicą pochodzącą z bytu jako 
takiego i istniejącą w nim samym 22. 

Aktualność i nieograniczoność samego bytu są racją różnicy między 
bytem a istotami czy bytami konkretnymi. Byt, nieog.raniczony w swej 
istocie jako akt (actus essendi), nie może utożsamiać się z jakąkolwiek 
istotą, z jakimkolwiek skończonym sposobem bytowani.'a. Każdy bo
wiem skończony sposób bytowania z racji niepełności bytowej ·pod 
pewnyqi względem jest niebytem, a byt jako actus essendi wyklucza· 
wszelki ·niebyt. Różnica transcendentalna tkwi.ąca w samy:m bycie jest 
zarazem racją różnic międzybytowych. Skoro bowiem roożemy i mu
siimy mówić o istdtach i bytach konkr.etnych, a bytu nie może okre-. 
ślać, ograniczać coś, co byłoby „na zewnątrz'' niego (będąc bowiem 
„na zewnątrz" bytu, byłoby po prostu nie-bytem}, wtedy to, co powo
duje zróżnicowanie, ograniczenie, z konieczności tkwi w samym bycie, 
w jego ontycznej strukturze 33. 

Ostateczna· więc racja· zróżnicowań. międzybytowych związana jest 
z samą istotą bytu, a zagadnienie różnky między bytem a istotą spro
wadza się do ujasnienia samego bytu, bliższego określenia jego struk
tury· ontyC?lllej. Analiza rzeczywistości ukazuje byt przede wszystkim 
jako podłoże subsystencjalności tego wszystkiego, co jest. To jednak, 
dzięki czemu coś jest i jest jakieś, jako byt, actus essendi; charaktery
zuje się pewną prostotą, nieograniczonością, wynikającą z jego aktual
ności, . natomiast jako ten oto akt tej oto istoty - determinacją, skoń- · 

czonością. W samym zatem bycie, w jego aktualności tkwi jakieś pier
wotne zdwojenie, które można by scharakteryzować jako możność by
cia aktem swej pełni 3ł; aktem, który uobecnia się jedynie dzięki in
ności i w niej się kontynuuje, tzn. aktem istot, które w jakiś sposób 
obejmuje w swej prostocie, nie zatracając się w nich całkowicie. W tym 
sensie aktualność bytu (da.s Sein) można scharakteryzować jako pro-

•1 Por. tamże s. 30 n. Siewerth powołuje się na Pot. 7,2 ad 7: ... (inhaerens); 
S. th. I 8, ;L .• (inest). 

•• Por. SG s. 34 n.; SM s. 375, 377; T s. 107, 169; G s. 142. 
•3 Por. SM s. 375; T s. 82; Cab a d  a Castr o, jw. s. 154, 155 przypis 20. 
•• „Es ist ( ... ) am Sein. a is Aktualitat sel bst gelegen, dass es sich selbst ur-

spriinglich entzweit, um der Akt seiner Wirklichkeit zu sein ( ... )" (T s. 90). Por. ta kże 
SM s. 378; PU: n te I. Analogie s. 122. 
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stotę różnorodności, jako nieskończoną energię, towarzyszącą wyła-
nianiu się istot (Bewegung, Resultation) 35. 

· 

· Akt i istota współdziałając wytwarzają coś jednego - indywidualny 
i substancjalny byt, który jest jakimś sposobem bycia, subsystencji 
samego bytu. To pierwotne zdwojenie: akt -:- subsystencja tkwiące 
w samym bycie, w nierozerwalnej identyczności jego samajo, jest osta
teczną racją różnicy między bytem rozumianym jako akt a istotą 3G. 

Różnica „realna'', będąc czymś rzeczywistym w samym bycie, musi 
być rozumiana w swej istocie jako jego właściwość, jako jego transcen
dentalna konsekwencja, jako pierwotna kwalifikacja, równie pierwotna 
jak jego jedność, uzasadniająca się jego aktualnością. Rozwnienie bytu 
bez uwzględnienia owej różnicy bytowej byłoby nieadekwatne, a rozu

. mienie Ódrębności i jedności i$tOt czy bytów konkretnych utraciłoby 
swą rację. Ich ontyczną odrębność bowiem i jedność cechuje ten sam 
walor rzeczywistości, ponieważ rozumienie ich rzeczywistości i jedności 
bez różnorodności byłoby tak samo niemożliwe, jak bez faktu ich jed
ności. Różnorodność :zatem, jak i jedność ontyczna, uzasadnia ta sama 
rzeczywistość - byt 37• 

Byt rozumiany jako aktualność jest pierwotnie zawsze w jakiś spo
sób już tym, czym może być dzięki swej istocie, mianowicie zawsze 
sobą, z sobą tożsamy, więc czymś jedn)ml. Z tej właśnie racji, że nie 
inoże utracić swej jedności, że nią zawsze już jest, poprzez swą moż
ność bycia sobą, · może się stawać tylko sobą samym. Różnica „realna" 
zatem - uchwytna na drodze analizy metafizycznej między bytem jako 
takim a możliwymi sposobami jego urzeczywistniania się (istotami) -
nie jest w stanie znisżczyć jedności bytowej. Co więcej, wskazuje wła
śnie na jednociienie aktu, by mógł urzeczywistnić się jako to, czym 
może być, a pierwotnie już jest - bytową jednością 38• 

•s Por. T s. 128 n.; C a  b a d a  C a s t r o, jw. s. 158. 
3& Por. Pu n t e l .  Analogie s. 122. 37 Por. SM 's. 375; T s. 82 n. 
•• Por. T s. 105, 169; C a  b a d  a C a s t r  o, jw. s. 154. n. Analizy Siewertha, 

dotyczące realnej różnicy między bytem a istotą, wiążą się ściśle ze swoistym rozu
mieniem przez niego różnicy między „Dasein" (existentia) a „Sosein" (essentia). 
W „Dasein" akcentuje „Da" .(Da-sein), wskazując przez to, że chodzi o podkreślenie 
obecności, urzeczywistnianie się bytu w świecie. Nie można jednak zamiellllie uży
wać terminów: istnierue (Dasein) i byt (das Sein), ponieważ zubożyloby to t�eściowo 

' byt. „Dasein" poprzez relację do • .Sosein" łatwo może był zrozumiane jako możność, 
cb sprzeciwia $ię metafizycznemu rozumienJu bytu jako aktu. Co więcej, istnienie 
(Dasein) nie stoi w opozycj\ do istoty (Sosein), ponieważ uobecnić s.ię może jedynie 
sama istota. Byt {das Sein) ujawnia się zatem jako taki (So-sein) tu oto (Da-sein). 
Rozróżnienie zaś między tak rozumianym „istnieniem" a „Istotą" staje się bezpod
stawne, ponieważ istota jest ostatecznie samym istnieniem. Por. AP s. 58; C a b  a d  a 
{:. a s t r  o, jw. s: 159. 
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d) Priorytet bytu 

Byt ujawnia swą pełnię dzięki wielkości ograniczonych istot. Fakt 
ten sprawia, że wewnętrzna pełnia bytu nie może byc zademonstro
wana w sposób wyczerpujący poprzez ich wielość. Dlatego też akt 
bytu (Seinsakt) zacho·wuje swą tajemniczą bogatą głębię względem 
wszystkiego, co z niego pochodzi. I nie można interpretowac go ani 
jako jakąś . całość, składającą się ·z części lub jako organiczną istotę, 
w której pojedyncze istoty z racji swej skończoności dochodzą do 
jakiegoś sposobu samoistności, ani jako coś ograniczone do istot 
i w nich rozsiane cz.y rozproszone jako sfera .inności. Nie można po 
prostu bytu rozumieć jako coś, co byłoby uchwytne poprzez jakieś 
dodawanie, zliczanie lub ilościujące określenie. Wprawdzie ujawnia 
się w przebogatej, nieprzeliczalnej rze�zywistości bytów konkretnych 
jako czysty, dynamiczny element, ale się w niej nie zatraca. Zachowuje 
stale swoją zwartą boską głębię i prostotę. Jest bowiem aktualnością, 
czymś formalnym względem wszystkiego, tzn. czymś treściowo pełnym, 
doskonałością ·wszystkiego s9. 

Byt ujmowany na drodze metafizycznej analizy tego, co istnieje kon
kretnie, jest tym, co ujmowane jest wprost w subsystencji rze.czywi
stych bytów konkretnych. Jest · urzeczywistniającą rzec:tywistością 
wszystkiego, co rzeczywiste. ·wyklucza wszelką nicość. Jako cz:ysta 
pozytywność różni się rea.lnie właśnie tym, czym jest od tego wszyst7 
kiego, co jest jakieś, określone, ograniczone, wielorakie. Przenikając 
wszystko sprawia, że nieprzelicza.lna 

·
mnogośc': konJcretnych, odrębnych 

bytów ukazuje się zarazem jako jedność, jako „uni-versum" (kosmos) 40• 
Byt na mocy tego, czym jest, jest czymś „więcej" niż istota, niż 

byt konkretny. One są jedynie partycypacją w nieskończonej aktual
ności samego bytu. Byt jest czymś „więcej" niż całe universum. Oczy
wiście, byt jest nierozerwalnie związany z istotami, ze sposobami swego 
bycia, z możnościami urzeczywi�tniania siebie samego w swej pełni -
subsystencji ściśle rozumianej. Istoty jednak (z osobna i łącznie) pozo
stają jedynie ograniczonym czy sumą ograniczonych sposobów party
cypacji w nieograniczonej aktualności, w niezgłębionej pełni bytu 41• 
Byt jest bowiem aktualnością wszystkich aktów, doskonałością wszel
kich doskonałości, r21eczywistością wszelkiej rzeczywistości, czymś naj
prostszym, najbardziej formalnym, najszlachetniejszym we wszystkim, 
co rzeczywiste •2. 

„ Por. SG s. 62, 65 n.; SM s. 414; K e 1 1  er, jw. s. 103 n. 
•• Por. P s. 93 n. 
„ Por. SG s. 64, 66, 68; SM s. 374; T s. 96; C a  b a d a  C a s tro, jw. s. 162. 

•: Por. SM s. 378 n.; SG s. 68. Siewerth powołuje �ię tu na teksty św. Tomasza: 
najwyższą doskonałością (Pot. 7, 2 ad 9; S. th. I 4', 1 ad 3); elementem najbardziej 
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Nieograniczoność bytu, uzasadniająca się ostatecznie jego aktual
nością {actus essendi), nie rozumiana ani kwantytatyw.nie, ani funkcjo
nalnie (nieskończona stosowalność pojęcia bytu), przeciwstawia się 
wchłonięciu go przez istoty i uzasadnia jego ponadformalność {liber
formal, Uberwesenhaftigkeit) 43. 

2. BYT WZORCZO·DYNA MICZNĄ IDENTYCZNOSCIĄ BOGA 

a) Byt - prima rerum creatarum 

Byt nie tylko jest nieskończoną aktualnością tego wszystkiego, co 
konkretne, czy urzeczywistniającą rzeczywistością wszystkiego, co rze
czywiste. Dzięki swemu pierwotnemu zdwojeniu jest również racją 
wszystkich ujawn_ionych różnic, które zachodzą między poznawanymi 
istotami, podłożem umożliwiającym wyjście (Hervorgang) całego bo
gactwa rzeczywistości. 44• Jeżeli wcześniej mówiło się, że byt jest podło
żem rzeczywistości, że charakteryzuje go nieskończona głębia, to wska
zywało się właśnie na jego możność bycia tym, co ujawnione w nie
przeliczalnej mnogości różnorakich bytów konkretnych, dz:ięki którym 
osiąga własną subsystencję. BYŁ jako taki może być przyrównany jedy
nie do actus essendi:, który pozwala wyjść z siebie istotom jako spo
sobom ograniczającym recepcję jego samego i następnie materii jako 
tej, która skończone istoty ostatecznie jednostkuje, indywidualizuje ·�· 

W tym sensie i jedynie tak rozumiany byt ukazuje się jako dosko
nałość, pełnia i' pozytywność ontyczna. Przypisywanie bytowi jako 
takiemu jakiejkolwiek niebytowej potencjalności zniszczyłoby jego 
pełnię. Byt zatem jest tym, co bytowo najpierwsze, najwyższe, najpro-

wewnętrznym i wszystko przenikającym (Pol. 3, 7; S. th. I 8, 1); elementem najbardziej 
prostym (S. c. G. I 23); elementem najbardziej formalnym (Sl.lh. I 7, t 3); elementem 
ostatecznie nadającym jedność (Quod/. ·1x 3 ad 2). 

o Por. SG. s. 6a; C a  b a d a  C a s t ro, jw. s. 160 przypis 31; B. M o n t a n g e s. 
La Doclrine de /'Analogie de /'elre d'apres Saint Thomas d'Aquin. Louvain-Paris 
f963 s. 60 . 

.t4 Por. SC s. 28, 41. 
•• Por. SM s. 23. Twierdzenie to Siewerth uważa za centralne dla swej kon

cepcji bytu i za zgodne z mysią św. Tomasza. Oczywiście, w pismach św. Tomasza 
nie zostało ono nigdy wyrażone w takiej formie, a to dlatego - wyjaśnia Siewerth -
że Akwinata nie rozwiązał do ko1ica zagadnienia pochodzenia istot od Boga i ich 
początku z bytu (das Sein). Szkoła zaś tomistyczna wprawdzie zaakcentowała realną 
różnicę między bytem ·a istotą, ale pod wpływem krytyki esencjalnej, skotystycznej 

metafiz.yki zagubiła byt w jego aktualności i :zwróciła uwagę na realną substancję. 
i pojęcie bytu (das Sein in intellectu). Znamienne jest jednak to, że również 
R. Gilson (L'elre el /'essence) utrzymuje, że byt należy rozumieć w filozofii św. To
masza jako „źródło istot". Por. SM s. 23 n. 
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stsze, najbardziej prawdziwe i najbardziej rzeczywiste. Nie może mu 
dorówna<': ani dzielić z nim · w pełni jego rzeczywistości to, co skoń
czone, chociaż jest ;przezeń przenóknięte._ jest mu Jlajbliższe, w nim się 
uzasa<;lnia i jedynie prz� to, co skończone osiąga własną subsystencję. 

Wszystkie te określenia bytu nie są jednak - w rozumieniu Sie
wertha - samym bytem, lecz sposobami, poprzez które ujawnia 
się on naszej myśli 48• Zawarta w tych. określeniach pozorna sprzecz
nośc podyktowana jest samą istotą bytu i wskazuje na jego szczególny 
·status ontyczny, który uniesprzecznia się faktem jego pierwszeństwa. 
Byt dzięki temu, że jest najpierws71Ym w porządku ontycznym, jest 
.racją, środkiem i celem tego wszystkiego, co rzeczywiste 47• 

Siewerth, nazywając byt tym, co ontycznie pi�rwsze, pełnią dosko
nałości, racją (podłożem) tego wszystkiego, co rzeczywiste, bynajmniej 
nie utożsamia go z Absolutem, Czystym Aktem, Bogiem. Sprzeczności 
wynikające z ewent'ualnego utożsamienia bytu' z Absolutem, są oczy
wiste: 

1. Absolut niepoznawalny bezpośrednio, byłby zarazem poznawalny 
jakoś bezpośrednio w rzeczach 48; 

2. Absolut jako najdoskonalsza prostota, jako w sobie subsystująca 
racja, będąc aktem skończonej istoty, byłby sam w sobie równocześnie 
skończony i nieskończony, prosty i mnogi lub byłby duszą świata, 
a świat jego ciałem 49. 

Nadto należałoby ra.dykalnie odrzucić wypracowaną różnicę między 
-tym, co konkretne, a samym bytem, odrzucić t_ranscendencję bytu, ·za
przeczyć możliwości poznania rzeczywistości, ostatecznie więc zanego-

. wać metafizykę bytu. 
� 

Byt zatem nie jest Absolutem. Pozostaje jednak czymś pierwszym, 
racją, środkiem i celem tegó, co rzeczywiste, ponieważ jest pierwszym 
celem aktu stwórczego, „stwórczym ramieniem Boga", prerwszym 

. aktem, który leży u p�taiw wszystkich działań w. Skoro zaś byt jest 
czymś najpierwszym we wszelkim działaniu, to wszelkie działall!ie jest 
jedynie jego bliższym określeniem, tak, że słusznie można utrzymywać, 
że byt jest właściwym aktem pierwszego działającego; jest „prima 
'!'erwn creatarum" s1. 

' Byt jako „prima rerum creataruro" z racji tego, że jest pierwszym 
aktem, który nie może być zastąpiony przez cokolwiek innego, a więc 

-316. 

" Por. C a b a d a  C a s t ro, jw. s. 147. 
•S por. tamże s . . 18 n. •t Por. tamże s. 42. 

41 Por. SG s. 41. 

H Por. AS s- 83: SM s. 184, 

•• Por. SM s. 376. Siewerth rozwija tu tteksty św-. Tomasza, które określają 

„esse" jako „primus", „propius", „prius" effectus, a zwłaszcza nawiązuje do okre

:ślenia 11prima rerum creatarum". 
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dla każdej możliwej rzeczywistości stworzonej zawsze ten sam 62, nie 
przynależy do porządku „rationes", „idei'' jako takich, lecz jest. „ideą 
idei", ontyczną racją całego porządku tdei w Bogu 53• 

Ta pozycja bytu uzasadnia to, że nie można rozumieć go jako coś 
subsystującego, a równocześnie n:ie pozwala oddzielić go ·od tego, co 
konkretne, ani zaprzeczyć jego priorytetowi ontycznemu. Jest właśnie 
ową głębią tkwiącą w rzeczach, której nie tłumaczą ani poszczególne 
byty, ani ich zsumowanie. Jest właściwym dziełem pierwszego dm-

. łającego i dzięki temu pośredniczy we wszelkim działaniu, tak że nie· 
ma żadnego działania, które by nie było w nim, z niego nie pochodziło 
i . w którym ono by nie pośredniczyło. W tym sensie ·byt, jednocząc 
i · uprzednio zawierając w sobie wszystko, jest pierwszy i w pewnej 
mierze stanowi zasadę wszystkiego innego. Można również powiedzieć, 
że sam byt zawiera w sobie wszelkie dobra, które urzeczywistnia, 
objawiając ich różnorodność 5'. 

W bycie zatem jako „prima rerum creatarum", jako „idei idei" 
ukonstytuowanej jednorazowym, pozaczasowym �tero stwórczym 
Boga, kryje się zdolność wyprowadzenia ze swej głębi nowych form, 
jeszcze nie zaktualizowanych, i formalna, pośrednicząca moc zawarta 
w Bożym akcie stwórczym, dzięki której poszcrególne formy powstają 
w momencie, gdy materialny rozwój osiąga krytyczny punkt X, w kió
rym dalszy rozwój staje się niemożliwy, jeżeli nie pojawi się nowa 
forma, czyli nowa jedność, wfążąca na nowo całość rzeczywistości ss. 

Byt jest właśnie tym, co jest w naturze, a równocześnie ponad nią; 
jest umożliwiającą· i pobudzającą racją, która c:.i:yni możliwym i zro
zumiałym rozwój rzeczywistości. Rozwój rzeczywistości bez bytu jako 
tego czegoś najp.ierwszego, bez jego udzielającej się brzemiennej głębi 
byłby niemożliwy. Rozwój ten staje się zrozumiały, ·gdy widzi się go 
nie tylko niejako „od dołu", od strony narastających nawarstwień, 
ale i „z góry", od strony samei:JO bytu. Tak rozumiana historia rozwoju 
rzeczywisto�ci ;jest postępując.Ym nawarstwianiem się, trwającą epi
genezą, w której · istotnie nie pojawia się nic, czego nie zrodziłaby 

" Por. T s. 111. W pierwszym jednak wydaniu Der Thomismus als Jdentilćits
system s. 102) twierdz.li, że byt (das Sein), jako podłoże tego właśnie stworzo
nego świata, niekoniecznie musi być takt sam .. 

s3 Por. T s. 111. 

" Por. SM s. 377. Siewerth odwołuje się tu do s: c. G. 3, 66; Pot. 3, 7. 
$S Por. G s. 165 n.; Di II s. 289. Historia rozwoju rzeczywistości - zdaniem 

Siewe.rtba - przebiega podobnie jak historia objawienia: „in welcber Gott die 

Menschen aUmahlich tur immer neue Hervorg·ange seiner erlósenden Liebe dispo

nierte" (G s. 165). 
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natura, a jednocześnie nie jest do pomyślenia bez nadającej jej -osta
teczny kształt głębi bytu i Boga ss. 

Tak rozumiany byt nie może być w żadnym wypadku jakąś sta
tyczną wielkością, którą można by sobie wyobrazić jako będącą między 
Bogiem a światem. Gdyby byt był czymś takim, nie można by wówczas 
"Wytłumaczyć ani w jaki sposób dosięga on natury, ani skąd bierze się 
w nim możność i moc, która umożliwia i nadaje kilerunek całej ewo
lucji. Jedynie w szczególnej, tajemniczej jedności (która równocześnie 
zakłada różnicę) z tym, co konkretne ·i z Bogiem byt może być „stwór
cżym ramieniem Boga". Bóg zaś rzeczywiście jest stwórcą, powołując 
wszystko do istnienia z nicości; mianowicie z nicości odwiecznych idei, 
które ani nie ograniczają potęgi Boga, ani nie pobudzają jego miłości, 
ani nie ograniczają jego wolności; z niesubsystencjalności czysteg-0 
bytu; z potencjalnej ni'Cości idealnych istot i ż jeszcze nie-bytu 
jedności skończonego aktu i istoty, gdyż jedynie Boże działanie spaja 
je w jeden konkretny byt 57• 

b) Proces urzeczywistniania się· bytu 

Słowa Pisma św.: „N:a początku stworzył Bóg niebo i ziemię" 
(Rdz. 1,1) bynajmniej nie przeczą twierdzeniu, że byt jest pierwszą 
z rze�zy stworzonych. Byt, jako pierwsze dzieło Boże, z konieczności 
jest czystą pozytywnością, pros.tą i nieograniczoną aktualnością, więc 
i aktualnością nieba i ziemi. 

Byt nie może być jednak urzeczywistnilony w swej pełni, byłby 
bowiem wtedy samym Bogiem: czysty, prosty, subsystujący byt. „Być 
urzeczywistnionym" znaczy tu iilic innego jak to, że byt sam z siebie 
nie może uzyskać własnej subsystencji czy bycia w sobie samym. 
Racja · owej niemożności nie leży w jego prostocie i aktualności jako 
takiej, lecz jedynie w niemocy jego jednoczącej energii, by zatrzymać 
w sobie pel:nię bożego życia i z nią się zjednoczyć. Przez to zdwaja 
się sam w sobie na prostą aktualność i przez nią objętą pel:nię. Sam 
byt zatem jako aktualność różnicuje się w sobie samym i· zezwala na 
wystąpienie z siebie tego, czego nie może zjednoczyć w•sobie z sobą. 
Tak więc byt ukazuje się jako wyzwalająca racja i początek · tego 
wszystkiego, co illnożliwia jego ·subsystencję: Dżięki temu jest podło
żem, początkiem tegó wszystkiego, Czym on sam nie jest, oo jednak 
należy do niego do tego stopnia, że bez niego nie byłoby niczego •S: 

W ten sposób byt ujawnia. nową charakterystyczną cechę: jest rze-

ss Por. EuO s. 23; G s; 16'4:. 

·� Por. T s.' 53-56;- SM s. ·393:- C a b  a da C·a s t.r O'( jw. 151. 

u Por. SG s. 58 no. st Por. SM s. 378. •• Por. SG s: 56; SM s. 23, 
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czywistością udzielającą się w sposób najpełniejszy (maximum com
municabile) s•. „Udzielanie się", bytu to w istocie tylko inne określenie 
.. J?.a prooes jego samourzeczywis�niania się. By uzasadnić ów proces, 
· wystarczy zwrócić u:wagę na sens słowa „byt", Sens ten, wykluczając 

wszelki niebyt, więc i wszelką niesubsystencjalność, z konieczności 
domaga &ię, by byt, osiągający własną sub:;ystencję dzięki ·czemuś in· 
nemu, „udzielał się"; „ur:tiecŻywistniaf' 60 

, Pierwotne zdwojenie bytu pociąga z konieczności dalsze konsekwen
cje. Pełnia bytowa jest niejako bytowi zadana do urzeczywistnienia. 
Jako jeszcze nie będąca z konieczności przeciwstawia się samemu by
towi i charakteryzuje się opozycyjnymi oecharni w stosunku do niego 
samego, chociaż nigdy nie traci swego podobieństwa do .niego; jest 
przecież z niego. 

To coś innego jest więc czystą mnogością, ale równocześnie -
dzięki ujmującemu ją porządkowi - pewnym typem jedności; czymś 

. ograniczonym i skończonym, pozostającym jednak otwartym na nie
skończoność i ani pod względem liczby, ani doskonałości nie w:skazuje 
na jakieś k<m:iecznościowe ograniczenie, czymś potencja1nyrn. Jednak 
z bytu samego czerpie moc do współd:lliałania; czymś tym bardziej 
niedoskona.łym, im bardziej oddalonym .od samego byiu (granicznym 
wypadkiem jest bezkształtna, chotycznie rozproszona materia), jednak 
jako: c<>S rzeczywistego zawsze przedstawia się jako coś prostego, sku-

. pionego, prawdziwego, a jako mate·ria decyduje o jednostkowieniu 
istoty i samego bytu; czymś wyalienowanym, zewnętrznym i rozpra
sza;jącym się, jednak zawsze w swej wielkośd przedstawia się jako 
coś skupionego; formą, która powstrzymuje, .ogranicza udzielający się· 
akt, jednak równocześnie w sobie jest zawsze ?;yciem i ruchem; czymś 
ograniczającym poznanie, jednak przez byt dochodz:i do jakiejś po. 
średniej zrozumiałości ul . 

. Z analiz tych wynikają ważne konsekwencje: 
1. Byt, uja'Wniający swą pełnię na sposób czegoś innego, zaprezen

tować ją może jedynie w sposób jakiś ograniczony, co powoduje, że 
nigdy nie może być zamanifestowana wyczerpująco jego ·wewnętrzna 
moc. Dlatego akt bytu pozpstaje z konieczności ową tajemniczą, bo
gatą głębią wobec wszystkiego, co z niego pochodzi 62• 

2. Transcendencja czegoś w pełni bytowej uzależniona jest od wy
boru i decyzji Boga. Nieograniczone są bowiem możliwości urzeczy
wistniania skończonej różnorodności, niJesubsystujący zaś byt nie dys
ponuje żadną mo:i:liwością wyboru ss. 

3. Pierwotne zdwojenie bytu, nieskończona różnica między bytem 

61 Por. SG s. 60 nn. •• Por. tamie s. 62. u Por. tamże s. 62, 64. 
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a jego rnożnoscią bycia sobą, może być przezwyciężona jedynie przez 
Boże działanie. Bóg właśnie w ten sposób jest władny w głębi prostej, 
czystej aktualności. Moc Boża sprawia wydobycie z nicości form, zbli
żenie ich do bytu i dysponuje do przyjęcia aktu. Dzięki ternu działaniu, 
każda istota otrzymuje własny akt, tak że byt jest różny w · nieskoń
czonych stopniach stęże.Illia {Kontraktion; Kontrakti'bilttat), w nieskoń
czonej mnogości (Divisi o, Multiplicatio, Divilsibiłitat) 64. 

To wielopłaszczyznowe współgranie nieskończoności i skończoności, 
elementu aktywnego i możnościowego, tego, co zewnętrzne, z tym, 
co wewnętrzne, decyduje o procesie urzeczywistniania się pełni bytu, 
r21ądzi procesem konstytuowania się bytu w sobie samym, wyznacza 
kierunek -OSiągn'ięcia przez byt subsystencji •s. 

Skoro jednak ·to wszystko, co potencjalne, jest z bytu, to poten

cjalna moc całej rzeczywistości skierowana jest ku jakiemuś ostatecz
nemu kresowi, w którym wszystko osiągnie jedność, w którym byt 
dzięki istotom urzeczywistni się, uzyska subsystencję w stopniu mo
żliwie najpełniejszym. 

Byt subsystuje tylko w istotach, tylko · dzięki nim dochodzi do swej 
pełni. Każdy rodzaj „powrotu do samego siebie" jest z istoty swej 
jakimś sposobem poznania czy miłości. Dlatego też byt nie może zreali
zować się w pełni jedynie w sferze rzeczy. Cała przeto rzeczywistość 
nieustannie dąży do osiągnięcia takiego momentu, w którym byt mógł
by się wyrazić w poznającym i miłującym duchu, w którym wszelkie 
wymiary bytu urzeczywistniłyby się i osiągnęłyby jedność. Człowiek 
zatem staje się celem całego procesu ewolucyjnego w naturze. w nim 
byt osiąga takie podobi'eństwo do Boga, jakie odpowiada pierwszemu, 
najwłaściwszemu, najpełniejszemu obrazowi Stwórcy - „prima rerum 
creatarrum". Z bej racji Pismo św. właśnie o człowieku mówi, że jest 
obrazem i podobietistwem Boga &G. 

u Por. SM s. 378; SG s. 66 n. 
u Materia, stanowiąca granicę możliwości bytu, w stosunku do formy pozwa

lająca się scharakteryzować jako element całkowicie rozproszony w różnorodności. 
pozbawiony wszelkich cech dystynktywnych, nie dający się jako taki w żaden 
sposób uporządkować i z konieczności będący dla myśli „ciemnością", nie przestaje 
przecież być czymś z bytu i w jakiejś mierze jeszcze przezeń określanym. Ta „reszta" 
pozytywności wyraża się. dzięki swej wyczekującej podatności przyjęcia form, 
w swoistym wskazywaniu materii aa byt (Hin-zum-Sein). Por. SM s. 398 n. 

•• Zasadnicze teksty o ewolucji i ontycznym statusie człowieka: SG s. 68 nn.; 
SM s. 400; Andres Philosophie des Lebens. Salzburg 1959. Relację: człowiek-byt 
(das Sein) lapidarnie wyrażają teksty: „(das Sein ist) der erste und unmittelbare 
Grund, der das Dasein, d.as Erkennen wie das Streben des menschlichen Geistes 
und Her-zens ermoglicht und ermacbtig" (W s. 39); „Denn . er (der Mensch) hat ais 
·seiender Anteil am Sein und dadurch an Gott selbst" (SG s. 68). 
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Tylko w tak rozumianej metafi:ziyce bytu św. Tomasza byt posiada 
nieskończoną głębię i powoduje, jako racja każdej subsystencji, że 
im:Y.re po.jawić się w nim w postaci ludzkiej boska o.soba czy suooy
stencja, nie powodując . tym samym zdwojenia bytowej racji konsty
tuującej byt osoby. Możliwa � niesprzeczna staje się w samym bycie 
epifania Syna Bożego. Zjawia się On jako głowa ludzkości i nasz 
brat, jako coroprehensor et viator, aby wszystko doprowadzić do-pełni 
i w sobie zjednoczyć 67• 

• 

c) Byt obrazem Boga 
Absolut jako doskonała jedność, czysty, nieskończony akt (actus 

purus essendi), aktualna pełnia bytu, stwarzając, zmierza pierwotnie 
do wyprowadzenia z niebytu tego, co proste, nieskończone, doskonałe. 
Skoro bowiem istota Boga jest decyzją i wykonaniem aktu stwórczego, 
to z kqnieczności działanie Boga ma na celu nie świat, lecz siebie 
samego. Jeżeli każdy działający wywołuje skutki jemu podobne, to 
stworzenie powołane do istnienia z niebytu przez akt stwórczy w naj
wyższym stopniu podobne jest islocie Bożej. Gdyby to było możliwe, 
to akt stwórczy Boga urzeczywistniłby taki byt, który z istoty ·byłby 
mu równy. Bóg jednak nie może stworzyć siebie samego, ponieważ 
istotnie może istnieć tylko jedna nieskończona istota i jed€n prosty 
subsystujący byt. Dlatego też „prima rerum crealarum" - byt nie jest 
samym Bogiem, ale jest do niego w najv<yższym stopniu podobny, jest 
jego najdoskonalszym obrazem, niosącym na sobie znamiona Pierw
szego Działającego. Jest więc prosty, nieskończony . oraz jest działa
jącą aktualnością, nieprzeffiiierzalną pełnią i głębią ontyczną es. 

Byt, będąc w niczym nie zniekształconym odzwierciedleniem (Ab
bild) Bożej istoty, jest tak nierozróżnialnie z nią związany, że - jak 
mówi św. Tomasz - z Boga „wypłynął", „wyemanował" 69• Są to oczy-

n Por. SG s. 80 n. 
•• Por. tamże s. 51-54. W rozumieniu bytu jako obrazu i podobieństwa Boga 

znajduje swe uzasadnienie siewertbowska krytyka skotyZ!llu i wszelkiego idealizmu 
oraz podstawa do poznania Boga. Gdyby bowiem zanegowało się jego prostotę 
i nieskończoność, wtedy rzeczywistość przedstawiałaby się jako czysta różnorodność 
istot. Nie istniałby wtedy ani byt, ani byty konkretne, lecz wyłącznie czyste 
haecceitates. R'Zeczywistość nie kryłaby w sobie żadnych śladów prostoty i nie
skończoności Boga. Poznanie Boga uzasadniałoby wtedy jedynie ogólność naszych 
pojęć, tzn. sposób, w jaki myślący podmiot z siebie i w sobie ujmuje i zbiera 
w jedno to, co samo w sobie jest różnorodne. Jedynie byt jako „prima rerum 
creatarum", z konieczności niosący na sobie znamiona Pierwszego Działającego, 

może być: właściwym punktem wyjścia dla poznania Boga. Por. SG s. 78, 53 n. 
•• „Emanatio": S. th. I 45, I, 4 ad I; Subsl. sep. 7; „effluxus": S. th. I 56, 6 ;  Ver. 

8, 11:  IO, 4. Sieweńh często używa określeń: Herausstromen, Hervorfliessen, Entansse
rung, Ausstrom, Emanation. 
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wiście wyobrażeniowe określe11ia, które akcentują jedynie niemożność 
ustalenia w samym bycie jakiejkolwiek granicy czy „odrywającej" róż
nicy w stosunku do Boga 1�. 

J. 13YT ELEMENTEM POSREONICZĄCYM MIĘDZY BOGIEM A SW!A'l'BM. 

a) Subsystencjalny i niesubsystencjalny charakter bytu 
Wszystkie określenia, w których na drodze metafizycznej analizy 

ujawniła się wyjątkowa istota samego bytu, były równocześnie odsła
nianiem istoty samego Boga i istoty bytów konkretnych. Byt bowiem 
jako „prima· ·rerum creatarum" jest najbliżej swego Stwórcy, a równo
cześnie jako aktualność tego wszystkiego, co rzeczywiste, jest najbliż
szy rzeczom. Jest „najbliższy", ale w żadnym wypadku nie utożsamia 

· się z nimi. Inność bytu wyraża się następującymi określeniami: „Ober
wesenhaftigkeit" w stosunku do rzeczy ii „Abbild" w stosunku do Boga. 
Na różny sposób związany jest z rzeczywistością Boga i z rzeczywi- · 
stością bytów konkretnych. Z rzeczywistością Boga - na mocy przy
czynowości w·zorczej z rzeczywistością bytów konkretnych :_ jako ich 
urzeczywistniające podłoże. 

Byt jako idealna, wzorcza aktualność .wszystkiego nie może być sam 
w soboo rzeczywisty. Będąc emanatem Boga, dotknięty jest pewną nie
mocą i nie m:oże urzeczywistnić się sam w sobie. Jest dz4ęki subsystu
jącemu transcendentnemu bytowi - Bogu i dzięki rzeczywistym kon
kretnym bytom. W rzeczach subsystencja bytu przedstawia się jako 
bycie w sobie, jako wewnętrzna w jedno-jednocząca jedność i rzeczy
wistość, ·do której wprost zmierza nasza myśl, w Bogu - jako jego 
pierwszy akt, doskonałe odwzorowanie · jego istoty. Rola zatem owych 
dwu rzeczywistości w osiągnięciu przez byt subsystencji jest zróżnico
wana. Charakter owego „dzięki" czy „w" nie jest jednoznaczny. Byt 
bowiem jako akt (actus essendi) jest wiE:cej „subsystencjalny" w Bogu 
niż w rzeczach, gdyż od Boga jako swego sprawcy jest wciąż zależny, 
a; w stos� do rzeczy - s-tanow:i •o •ich rzeczy:wist'Ości, o tym, że są 
i są tal�imi. Byt „jest" właściwiej w samym Bogu niż w rzeczach. Nie 
jest jednak n!igdy rzeczywisty sam-w·sobie 71• Dlatego należy mówić 
o „s.ubsystencjalnyrn" i „nie-subsystencjalnym" jego charakterze. Bez 
swoiście rozumianego subsystencjalnego i zarazem niesubsystencjalnego 
charakteru samego bytu nie do pomyślenia jest pełne rozumienie jego 
istoty. 

Charakter iSubsystencjalny przynależy bytowi z następujących racji: 

•o Por. SG ·s. 58. 

n Por. SG s. 54 nn.; SM s. 394, 382; P u n t el. Analogie s. 120. 
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1. Byt jest uprawomocnieniem naszej myśli: jest jej pierwszym, 
najogólniejszym i najpełniejszym poznaniem; zwraca myśl ku temu, 
co stanowi o rzeczywistości, o jedności konkretnego bytu i całej rze
czywistości, ku temu, co naprawdę jest w sobie rzeczywiste (In-sich
-Wirkliche) 72; 

2. Byt jako to, co rzeczywiste tego wsziystkiego, co rzeczywiste , 
jest zrQzumiały jedynie przez to, że wyklucza wszelki niebyt 73; 

.3. Sens ·bytu dom aga się, by jako prosty, nieograniczony, wchłania
jący wszystko to, co rzeczywiste, a

· 
wykluczają{;y .wszelki niebyt, 

.subsystow·ał 74; 
4. Byt, któr y poprzedza i pośredniczy w poznaniu absolutnego bytu, 

nie może być pozbawiony .subsystencjr. Ona musi już w nim być. 
W przeciwnym razie nie byłoby w ogóle bytu i subsystencja w żadnym 
wypadku nie mogłaby już w nim wystąpi:ć. Absolutna zaś subsystencja 
byłaby twarem jakiejś „sY'ntezy" naszego duC'ba w momencie, gdy 
jednoczy akt bytu z subsystencj ą 1s . .  

Na niesubsystencjalny charakter bytu wskazują z kolei następujące 
momenty: 

1. Byt jest pierw.szym aktem stwórczym Boga. Jako stworzony, 
dotknięty jest pewną ii.iernocą, nie pozwalającą m u  skupić, doświadczyć 
wolitywnie i poznawczo swej pełni bytowej. Owa niemożność: powrotu 
do siebie samego usprawiedliwia zaskakujące twierdzenie św. Tomasza: 
sarn byt jako czysty akt jest czymś prostym i doskonałym, lecz nie 
subsystującym; jest więcej w Bogu niż w sobie samym 76; 

2. Byt jako actus esseindi może ujawnić swą pełnię jedynie dzięki 
czemuś innemu. 

Byt zatem jako „prima Terum oreatarum" i jako aktualne podłoże 
tego wszystkiego, co rzeczywiste, jest niezrozumiały, jeżeli nie wyklu
cza się w jego ujęciu „nie-bytu", w sensie niebytowej potencjalności 
czy w sensie jakiegoś ontycznego ograniczenia, a zarazem nie ujmuje 
się jego niesubsystencjalnego charakteru. Nieliczenie się z tym faktem 
doprowadziłoby niechybnie do utożsamienia go z samym Bogiem bądź 
z · bytami konkretnymi, co w konsekwencji uniemożliwiłoby poznanie 
Boga, uczyniłoby niezrozumi ałą rzeczywistość, zwłaszcza· jej ontyczną 
jedność w mnogości i jej rozwój; zniszczyłoby podstawę metafizycznego 
poznania. 

12 Por. SG s. 36. 13 Por. tamże s. 29, 36. 
7• Por. SG s.40, 56; SM s. 458; A s. 58; P s. 31. 
75 Por. A s. 71, 89 nn. 
76 Poi. Pol. I, I; Div. Nom. 8, I; SG s. 55 n.; SM s. 394 n. 
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b) Pośredniczący charakter. bytu 

„Nie-subsystencjalny" charakber bytu w żadnym wypadku nie prze
ciwstawia się sensowi bytu. Byt bowiem nie jest jakimś bytem · kon
kretnym, lecz tym, co sprawia, że byty konkretne są tym, czym. są. 
Również - mimo takich określeń, jak: aktualność i rzeczywistość wy- . 
kluczająca wszelki niebyt, trwałobć subsystencjalna wszystkich istot... -
nie może być rozumiany jako coś „In-sich-Wirkliche" w sensie Seiende 
czy w sensie zhipostazowanej pełni bytowej, istniejącej jakoś ponad 
rzeczywistością konkretnych, mnogich bytów lKugel des Seins; in sich 
geschlossener Kosmos) 71• 

Byt nie jest czymś konkretnym, rzeczywistym, ponieważ jest · czymś 
nie-subsystencjalnym. Pozostając jednak „wewnątri!' konkretnych by
tów, wyposażając je we wszystko, co konieczne dla istnienia, 'sprawia, 
że są i są tym, czym są. Również dzięki jego nie-subsystencjalnośd 
można mówić o jedności świata z Bogiem, budującej się na pośredni
ctwie bytu, w której nie zostaje zaprzeczona ontyczna zależność rzeczy 
od Boga ��. 

W ten sposób ujawnia się nowa istotna cecha samego bytu: jest 
czymś, co pośredniczy 79• Byt jako akt •z konieczności przekazuje real
ność poszczególnej rzeczy ii dlatego może być rozumiany jako w sobie 
proste „medium", pośredniczące między prostotą i nieograniczonością 
czystego bytu a skończonymi. wielorakimi TZeczarni so. Byt jako· „me
dium" jest do pomyślenia jedynie dzięki partycypującej tożsamości 
z tym, który jest pośrednicwny i dzięki właściwości pośrednika i środka. 
Najpełniej zatem partycypuje w rzecz)"vistości Boga, tak że istotnie 
niesie z sobą cechy absolutnego bytu. Rzeczywistości tej jednak nie 
zatrzymuje w sobie samym, lecz przenosi ją na byty konkretne i w nich 
się urzeczywistnia na miarę ich określonych istot. Jest „maximum com-
municabile" 3•. 

· 

Ta .rola pośredniczenia usprawiedliwia różnorodność określeń prawie 
paradoksalnych, które należy przypisać: samemu bytowi. Pośrednicząc 
bowiem między tym, co nieskończone, a tym, co skoiiczone; między 
czystym subsystującym bytem a bytami posiadającymi .jedynie realność 
na mocy partycypacji, więc raczej niebytami; między nieograniczonością 
samoistności a ograniczonością aktu skończonej formy; między wszystko. 
uzasadniającą potegą a niesubsyslencjalnością z konieczności i realnie 

11 Por. T. s. 83. 1a Por. SM. s. 381. 

7' Siewerth na określenie tej funkcji bytu używa następująych terminów: Ver
mittlung; das Vermittelnde; vermiltelnde Mitte;: einfaches Medium. 

ao Por. T s. 86, 77 n. 8J Por. SG s. 44. 
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w swej ·istoaie - musi być zairówn:o nieskończony, jak i skończony, 
subsystencjalny i niesubsystencjalny, uzasadniający i nieuzasadniony 82. 

Bez tak rozumianego bytu niemożliwa do przekroczenia był.aby prze
paść między tym, co niesikońlC:zone. a tym, co skończone. Był w swej 
pośrednicząoej roli jest właśnie pomostem nad tą przepaścią. Łącząc 
w sobie nieskończoność i skończoność pozwala myśli dostrzec w sobie 
samym obydwa krańce tej przepaści i stanowi punkt oparcia i funda
ment przebrnięcia od rzeczywistych' skończonych bytów konkretnych 
do nieskoń:czonego rzeczywistego bytu 83. Byt nie tylko zniewala myśl, 
by ;wszelkiego rodzaju byty, każde indywiduum, każdą istotną różnic� 
bytową przenosić na rzeczywistość tego wszystkiego, co rzeczywiste -
sam byt, lecz co więcej, jest sam czystą· transcendującą transcendencją, 
odzwierciedleniem ostatecznej, wszystko uzasadniającej racji1 czymś 
na nią·wskazującym i odsyłającym do niej; jest przejściem do ostatecz
nego podłoża rzeczywistości - Boga 84• 

c) Byt drogq do Boga 

Jeżeli byt jest dos'lronałym wyemanowanym podobieństwem Boga 
(które realizuje �ię ostateczmie w subsystencji Boga i bytów konkret
nycłJ.), to również istota owego pierwszego emanatu nie może stano
wić żadnej granicy dla udzielającego s.ię Boga. Nie przeciwstawia się 
tatem takiemu rozumieniu bytu fakt, że subsystująca racja - Bóg daje 
się poznać w przepaściach swego podobieńslwa - bytu, · że rzeczy
wiste' byty konkretne dzięki uduchowiającej, wszystko przemieniającej 
miłości Wiecznego Ducha w samym bycie na nowo odnajdują ontyczną 
rację jego samego ss . .  

Skoro tylko byt dochodzi r;am z siebie - jednak dzięki konkretnym, 
rzeczywistym bytom jako sposobom ujawniającym jego pełnię - do 
poznania i miłości, uosabia się, wtedy istotnie: 

l.  jest światłem myśli. Jest pierwotną obecnością wszystkich kon
kretnych, rzeczywistych bytów w duchu. Jest światłością i siłą wszel
kiej prawdy. Jest całą prawdą ducha, bo duch jest zdarzeniem samego 
bytu. Jest najpowszechniejszą metafizyczną zasadą poznania, pewnym 
„apriori" metafizycznej myśli, a jako taki zasadą określającą każde 
dalsze poznanie; jest otwierającym, prowadzącym i ograniczającym 
horyzontem dla wszelkiego rodzaju poznania rzeczywistości. Mimo tego 
byt w swej prostocie, w swej aktualności wszelkiej możliwej rreczy-

u Por A s. 88; T s. 110 n.; SG s. 44. 
1< Por.tamże 8$ Por. tamże s. 79. 

83 Por. SG s. 41. 
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wistości pozostaje dla myśli niewyczerpaną głębią prawdy, niezgłę
bioną tajemnicą 86;· 

2. jest również uzasadnieniem wszelkiej, rzeczywistości, substancją 
wszelkiego dobra, a dzięki te)'l1u siłą zniewalającą serce, bezwarunkowo
.-warunkowym naka.zem woli do zjednoczenia się z realnym, w sobie 
subsystującym bytem, tzn. z samym Bogiem s7_ 

Byt uzasadnia rzeczywiście transcendentalny charakter naszego po
znania, umożliwia i olwiera horyzonty dla wiedzotwórczych pytań 
i poszukiwań, odpowiada pragnieniom ludzkich serc i umożliwia za
kotwiczenie ich w subsystującym Dobru. W ten sposób staje się i jest 
drogą wiodącą do Boga ss. " 

Umożhwiając i przygotowując epifanię Syna Bożego, który zjawia 
się jako głowa ludzkości, by wszystko doprowadzić do pełni i w sobie 
zjednoczyć, ostatecznie przygotowuje pełn� harmonię wszystkich istot · 
i w niej, gdy nastąpi, będzie niczym innym, jak oczekiwanym „kró
lestwem Boga" cży „Bogiem wszystkich we wszystkim": „A gdy już 
wszystko zostanie .Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany 
Temu, który Synowi poddał �szystko, aby Bóg był wszystkim we 
wszystkim" (1 Kor 15, 28); będzie rzeczywistą jednością nieskończo
ności, w której już dzi·ś dzięki łasce i wierze żyjemy i poruszamy się, 
a kiedyś obejrzymy „twarzą w twarz" (1 Kor 13, 12) s9_ 

aG Por. AP s. 63; SG 70 n„ 77, 49, 13, 18; Zu1 Deutung des „G1�ssinquisitois". 
B1iefwechsel mit Romano Gua1dini. „Das Rothenfels Schildgenossen" 12:1933 z. 5 

s. 199 przypis I. 
•• Por. AP s. 63; SG s. 70 n„ 77. 
aa Por. SG s. 77. Na tę rolę bytu (das Sein) wskazuje równ1ez Jego sens: 

. „Wen das alte deutsche Wort «Sinn• soviel wie «Weg• besagt, so er!tilt sich hier 
seine urspriingliche und heuti.ge Bedeutung. Der «Si,ńn» des Seins ist der, dass er, 
Weg ist zu Gott" (SG s. 48). . . ao Por. SG s. 79 n. Siewerth, by uzmysłowić tę pośrednic.-zącą rolę bytu, kon
tynuuje porównanie go 1.e światłem: „Swlatło dzięki partycypowaniu w samym słońcu 
jest pełnią, jednością. prostotą i mocą ws·wJkich barw. Chociaż poza widzialnymi 
barwami jest ciemnością, nie-światłem, to jednak jest bardziej dzięki słońcu. Ze słońca 
bowiem wypływa; jest jego emanatem. W swej „słoneczności" (Sonnenhaftigkeit) 
nieskończenie jednak różni się od sa1nego sloilca. Ró;inica ta nie jest uchwytna 
w świetle jako takim, a jedynie w samej jego. nie-subsystencjalności. $wiatlo jest 
zatem pewnym „medium" przenoszącym nieskończoną. samoistną światłość słońca na 
przedmioty. Ociywiście. samo przekraczanie przepaści dzielącej słońce od przed
miotu jest możliwe jedynie dzięki ustawicznej obecności subsystencjalnego slor\ca, 
współdzlaJającego i wspólprzckraczającego 'ową przepaść. Po prostu światło prze
kracza ową przepaść, dzięki temu, że słońce świeci. Tym, czym jest światło, jest 
właśnie byt: niesubsystencjaJny, a wszystko uaktualniający, nieskończony i nie
ograniczony, a niosący z so.bą skończoność i ograniczność, prosty, a umożliwiający 
mnogość. Przedstawia się jako „medium" łączące niebo z ziemią. Isrotnie jest 
„światłem" w najwłaściwszym i' najpierwotniejszym znaczeniu. Por. SG s. 79 n.; 
SM s. 383. 



J{ONCEPCJA BYTU w UJĘCIU GUSTAWA su;WERTHA 187 

lll. UW AGI KRYTYCZNE 

Siewęrtha oryginalna interpretacja nauki św. Tomasza o „actus 
essendi" -- wydaje się - zadowalająco rozwiązuje istotne problemy 
jego filozoficznej n:wśli: jak przekroczyć przepaść między tym, co 
skończone, a tym, co nieskończone, jak niesprnecznie rozwikłać zagad-

. nienie stosunku między absolutną pełnią Boga i pełnią świata, jak 
zagwarantować relacji między skończonością a nieskończością walor 
be:zipośredni i konstytutywny, a nie tylko zewnętrzny? · 

Krytycy i recenzenci prac Siewertba, nie przecząc system.owej 
zwartości jego myśli czy wpływowi, jaki jego prace wywarty na współ
czesne rozumienie hlozofii św. Tomasza, często pytają: czy wskazał 
właściwą drogę rozumienia i rozwinięcia metafizyki św. Tomasza i czy 

faktycmie jego system wyjaśnia rzeczywistość? 
W . dyskusjach z Siewertliem podejmowane są najczęśściej nastę

pujące zagadnienia: · 

1. Byt jest czystą pozytywnością, aktyv,;nym podłożem, tym, co 
obejmuje wszelką realność. Czy wobec tego wszystkie realne konkretne 
byty posiadają tylko jedną, wspólną, nieskończoną rację, jeden wspólny 
akt istnienia? Jeżeli tak, to skąd · dowiadujemy się o jego istnieniu, 
w jaki sposób jest poznawalny? Jeżeli poprzez fakt partycypowania 
w nim konkretnych bytów, to co wtedy jest im wspólne? Jeżeli nie-· 
skończona aktualność, to byty skończone, konkretne są niemożliwe. 
Niemożliwa, sprzeczna jest również skończoność nieskończonej aktual
ności 90• 

Czy zatem problemu bytu nie należałoby sprowadzić do zagadnien'ia 
„univeraa:le·'in-Tebus"? Podkreślenie „o:bejmowania'" 'Przez byit WlS.zyst
kiego, co rzeczywiste, przemawia jednak za jego nieskończonością, 
transcendentalnością i jego jedynością. Nie można bowiem zrozumieć 
tej jego funkcji, gdy przyjmuje się obok niego jeszcze jakiś inny akt, 
jeżeli równocześnie nie wyróżni się dwóch odrębnych porządków, w ra
mach których akty te zachowatyby jakąś autonomię 91. Czy Siewerth 
wyróżnia wobec tego porządek tego, co urealnia - bytu, i tego, co 
urealnione - istoty? Wydaje się, że nie. To bowiem, co urealnione, 
to sposoby ujawnienia się tego, co naprawdę realne (In-sich-Wirk
liche) - bytu; to jego obecność w szatach różno-wielorakich przypa
dłości, to pewnego rodzaju alienacja bytu, a jako taka dająca się zre

. dukować do tego, co pierwotne - do bytu. 

to Por. C. s·c h o o n b r o o d .  Rec. SM. „Wissens.chaft und Weisheit" 26:1963 

z. J. s. IX!; także K n o p  p, jw. 
u Por. A. W a w r z y n i a k. Nowsze tendenc1e esencjalizujqce w neoschola

styce. „Roczniki Filoio!iczne" 14:1966. z. I s. 92. 
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2. Na ile słuszna jest nowa interpr�tacja formuły „esse sequitur 
formam"? J.eżeli nie budzą 21astrzeżeń twierdzenia, że aktualność nie 
jest związana z formą, że z niej nie wypływa, nie jest w niej, ponieważ 
jest czymś bardziej formalnym, doskonałością wszelkich doskonałości, 
podłożem (racją} tego wszystkiego, co rzeczywiste, to -- wydaje się -
znacznie odbiega od myśli sw. Tomasza ujmowanie formy w tym sa
mym porządku co actus essendi i potraktowanie actus essendi jako 
najogólniejszej, wspólnej płaszczyzny tego wszystkiego, co bytujące. 
Koncepcja bytu i interpretacja tekstów św. Tomasza bez rozróżnienia 
porządku egzystencjalnego i esencjalnego, .nie uwzględniająca podsta
wowego twierdzenia tomizmu, „że z natury pierwsza jest zawsze istota 
w stosunku do istnienia, podobnie jak możność jest w pewnym sensie 
zawsze pierwsza wobec aktu; materia ·wobec formy" 92, zacieśnia me
tafizykę bytu do ujaśnienia związków i różnic między tym, co skoń
czone i nieskończone, wtórne i pierwotne, tj. jedynie do porządku 
treściowo-formalnego . . Porządek zaś egzystencjalny zaciera się, traci 
na randze. Można go scharakteryzować przyimkiem „Da" (Da-sein), 
ostatecznie sprowadza się do jednej z wielu przypa'dłości bytu. 

3. Na ile koherentne z myślą św. Tomasza jest określenie bytu 
jako „prima rerum creatarum", decydujące o jego wyjątko·wej pozycji 

· ·Ontycznej? Siewerth, nazywając byt „ideą idei", racją całego porządku 
· idei Bożych, zacieśnia problem „prima rerum creatarum" do koncepcji 

idei' (rationes). Tekst św. Tomasza: „unaquaque creatura habet propriam 
speciem" os dopuszcza jednak jedyną możliwą interpretację, że każdy 
konkretny byt po.siada własną niepowtarzalną ideę, i że „ani w rze
.cŻywistości, ani w umyśle Absoluiu nie istnieją idee-gatunki cr.y 
rodzaje, a więc idee ogólne (czy idea naczelna, idea-racja wszystkich 
idei). Są one jedynie kategorią logiczną powstałą w wyniku ludzkiego, 
abstrakcyjnego poznania pevm.ych klas przedmiotów podobnych do sie
bie z racji \VSpólnej pochodności, nie zaś na mocy partycypacji w ideach 
-0góln ych [„.]" 9'. 

4. Tym samym została zakwestionowana podstawa podobieństwa 
bytu do Boga. Podstawą tą bowiem jest - zdaniem Siewertha - nie
skończon,a aktualność (natura essendi) bytu jako pierwszego aktu Pierw
szego Działającego. A jak niezrozumiała jest „idea idei", tak samo nie-

21rozumiała jest nieslrończona aktualność w ogóle. Aktualność zawsze 
jest aktualnością czegoś. We wszystkim pełni jedynie tożsamą funk
cję ·- uaktualnia. Ogólność aktualnego bytu usiłuje Siewerth bronić 

•2 S. S w i e ż a w s k i. Wstęp do kwestii 75. W: Sw. Tomasz z Akwinu. Traktat 
,o człowieku, Suma Teologiczna 1, 75-89. Pozna1i 1956 s. IO. 

u S. t h. I 44, 3. 

„ Z d y b  i c k  a, jw. s. 165. 
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pierwotnym zdwojeniem bytu: sam byt rozumiany jako actus essendi -
wielk<>�ć bytowych aktów, które stanowią o realności konkretnych 
bytów i o subsystencji samego bytu 95• Fakt partycypacji ' nie pozwala 
.jednak na takie rozwiązani�, chyba że ujmie . się ją jedynie w płasz
czyźnie form,'lnej. W płaszczyźnie egzystencjalnej nie do przyjęcia jest 
rozróżnienie między samym bytem (das Sein selbst) a rzeczywistością 
każdego istniejącego konkretu (die Wirklicl}keit jedes Daseienden). 
Rozróżnienie to wprowadza bowiem potrójny rodzaj bytu: byt kon
kretny (Seiende), byt w ogóle (Sein)� byt absolutny (Bóg). Natomiast · 
przedział między tym, co skończone i nieskończone, między tym, co 
stworzone i niestworzone, sprawia, że każdy byt posiada swoją własną 
identyczność, własną aktualność i dzięki temu jedność swojej nieutra
<:alnej boskiej czy stworzonej istoty. Ni'e ma miejsca na jakąś trzecią, 
prostą, nieograniczoną aktualność, różną zarówno od mnogich aktów 
bytowych skoli.czonych rzeczy, jak i od subsystującego bytu - Boga 96. 

C. Schoonbrood omawia również sprzeczność "."Ynikającą z wy
jątkowego statusu ontycznego samego bytu. Byt jako pierwszy akt 
stwórczy Boga, jako najdoskonalsze podobieństwo Boga, nie subsystuje, 
a bez subsystencji nie jest czymś rz'eczywistyro. Nie będąc czymś rze
czywistym, może być jedynie albo rzeczywistością Boga, albo rzeczy
wistością stworzoną. Jeżeli zaś nie jest ani jedną, ańi drugą, to jak 
można utrzymywać, że jest jakąś nieograniczoną aktualnością pomię
dzy nieskończoną bytowością Boga a wielością ograniczonych bytowych 
aktów? 97 

5. Niesubsystencjalny i zarazem subsystencjalny charakter bytu, je
go pośrednicząca rola i odnoszenie wszystl<lego do· swego subsystują
cego podłoża, pozwala Siewerthowi odwołać się do porównania go ze 
światłem. Przypomina tym samym plotyńską teorię emanatyzmu. Mysl 
o . zależności Siewertha od emanacyjnych interpretacji rzeczywistości 
pogłębiają vvyrażenia: Kontinuation, Herausstromen, Hervorfliessen, 
Entausserung, Erweiterung, Ausbreitung, Eroanation„. Siewerth posłu
guje się nimi celem. przezwycięrenia niebezpi:eczeństwa zarówno abso
lutnej różnicy (deizm), jak i absolutnej tożsamości· (panteizm) Boga 
i świata. Oba bowi:em te stanowiska są błędne. Ale i chrześcijańskie 
rozwiązanie problemu transcendencji jest - zdaniem Siewertha -
niezadowalające, a w wersji arystotelesowsko-scbolastycznej bliskie roz
wiązaniu deistycznemu. Wypracowany „system identyczności" jest za-

n Por. W. W a r  n ach. Rec. SM. „Philosophische Jahrbuch" 71:1963-64 s. 

· 373, 370; S c  h o  o n b  r o  od, jw. 
· •• Por. S c  h o o n b r  o od, jw. s. 66 n. 

n Por. tamże. 
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tern świadomą niebezpieczeństw próbą przezwyciężenia lych skrajnych 
rozwiązań. 

Określenia typowe dla neoplatoników mają z jednej strony zaprze
czyć właśnie owej absolutnej różnicy, · a z drugiej ją zaakcentować. 
Wskazują bowiem ogólnie na wypływanie czegoś z jakiegoś źródła, 
przy czym to, co wypływa, jęst nierozdzielne od swego źródła, przez 
to jednak, że wypływa, nieskończenie od niego różne 98. 

Typowo siewerthowskim określeniem tej rzeczywistości jest „wzor
. cza struktura bytu" czy „wzorcza identyczność". „Wzorcza identycz
ność" · jest według Siewertha czymś pierwszym, gdyż jest sposobem 
działania Boga, którego decyzje odnoszą się zawsze do niego samego, 
tak że nie posiada niczego obok siebie, wszystko przenika i odnosi 
zawsze do samegó siebie 99• ów sposób działania Boga odnosi się ocr:y
wiście i do działania stwórczego. To, co stworzoneJ z konieczności musi 
być identycznością pierwszego działającego, skoro Bóg w fakcie stwo
rzenia wybiera siebie. Nie chodzi jednak bynajmniej o rzeczywistą 
identyczność, która prowadzi�aby do absurdu (to, co stworzone, byłoby 
sposobem bycia absolu1ne90 bytu), lecz o proces dokonujący się 
w idealnej, intelektualnej sferze Boga 100• Ta w idealności konstytuująca 
się jedność Boga ze światem jest jednością pierwotną i posiada taki 
walor ontyczny, jak relacja między wzorem a kopią 101. Analizy „wzor
czej identyczności" związane są zatem ściśle z rozumieniem „ideal
ności". „Idealność" jest głębią samego bytu i nie może być ód niego 
oddziel.ona. Byt dzięki niej ujawnia się w myśli, a myśl nie jest' niczym. 
innym, jak bytem w swojej idealności 1()2. Uzasadnienie „wzorczej iden
tyc2l!10ści" sferą idealności pozwala mówić o idealnym pośredniczeniu, 

· w którym jedynie niepanteistycznie czy nieontologistycznie może być 
rozumiana jedność Boga ze światem 103, a byt, jako pierwotna głębia 
myśli i rzeczywistości:, nosiciel „wzorczej identyczności", może ujawnić 
się jako najogólniejsza, wszystk-0 uzasadniająca wypowiedź 10'. 

Również jedynie w świetle wzorczej struktury bytu - zdaniem 
Siewertha - niesprzecznie można wyjaśnić wszelki typ partycypac)i. 
Partycypacja bowiem to tylko inne określeni,e wrorczej jedności io.;. 
W ·jedynej w swoim rodzaju istocie prawzorczej przyczynowości ujaw
nia się pierwotnie jedność ·Boga ze światem. Prawzorczej przyczyno'-

og Por. G s. 159 n,; SM s. 376. 
99 Por. O a b a d a  C a s t r o, jw. s. 216 n. 
100 Por. T s. 122i AP s. 8. 
101 Por. T s .. 176; AP s. 12 n. 
102 Por. T s. 121; C ab a d a  C a s t r  o, jw. s. 
103 Por. T s. 171; · C a  b a d a  C a s t r  o, jw. s. 
104 Por. P u n  t e l. Analogie s. 125. 
105 Por. T s. 128; C a  b a d a  C a s t ro, jw. s. 

220. 

220 n . . 

208; P u  n t e l. Analogie s. 125. 
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wości nie można jednak rozpatrywać niezależnie od przyczynowania 
sprawczego. jest ona istotnym stosunkiem między przyczyną a spra
wionym skutkiem, który gdy Wlko zostanie ustalony, ma miejsce· im
puls ,;wyprodukowujący" wsz.elkie skończone realności. W świetle 
zatem prawzorc�ści zrozumiała jest. wszelka pNyczynowość, a partycy-

. pację można interpretować jako tylko inne wyrażenie dla wzorczej 
identyczności. Przy czym w partycypacji akcentowałoby się tylko rze
czywistą jedność skutku z jego przyczyną, natomiast wzorczość wska
zywałaby przede wszystkim na idealne pośredniczenie 100. 

Wszystko to, co konkretne, uczestniczy w samym · byci�. Partycy
pacja w samym bycie jest bezpośrednią partycypacją w Bogu. Sam 
byt jednak, jako absolutne podobieństwo Boga, nie może być rozumiany 
jako ten, który partycypuje. Bezpośrednio zjednoczony z Bogiem, nie 
może być już określony jako jego „część" 101• Byt pośrednicząc w party
cypacji sam nie jest już . pośredniczony, dlatego może być nazwany 
„unvermittelten Vermittlung''. Tym samym to, co partycypowane, nie 
jest samym Bogiem, lecz bytem. Partycypować w bycie znaczy: 1° po
siadać część przekd2l)'walnego aktu; 2° posiadać w części całość aktu, 
mianowice sam byt; 3° posiadać w .sam.ym bycie udział w Bogu 1os. 

Sam byt nie jest jednak czymś subsystującym. Ca1a jego moc leży 
w BożyIIll współdziałaniu, kt�re specyfikuje czystą aktualność do kon
.kretnych form. „Specyfikowanie" oczywiście nie jest tu rozumiane jako 
„kawał.{cowanie" bytu. Dlatego byt pozostaje zawsze podłożem wszyst
kiego, co konkretne, a to, co konkretne, posiadając część przekazy
walnego aktu, posi:ada niejako w całości pełność aktu, mianowicie 

· sam byt. 
Byt jednak jako aktualność i zarazem „wzorcza identyczność" uza

sadnia się w sferze idealności. Jak więc należy rozumieć pośrednicze
nie bytu w porządku przyczynowo-sprawczym? Dojście do już ukonsty
tuowanej jedności między Bogiem a światem impulsu produkującego 
skoi1czone realności - wydaje się - jest właśnie owym specyfikowa
niem samego bytu (<las Sein), przez co . staje się czymś określonym, 

a tym samym rzeczywistym (Seien.de). Je.żeli tak, to ema.nacyjno�neopla
tońska interpretacja rzec:llYwistości wydaje się być nieunikniona: byt 
wyemanowany i emanujący, doskonała odbitka istoty Bożej, wzorcza 
identyczność samego Boga zarazem „jest". Oczywiście, nie jest jako 
taki, gdyż jako wyemanowany sam w robie jest „ nie-subsystencjalny" 
i nieskończenie różny od swego źródła. J'*o nieskończenie różny, jed
.nocześnie rzeczywisty, musi być wielóraki, konkretny, ograniczony, 

10• Por. P u  n t e  I. Analogie s. 125 n. 

107 Por. S
.
M s. 380. 

,„ Por. T s. 180. 
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rozw13a3ący się, ujawniający swą pełnię. „Musi być taki'', gdyż Bóg 
musi stwarzać byt właśnie takim, ponieważ stwarzając wybiera siebie 
i idealnie siebie kopiuje. W tej kopii tkWi również możliwie najwyższa 
moc sprawcza Boga {Wirkmacht), dzięki · której Bóg jest „influens in 
rebus". W ten sposób Bóg jest transcendentny, a 'Zarazem najbliższy 

· rzeczom 109• 
Niewątpliwie taltie rmumtienie partycypacji podyktowane jest S'irotislą 

koncepcją bytu, w której to, co konkretne i rzeczywiste, jest prezen
tacją, sposobem ujawnienia się, obecnością bytu w porządku realnym 
{Da-sein; Ek-sistentia). Zaakcentowanie zaś przyczynowości wzorczej 
i interpretowanie w jej świetle wszelkiej przyczynowości nie .pOzwoliło 
Siewerthowi na precyzyjne ujęcie partycypacji w porządku przycziyno
wo-sprawczym, istotnej dla rozstrząsania problematyki jedność-wielość, 
nieskończoność-skończoność, transcendencja-immanencja 110. 

6. Liczne zastrzeżenia krytyków mają swe· źródło - wydaje się -
w samym postawienu zasadniczego dla siewerthowsk�ej myśli problemu 
i w nieuZ!J1awaniu filozofii odseparowanej od teologi\i. 

a) Pytanie: jak byt realizuje się w bytach konkretnych, usprawie
dliwia Siewerth w następujący sposób: „[ ... ] Sens wyrazowy bytu (ens) 
wzięty jest z «ak'tu» konkretnego bytu (actus essendi). Byt jednak jako 
akt ożnacza to, dzitęki czemu coś jest. Ponieważ to, dzięki cz.emu coś 
jest, jako byt jest najdoskonalszą prostotą, jako. akt jednak znaczy po 
prostu coś określającego, powstaje pytanie, jak to, dzięki czemu coś 
jest, może być bytowością poszczególnych rzeczy" 111. 

Pojęcie „bytu'' formułowane jest za pomocą intuitywnego sądu 
w oparciu o konkretne, istniejące były. Z faklu ich aktualności bierze 
się jego (bytu) sens. Oczywiście, pojęcie bytu, jego sens charaktery
zuje się ogólnością, niezmiennością, koniecznością, co n!ie <>'macza jed
nak, że poza sferą intelektualną istnieje jakis jeden, ogólny, niezmienny, 
konieczny byt. Skoro tylko zostanie zatarta granica między tym, co 
poznajemy, a tym, jak poznajemy, wtedy już łatwo wykazać, że to, co 
jedno i niezmienne, równocześnie jest wielorakie i zmienne, a to, co 
nieskończone, równocześnie jesl skończone. Nie sposób już wtedy zgo
dzić się na formulę „esse sequitur form am", bo to, co skończone, okre
ślone może jedynie być partykularyzacją tego, co nieskończone, co 

109 Por. SM s. 381; SG s. 17; T s. 76. 

11• Por. P u  n t e L Analogie s. 126; 8 a 1 1  h a s  ar, jw. s. 184; E. P r  z y w a r a. 
Rec. T. „Stimmen der Zeit" 138:1941 s. 33. 

111 „[ ... } der Wortsinn des Seins (ens) vorn „Akt" des Seienden her (actus 
essendi) genommen ist. Ais Akt aber bezeichnet es dasjenige, wodurch etwas ist. 
Da es ais Sein von einschliessender Ein!achheit ist, ais Akt aber schUchthin das 
Bestimmende bedeutet, so entsteht die Frage. wie es das Sein der einzelnen Dinge 
sein- konne" (SM s. 373). 
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miesc1 w sobie pełnię doskonałości. Z konieczności natomiast trzeba 
przyjąć pierwotne �dwojenie bytu i potraktować je jako jego pierwotny 
sposób bycia, uzasadniający pluralizm i jedność bytową, pozwalający 
przekroczyć przepaść między nieskończonością i skończonością, jedno
ścią i wielkością, tym, co wewnętrzne, i tym, co zewnętrzne. 

b) Siewertha nie interesuje autonomiczność filozofi m. Heideggerow-· 
ski schemat „zwartego kręgu", w którym byt jako taki (das Sein) uza
sadnia to, co konkretne (das Seiende); a to, co konkretne, jako naj
bardziej /zeczywiste (das Seiendstie, das ·oochste Seiende} uzasadnia 
sam byt (das Sein), rozrywa Siewerth jedynie wskazaniem, że to, co· 
uzasadniające (das gn1ndendes Sein), jest czymś stworzonym, a jako . 
'takie pierwotnie zdwojone, gdyż nie subsystujące samo w sobie 118• 

Bóg nie jest uniesprzeczniającą, jedyną racją, tłumaczącą istnienie 
bytów konkretnych, zmiennych, złożonych, lecz racją uniesprzecznia
jącą wypracowany spekulaty\vnie system filozoficzny. Ostateczna tego 
przyczyna - wydaje się - leży nie w niedostrzei:€niu problemu Boga 
w konkrecie, lecz w wypracowanej koncepcji bytu jako takiego, usta
wionego w porządku przyczynowości wzorqej, w którym naczelne py
tania dotyczą relacji między tym, co skończone, a tym, co nieskoń
czone„„ ale nie mogą pojawić się pytania egzystencjalne. Dlatego 
też Siewer'th nlie pyta: dlacz.ego racz.ej coś jest, niż nie jest?, ale: co 
ostatecznie jest rzeczywistością istniejących .rzeczy? w, sprowadzając 
całe zagadnienie na płaszczyznę formalną. 

Koncepcja bytu w ujęciu Siewertha jest niewątpliwie oryginalną 
interpretacją metafizyki św. Tomasza, ale również interpretacją, która 
oderwała ją od rzeczywistości. Pokrewieństwo z neoplatońską wizją 
rzeczywistości, sięgające i po parmenidesowe utożsamienie bytu i myśli, 
wydaje się być istotne i zasadnicze. 

Wydobycie wątku neoplatońskiego z metafizyki św. Tomasza było 
możliwe · dzięki heideggerowskiemu pytaniu o sens samego bytu (das 
Sein) i osiągnięciom spekulatywnej filozofii.i Hegla. Mogło mieć swe 
źródło nawet w samym układzie Sumy teologicznej św. Tomasza, budo
wanej na wzór emanacyjnej interpre.tacji rzeczywistości, ale zasadnicza 
racja leży w analizach sensów, a nie rzeczywistosci. 

Sens słowa „byt" określa siewerthowską problematykę i wyznacza 
kierunek interpretacji tego, co rzeczywiste. Skoro jednak „sens" staje 
się punktem wyjścia dla filozoficznej spekulacji, tym samym zostały 

u2 Por. B a l t h a s ar, jw. s. 184. 
113 Por. W a r n a ch1 jw. 370 nn.; de R a e y m a e k e r, jw. s. 264. 
11• Por. SG s. 20. 
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określone jej wyniki, zamknięte w sferze idealności i identyczności. 
Nie ma tu miejsca na prrejście do tego, co rzeczywiste. Ni-e ma zatem. 
i wy.jaśnienia tego, co rz;eczyw:iste. Nie wyjaśniając zaś 1.ego, co rzeczy .• 

wiste, nie można również dotrzeć do absolutnej ·rzeczywistości - Boga, 
„Idealność" zatem wydaje się być · najbardziej ·kontrowersyjnym 

punktem siewerthowskiego systemu identyczności. Była wynikiem za
rzucenia · rozróżnienia porządku esencjalistycznego i egzystencjalnego, 
co · doprowadzi:ło do rozumienia bytu jako pierwotnej głębi myśli· i rre

czywistości, do wypracowania pojęcia bytu w ogóle, do rozumienia 
wszelkiej przyczynowości w świetle przyczynowości �orczej, w świ.e
tle tego, co treściowo-formalne, doskonałościowe. 

Zaak<:e'Iltowanie porządku treściowo-formalnego. rozumienie „esse'" 
jako pełni ·wszystkich bytowych doskonałości, zwrócenie uwagi na

. 

wzajemną niesprowadzalność „esse ut actus essendi!' i „existentia", 
pozwala sądzić, że Siewerth dał jedną z pierwszych doskonałościowo
·ontologicznych interpretacji nauki św. Tomasza o „actus essendi" . 

. GUSTAV SIEWERTHS SEJNSENTWURF 
Z u s a m m e n f a s s u n g  

Dieser Aufsatz stelll ·ein Abriss des Seinsentwurf; vor, dargestellt durch Gustav· 
Siewerth, den Vertreter der sogennanten kathoUschen heideggerischen Schule. 
Diesser Entwurf, der unter dem Einfluss de·s deutschen !dealismus (Hegel), der 
heideggerischen · Frngwiirdigkeit und unter dem Marechals Versuch des Hiniiber� 
werfens einer Briicke 'Zwischen den traditionellen scholastischen und den gegn-

. wiirtigen Gedanken entstanden ist, kennzeichnet solche lnterpretation der Thomas
·Lehre iiber „actus essendi'', wonach die Fragen iiber das· Verhaltnis 'Zwischen Viel
heit und Einheit, Unendlichkeit und Endlichkeit.„ die wesentlichen sind. Das Sein, 
das ais actus essendi jeder moglichen Wirklichkeit, ais „prima rerum creatarum" •. . 

ais exemplarisch·dynamische Gottes-ldentitiit er!asst .ist, losst die wichtigsten Fragen· 
der Siewerths Metaphysik aur und gibt einen Grund fiir Gottes .Erkenntnis sowie 
fiir alle wissenschaftlichen Forschungen. 

Da aber die ganze metaphysiche Problematik - wie es aus den kritischen An· 
merkungen folgt - aur die formal-vollkommenheitliche Ebene, in den Interpretations
bereich des Sinn.es und nicht der Wirklichkeit unter existentiellem Aspekt iibet· 
tragen ist, gibt sie weder .eine reale lnterpretation der Wirklichkeil noch eine 
autentlsche lnterpretalion dei 

0
Thomas-Lehre. 
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