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1. WSTĘP

Byty wydarzają się w pewnej konkretnej i sytuacyjnej realności. Odkrywamy sie-
bie i inne byty w pewnych postaciach bytowych. Odkrywamy w sobie i w innym
pewną konkretność i określoność. Świat rzeczy i ludzi nie jest jednolitą i nie-
wyodrębnioną masą, a stanowi przestrzeń heterogeniczną (Unterscheidbarkeit),
w której jesteśmy w stanie wydobyć poszczególne obiekty, mające pewną mniej
lub bardziej określoną postać. Sami siebie poznajemy również jako konkretnych,
wyodrębnionych i różnych. Jak wskazuje Dariusz Oko, „Ono jest tylko (ograni-
czenie) tym (określenie)”¹. Takie mamy właśnie doświadczenie siebie i świata:
że jesteśmy właśnie tacy; że to, co jest, jest teraz, tutaj i tak (Hier, Jetzt und So).
Słyszę dźwięki te, a nie inne, piszę to słowo, a nie inne, jestem tutaj, nie zaś
gdzie indziej. Kiedy postrzegam świat z perspektywy „teraz”, rzeczywistość „tu-
taj” wydaje mi się jakaś, taka a nie inna, jest ona w pewnym sensie zamknięta
w pewnych wymiarach i w pewnych postaciach. Jednakże człowiek nie jest cał-
kowicie zamknięty w pewnej statycznej i niezmiennej postaci. Emerich Coreth
pisze: „Nie jest on przywiązany do pewnej tu i teraz czasoprzestrzennej pozycji,
lecz żyje w otwartym horyzoncie przestrzeni i czasu”².

I chociaż byt przez owo tu i teraz wydaje się tylko tym, to i jest nie tylko
tu (bo i za chwilę gdzie indziej) oraz nie tylko tym (bo i czym innym, ina-
czej). Wydaje się więc, że można by równie dobrze powiedzieć, że ono jest nie
tylko tym. Nie wynika to tylko z możliwości intelektualnego ustosunkowywania

¹D. OKO, Metafizyka istnienia (skrypt), Kraków 1993, s. 43.
²E. CORETH, Das Hermeneutik und Metaphysik, ZKTh, 90 (1968), s. 445.
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się do tu oto rzeczy w różny sposób (nastawienie, intencjonalność, przedsądy,
zniekształcenia percepcji, posługiwanie się różnymi zmysłami, różnymi narzę-
dziami poznawczymi itp.), ale również z tego, że rzecz się zmienia (co chwila
jest inna, jest w ruchu), że jest wielowarstwowa (niejednolita, skomplikowana,
nieprosta) oraz z tego, że my sami też się zmieniamy i inaczej na rzecz „patrzy-
my” (z różnej strony, pod innym względem, z innej perspektywy czasowej itp.).
Jednakowoż nie zmienia to pewnej elementarnej konstatacji, że to, co tu jest,
jest jakieś, na co wskazywał także Charles Sanders Peirce, który twierdził, że
„Whatever is, is somehow”³. Wydaje się, że owa postaciowość świata i rzeczy
jest zapośredniczona przez ograniczoność, przez oddzielenie jednego od dru-
giego, przez rozróżnienie, które możliwe jest dzięki granicom.

Ważne jest, by zwrócić uwagę, że metoda, za pomocą której Emerich Coreth
dochodzi do odkrycia takiej konstrukcji człowieka, jest metodą transcendental-
ną. Jest to metoda, która z zasady swej skierowuje się ku podmiotowi i jego ak-
tom poznawczym, jednak tak, by zachowana została obiektywność przedmiotu.
Pytanie, które w ramach tej tradycji filozoficznej się pojawia, trafnie sformuło-
wał Józef Herbut: „[C]zy stosując transcendentalną metodę można rzeczywiście
poznać realny porządek bytu?”⁴. Na problem ten wskazuje także inny polski filo-
zof, Marek Szulakiewicz: „Metoda transcendentalna miała pokonać ów skandal
filozoficzny, odkrywając, że między przedmiotową rzeczywistością a skierowa-
nym ku niej aktom istnieje wzajemny związek”⁵. I dalej: „Transcendentalną
nazywana jest zatem analiza subiektywności, o ile podmiotowość zwraca się ku
przedmiotom jako obiektom”⁶. Podobnie wypowiada się znowuż Józef Herbut,
pisząc: „Od czasów I. Kanta rozpowszechniło się podejście „krytyczne” lub
„transcendentalne”, zakładające, że poznawany przedmiot nie może być brany
w oderwaniu od ujmującego go poznania”⁷. I gdzie indziej: „Dla metafizyków
posługujących się metodą transcendentalną punktem wyjścia są akty ludzkiej
świadomości wzięte w całej ich naturalnej postaci”⁸. Metoda transcendentalna,
mimo że z zasady osadzona w subiektywności, w przypadku filozofii Emericha
Coretha nie chce jednak stracić z oczu horyzontu metafizycznego, który umoż-
liwiałby jednocześnie przekroczenie subiektywności w kierunku obiektywności:

³CH.S. PEIRCE, Writings of Ch.S. Peirce, vol. 2, Bloomington: Indiana University Press, 1982,
s. 104.

⁴ J. HERBUT, Problemmetody transcendentalnej, „Roczniki Filozoficzne”, 1 (XXVI), 1978, s. 51.
⁵M. SZULAKIEWICZ, Obecność filozofii transcendentalnej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uni-

wersytetu Mikołaja Kopernika, 2002, s. 56.
⁶Tamże, s. 62.
⁷ J. HERBUT, Artykuły i szkice. Z metodologii i teorii metafizyki, filozoficznej analizy języka religii

oraz etyki i metaetyki, Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2008, s. 87.
⁸Tamże, s. 92.
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„According to Coreth, we must continue beyond Kant in order to understand
the activity of the finite subject in light of the conditions of its possibility, con-
ditions which are prior to and transcend it. We need to understand the activity
of the finite subject in the light of being”⁹. Dlatego też innsbrucki naukowiec
postanawia połączyć myśl filozofa z Królewca z myślą Akwinaty, uprawiając
swoją filozofię w nurcie tomizmu transcendentalnego: „Tomizm transcenden-
talny (tzw. szkoła Maréchala) chciał zastosować metodę transcendentalną do
budowy metafizyki jako wiedzy o istotnych i koniecznych czynnikach bytu ja-
ko istniejącego. W ten sposób metoda wypracowana przez Kanta, zostaje użyta
do odzyskania tego, co nadzmysłowe i uzyskania wiedzy o bycie pojętym trady-
cyjnie jako transcendens”¹⁰. Zauważmy, że pomysł ten nie jest oryginalną myślą
Coretha. Wyszedł on spod kapelusza i pióra Josepha Maréchala. O tradycji tej,
zainspirowanej myślą belgijskiego filozofa, w kompaktowy sposób pisze polski
znawca filozofii transcendentalnej, Franciszek Gruszka: „Maréchal, zamierzając
zbudować podstawy realistycznej metafizyki, uważał, że cel ten można osiągnąć
właśnie przy pomocy metody transcendentalnej, która — oczyszczona z tego,
co nie należy do jej istoty — prowadzi do przezwyciężenia stanowiska ideali-
stycznego”¹¹. I dalej: „neoscholastyczna filozofia transcendentalna jest […] pró-
bą zbudowania filozofii realistycznej, dążącej jednak do refleksji nad tym, w jaki
sposób rzeczywistość jest nam dana, szukającej w ludzkiej podmiotowości tych
rysów, dzięki którym zdolna jest ona do kontaktu w poznaniu i działaniu z ota-
czającym nas światem”¹². Czy ten śmiały projekt transcendentalnego tomizmu
okazał się skuteczny? Współcześni młodzi komentatorzy nie odpowiadają rady-
kalnie negatywnie. I tak Aleksander Bańka pisze:

Czy nieusuwalna dotąd opozycja między teoriopoznawczym realizmem a ide-
alizmem rzeczywiście zniesiona została dzięki wykazaniu, że realizm krytyczny
i idealizm transcendentalny mogą się uzupełniać w dążeniu do tego samego ce-
lu — krytycznej, realistycznie zorientowanej metafizyki? To wciąż pozostaje kwe-
stia otwarta. Jedno jest pewne. Dokonana przez Josepha Maréchala transpozycja
epistemologii tomistycznej na sposób transcendentalny otworzyła niewątpliwie
nową przestrzeń filozoficznej dyskusji i jako taka nie pozostaje jedynie historycz-
nym epizodem, ale wciąż zachowuje swą inspirującą aktualność i atrakcyjność¹³.

⁹E.T LONG, Twentieth-Century Western Philosophy of Religion 1900–2000, Dordrecht – Bo-
ston – London: Kluwer Academic Publishers, 2000, s. 349.

¹⁰M. SZULAKIEWICZ, Obecność filozofii transcendentalnej, s. 65.
¹¹F. GRUSZKA, Próby stosowania metody transcendentalnej w filozofii neoscholastycznej, „Studia

Philosophiae Christianae”, 1 (1975), s. 7.
¹²Tamże, s. 9.
¹³A.R BAŃKA, Metoda transcendentalna w ujęciu Josepha Maréchala, w: Filozofia Kanta i jej re-

cepcja, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 133.
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2. WPROWADZAJĄCE ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Jak zostało zauważone we wstępie, antropologia Coretha jest nieodłącznie zwią-
zana z metafizyką. Podobnie odczytuje filozofię Corethowską Luis Byoung Jun
Park w bogatej książce poświęconej interpretacji interesującej myśli zakonni-
ka pt. Anthropologie und Ontologie. Ontologische Grundlegung der transzendental-
anthropologischenPhilosophie bei EmerichCoreth, która jak i same dzieła autorskiej
filozofii Coretha, pozostaje na dzisiaj bez tłumaczeń polskich¹⁴. Sam Austriak
również pisze:

Metafizyka powinna być rozumiana nie tylko jako pojęciowo-abstrakcyjny kon-
strukt, ale także winna być ugruntowywana z perspektywy możliwości dokony-
wania ludzkich aktów pytania i wiedzy tak, by nabyła ona żywego znaczenia dla
samorozumienia ludzi w egzystencjalno-antropologicznym sensie¹⁵.

Podobnie czytamy u jednego z polskich komentatorów Coretha – Dariusza
Oko: „antropologia i ontologia nawzajem się warunkują, umożliwiają i tłuma-
czą”¹⁶.

Z tego też powodu wydaje się, że dokonanie pewnych wstępnych rozróżnień
typów metafizyki i antropologii jest metodologicznie istotne. Potrzeba taka wy-
nika również z tego, iż myśl Corethowska jest głęboko zakorzeniona w histo-
rii filozofii i dziejach metafizyki. Jak pisze sam filozof: „Już tutaj założona jest
dwoistość, która od Arystotelesa określa istotę metafizyki: jest ona nauką o naj-
ogólniejszych określeniach bycia (Seinsbestimungen), które w sposób koniecz-
ny przysługują wszelkiemu »bytowi jako bytowi«, a zarazem jest nauką o osta-
tecznej, bezwarunkowej podstawie bycia (Seinsgrund), wspólnej wszystkim by-
tom”¹⁷. Ażeby lepiej zrozumieć jego myśl, nieodzowny wydaje się pewien rys
historyczny i wskazanie na tradycje filozoficzne, z których zakonnik ten czerpie.
Na potrzeby tego artykułu chciałabym dokonać dwóch takich rozróżnień — na
metafizykę deskryptywną i deontyczną¹⁸ oraz na antropologię „bezdomności”

¹⁴L.B.J. PARK, Anthropologie und Ontologie. Ontologische Grundlegung der transzendental-
anthropologischen Philosophie bei Emerich Coreth, Roma: Gregorian University Press, 1999.

¹⁵E. CORETH, Grundriss der Metaphysik, Innsbruck – Wien: Tyrollia, 1994, s. 26. Dalej: GM.
¹⁶D. OKO, W poszukiwaniu pewności. Próba transcendentalnego ugruntowania metafizyki w filo-

zofiach Emericha Coretha i Bernarda Lonergana, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII, 2010,
s. 62.

¹⁷E. CORETH, W kwestii uzasadnienia metafizyki, tłum. S. Blandzi, M. Poręba, „Acta Univer-
sitatis Nicolai Copernici. Filozofia”, 16 (279), 1994, s. 87.

¹⁸Deontologia jest nauką o powinnościach i należy do filozofii praktycznej. Jak wyczytać moż-
na w encyklopedii, „Apparently coined by Jeremy Bentham in the nineteenth century, the term
»deontology« initially was used to refer, quite widely, to the »science of duty«. This wide usa-
ge reflects the word’s two Greek roots: deon, meaning »needful« or »fitting«, and logos, meaning
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i „zadomowienia”¹⁹. Zaznaczyć należy jednak, że nie są one podziałami logicz-
nymi, tj. podziałami rozłącznymi i wyczerpującymi. Istnieją zatem przykłady
metafizyk i antropologii, które albo nie znajdują się w żadnym z członów pro-
ponowanych podziałów, albo znajdują się w obu członach jednocześnie.

a. Metafizyka deskryptywna i deontyczna

Wydaje się, że ażeby tworzyć filozofię odpowiedzialną, a więc taką, która w mak-
symalnym stopniu stara się ponosić konsekwencje głoszonych teorii, należy od-
różnić metafizykę deskryptywną od metafizyki deontycznej²⁰. Należy odróżnić
pytanie o to, jak coś (najprawdopodobniej) jest od pytania o to, co być powin-
no. Człowiek jest istotą zawieszoną między owymi dwoma wymiarami: realno-
ścią i idealnością — tym, co zdaje się, że już jest, a tym, czego on pragnie, by
było, co być powinno. W próbie ukształtowania metafizyki deskryptywnej bę-
dzie chodziło właśnie o przestrzeń realności, którą odseparowywać będziemy
od idealności, a ta z kolei będzie domeną metafizyki deontycznej. Będzie tutaj
chodzić zarówno o projekt podobny do fenomenologicznego obdarcia świata
z wszelkich sensów i dotarcie do rzeczy samej, jak i o to, by, chociaż opis, jak
podkreślał Karl Popper, zawsze jest już interpretacją, zachować ów paradygmat
metafizyki deskryptywnej odróżniający ją od metafizyki deontycznej na podob-
nej zasadzie, na jakiej Kant w swojej Krytyce czystego rozumu odróżnił pytania
o to, co mogę wiedzieć, co powinienem czynić i czego mam się spodziewać.
Wydaje się, że w podobny sposób winniśmy odróżnić pytania o to, co jest, od
pytania o to, co być powinno. Metafizyka w tradycji klasycznej, po pierwsze, ba-
dała najogólniejsze własności bytu. Po drugie, próbowała wyznaczyć ostateczne
cele i przyczyny bytu. To pierwsze zadanie metafizyki będzie należało do zadań
metafizyki deskryptywnej, to drugie do deontycznej. Mówić bowiem o tym,

»science« or »discourse«” (Encyclopedia of Philosophy, vol. 2, red. D.M. Borchert, Macmillan, 2006,
s. 713). W naszej pracy odwołujemy się właśnie do owego etymologicznego znaczenia, nie zaś
tego stricte filozoficznego, albowiem będzie nas interesowało tylko to, co jest potrzebne — „ne-
edful” — to, które w pewnym sensie dopełnia to, co już jest, twierdząc przy tym, że jest to dopeł-
nienie powinnościowe. Nie będziemy tutaj jednak rozprawiać o etyce powinności, a o metafizyce
powinnościowej, deontycznej.

¹⁹Poczynione tutaj rozróżnienia są rozróżnieniami własnymi autora. Jednakże nie są one całko-
wicie oryginalne, albowiem P.F. Strawson dokonał podziału metafizyki na metafizykę deskryp-
tywną i rewizyjną. W jego dziele Individuals czytamy: „Descriptive metaphysics is content to
describe the actual structure of our thought about the world, revisionary metaphysics is concer-
ned to produce a better structure”. I dalej: „Revisionary metaphysics is at the service of descriptive
metaphysics” (P.F STRAWSON, Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics, London: Methu-
en & Co LTD, 1965, s. 9). Zaś wyróżnienie antropologii „bezdomności” i „zadomowienia” swe
źródło ma w filozofii M. Heideggera.

²⁰Wydaje się, że wielu uznałoby metafizykę deskryptywną za ontologię, zaś metafizykę deon-
tyczną za właściwą metafizykę.
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czym jest byt — jaką ma postać, strukturę, własności to coś innego niż okre-
ślać, dlaczego oraz po co byt istnieje. Zachowanie takiego wyróżnienia, przy-
najmniej jako idei regulatywnej, wydaje się uczciwe intelektualnie i chroniące
nas przed tworzeniem, zamiast filozofii, ideologii. Jest to niezwykle ważne, by
każdy filozof uświadamiał sobie różnicę między stroną opisową swojej filozo-
fii a przestrzenią postulowaną, proponowaną, propozycjonalną, a często i upra-
gnioną²¹. Nie twierdzę, że takie wyróżnienie jest wyróżnieniem definitywnym,
a więc mogącym oddzielić w sposób radykalnie ostateczny realność od ideal-
ności, albowiem nie możemy mieć pewności, w jak dużym stopniu umysł jest
kreatywny i jak dużą rolę w procesie tworzenia opisu tego, co realne, odgrywa
nasza subiektywna interpretacja. Jednakże wydaje się słuszną strategia zawie-
szenia przez nasz umysł intelektualnych roszczeń wobec rzeczywistości tak, by
pozostać niekłamliwym miłośnikiem prawdy. Wydaje się, że owo zawieszenie
swojego wishful thinking na czas budowania metafizyki deskryptywnej jest fun-
damentalne. Opis metafizyczny rzeczywistości nie może być projekcją naszych
pragnień na rzeczywistość. Jeśli ktoś usprawiedliwia tę rzeczywistość i w niej
znajdujące się byty, kiedy określa ich cele, przyczyny itp., to tworzy wówczas
metafizykę deontyczną. Klasycznym przykładem tego jest chociażby pragnienie
umysłu do znalezienia niepodważalnego wyjaśnienia istnienia świata. Przykła-
dami takich postulatów są nieporuszony poruszyciel, Bóg stwórca, czyste idee,
istnienie cierpienia i zła jako koniecznej ceny istnienia wolności itp. Wszystkie
te rzeczy należą już do metafizyki powinnościowej — zaprojektowanej przez
nas jako sposób rozstrzygnięcia pewnych problemów, które umysł napotkał. I,
oczywiście, filozofia również jest przestrzenią walki o ową interpretację (może
nawet w przeważającej części w historii myśli ludzkiej takową była), jednak na-
leży zawsze zachować ową ostrożność sądów co do tego, co jest tym, co przez
umysł postulowane, a co przez nas odkrywane. Naturalnie, pytanie o to, na ile
coś może być odkryte pod warunkiem tego, że coś innego będziemy postulować,
również jest zasadne²². Ponadto niezwykle ciekawym zagadnieniem jest też to,
na ile rozwijanie pewnych interpretacji rzeczywistości jest na przykład moral-
nie, politycznie, społecznie słuszne. Jednakże, choć przez założenie czystości
metodologicznej możemy coś wyrugować z naszego obrazu świata (albowiem
na przykład w dotarciu do pewnego wymiaru rzeczywistości będzie potrzebny
i konieczny właśnie kreatywny udział umysłu), to warto przebyć drogę filozo-
ficzną, która stara się zawieszać, a nawet odgradzać od wszelkich uprzedzeń,
idoli, pragnień po to, by z ich powodu nie mijać się z tą tu już daną realnością.

²¹O pragnieniu metafizycznym pisał E. Lévinas w swoim dziele Całość i Nieskończoność. Esej
o zewnętrzności (tłum. M. Kowalska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998).

²²Charakterystycznym przykładem tutaj jest założenie tudzież przyjęcie wiary przed dojściem
do prawdy i zrozumienia, a więc augustiańsko-anzelmiańskie credo ut intelligam.
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Naszym uprawnieniem do takiego wyróżnienia, a w szczególności do budo-
wania metafizyki deskryptywnej, niechaj będzie możliwość wskazania na takie
„fenomeny” filozoficzne jak Heideggerowe wrzucenie w świat (niem. in-der-
-Welt-Sein) czy też Arystotelesowski zdrowy rozsądek (gr. κοινὴ δόξα [koine
doksa]), lub „fenomeny” naturalne, codzienne, jak reakcja na ból, głód, percep-
cja, które zaświadczają o tym, że istnieje coś, co może podlegać opisowi, a co
prawdopodobnie pochodzi z zewnątrz²³. Zauważmy, że u samego Coretha znaj-
dujemy podobną intuicję:

Nie tylko każde przedmiotowe ujęcie bytu, lecz także każda transcendentalna
interpretacja ludzkiej samorealizacji (menschlichen Selbstvollzug) możliwa jest wy-
łącznie w przestrzeni i pod warunkiem całego świata doświadczenia i rozumienia,
tzn. w konkretnej całości mego świata, danego dzięki doświadczeniu, dziejowo
i językowo zapośredniczonego — w sensie Lebenswelt późnego Husserla i „bycia-
w-świecie” u Heideggera. Całość tego świata tworzy horyzont rozumienia; po-
chodzi z niej także przedrozumienie (Vorverständnis) wszelkiego metafizycznego
zapytywania i poznawania²⁴.

Żyjemy w świecie, który możemy zbadać, do którego mamy poznawczy do-
stęp. To zaś uprawnia nas do tego, by ową rzeczywistość opisywać. Rzecz jasna,
wszystko, co wiemy o rzeczywistości, jest zapośredniczone przez nasz system
poznawczy, nasz rozum, nasz schemat pojęciowy, naszą konstrukcję organicz-
ną, ogólnie przez nas samych. To ja postrzegam, doświadczam i analizuję świat.
Moja wiedza o świecie nie jest mi dana inaczej jak tylko przez pryzmat mnie
samego. Dariusz Oko pisze: „Jakiekolwiek poznanie może się dokonać jedynie
przy pomocy takich, a nie innych struktur i władz poznawczych, one »konsty-
tuują« przedmiot nie w rzeczywistości, ale jako przedmiot-dla-nas dostępny do
poznania, poznawany i poznany”²⁵.

Istnieje bowiem nasze, nazwijmy to, neutralne nastawienie (ażeby ominąć
mocno obciążone filozoficznie pojęcia, takie jak naturalne i obiektywne na-
stawienie), które jest wyzbyte z jakichkolwiek oczekiwań, projekcji, nastawień,
a które można ująć w takiej maksymie metodologicznej: „Take it as it comes”.
Ważne jest to dlatego, by nie być niewolnikiem swoich własnych intelektualnych
żądz. Takowe żądze, które w sobie możemy nosić, nieraz silnie domagają się
dopełnienia i dlatego stanowią napęd kreatywnego umysłu, który stworzywszy
pewną konstrukcję intelektualną rzeczywistości, będzie poszukiwał wszelkich
przejawów rzeczy, zjawisk, a nawet znaków, mogących potwierdzić jego inter-
pretację. Ażeby ominąć pułapkę weryfikacjonizmu oraz by nie być niewolnikiem

²³P.F. Strawson używa terminu „partykularia”. Pisze: „We think of the world as containing
particular things some of which are independent of ourselves” (Individuals, s. 15).

²⁴E. CORETH, W kwestii uzasadnienia metafizyki, s. 88n.
²⁵D. OKO, W poszukiwaniu pewności, s. 62.
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pojęć, idei, teorii, ideologii itd., by nie być zdeterminowanym przez koncepcje
jedynie swojego subiektywnego i twórczego umysłu, należy choć w pierwszych
fazach zmierzenia się z rzeczywistością, próbować budować metafizykę deskryp-
tywną. Wobec powyższego stanowisko, jakie chciałabym w tym artykule przyjąć,
będzie stanowiskiem umiarkowanego realizmu, albowiem będziemy rozważać
to, co realnie istniejące, zdając sobie przy tym sprawę z tego, że poza realnością
istnieją pewne „przestrzenie”, które stanowić mogą nie tylko kantowskie „okula-
ry” rzeczywistości, ale mogą w wysokim stopniu być konstytutywnym elemen-
tem rzeczywistości. Wydaje się, że filozofia Coretha w dużej mierze stara się
być metafizyką deskryptywną, jednakże można wyłuskać w jego filozofii pewne
przestrzenie, które zdają się już postulowane i przez to deontyczne.

b. Antropologia „zadomowienia” i „bezdomności”

Drugim założeniem wstępnym jest rozróżnienie nie tyle już metafizyczne, ile
antropologiczne. Otóż wydaje się, że budowanie koncepcji antropologicznej jest
fundamentalnie różne (być może stanowiące nawet wykluczające się paradygma-
ty) w zależności od tego, czy rozważania prowadzi się z perspektywy człowieka
„zadomowionego” czy „bezdomnego”. Odwołuję się tutaj do kategorii Heideg-
gera, a mianowicie kategorii bezdomności (Heimatlosigkeit, Un-zuhause) oraz
kategorii zadomowienia (Heimat, Unterkunft, Zuhause). Filozof tworzący filozo-
fię z perspektywy człowieka dobrze osadzonego w świecie — świecie bezpiecz-
nym, zorganizowanym, racjonalnym, z dobrze określonymi możliwościami i z
wyraźnymi dyrektywami, które pozwalają mu owe możliwości realizować– bę-
dzie tworzył zupełnie inną antropologię aniżeli człowiek żyjący w świecie peł-
nym zagrożeń, niebezpieczeństw, ryzyka — świecie stanowiącym przestrzeń
możliwości, które niekoniecznie będą mogły zostać zrealizowane, albowiem
świat ten jest nieprzewidywalny, kłamliwy, niestabilny, chory czy w stanie woj-
ny. Wydaje się, że chociaż Coreth żył w czasach wojny, która jest jednym z naj-
głębszych doświadczeń bezdomności, tworzy filozofię z perspektywy człowieka
zadomowionego. Jego osobista sytuacja księdza i zakonnika pozwala mu żyć
w świecie w miarę harmonijnym, spokojnym i nieburzliwym²⁶. Z tego powo-
du wydaje się, że jego metafizyka deontyczna (a może nawet i deskryptywna)
nie jest stosowalna przez człowieka bezdomnego, tudzież człowieka, który żyje
w świecie niepozwalającym na zadomowienie, albowiem dyrektywy z niej wypły-
wające prędzej mogą dokonać w nim spustoszenia, aniżeli doprowadzić go do

²⁶ Istnieją nurty filozoficzne, które chciałyby odseparować życie osobiste filozofa od jego filo-
zofii. I oczywiście, o ile charakter, temperament filozofa nie musi zasadniczo wpływać na jego
filozofię, to wydaje się jednak, że to, czego on w życiu doświadczał i jakich wyborów życiowych
dokonywał, zdaje się już odgrywać fundamentalną rolę w jego filozofii. Szczególnie widoczne to
jest u takich filozofów, jak Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Arendt.
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pełni człowieczeństwa. Jest to spowodowane tym, że pozycja, w której obaj się
znajdują, jest radykalnie różna i przeto rozwój i formowanie ich postaw antro-
pologicznych winno odbywać się na innej drodze. Metafizyka deontyczna może
stanowić gwałt antropologiczny, kiedy nie jest dopasowana do sytuacji egzy-
stencjalnej człowieka. Nie można na przykład uparcie utrzymywać, że człowiek
w każdym momencie jest zdany na Boga i jego los tkwi tylko i wyłącznie w Je-
go rękach, albowiem w sytuacji na przykład niemożności zaspokojenia potrzeb
biologicznych nie można odwoływać się jedynie do Boga, że to od Niego zale-
ży, czy uda nam się zdobyć coś do jedzenia, czy nie, a trzeba zwyczajnie działać.
Przyjmując nieadekwatną do naszej konkretnej sytuacji egzystencjalnej ideę me-
tafizyki powinnościowej, sprawimy, że nasze życie będzie w procesie destrukcji,
nie zaś rozkwitu. Wydaje się, że owa konkretność i sytuacyjność człowieka jest
fundamentalna, i dlatego postuluję, by to nie metafizyka stanowiła o antropolo-
gii, ale antropologia poszukiwała metafizyki. Że pierwej winniśmy dokonywać
opisu antropologicznego konkretnej sytuacji egzystencjalnej człowieka, a dopie-
ro następnie próbować przypisać jej kategorie metafizyczne zarówno deskryp-
tywne, jak i deontyczne. Należy zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o relatywizację
metafizyki do antropologii, ale o to, że przypisanie kategorii metafizycznej do
rzeczy, zdarzenia, sytuacji jest zależne właśnie od tego, czym to realnie jest. To
bardzo naturalne stwierdzenie: istnienie i doświadczenie człowieka poprzedza
zarówno ich opis, jak i powinności, na co wskazywał również Maurice Blondel,
podkreślając znaczenie działania (l ’action). Najpierw jesteśmy ludźmi w pewnej
sytuacji, najpierw dokonujemy rozpoznania sytuacji, a dopiero później próbuje-
my przypisać jej pewne kategorie metafizyczne. Innymi słowy, zdrowsze wydaje
się nadbudowywanie idealności nad realnością, określanie metafizyczne danej
rzeczy na podstawie wcześniejszego jej oglądu i przyjrzeniu się jej konkretno-
ści. Ogląd rzeczy winien znajdować się przed interpretacją, nie zaś interpretacja
przed oglądem rzeczy. Szczególnie istotne jest to w sprawie ograniczoności, al-
bowiem wydaje się, że jednoznaczne ustosunkowanie się do niej jest niemożliwe.
Ustosunkowywanie się do ograniczoności nie jest jedynie sprawą przyjęcia wo-
bec niej jednoznacznej pozycji, ale jest zależne od tego, jaki charakter i naturę
ma samo konkretne ograniczenie. O ile bowiem na przykład przekraczanie swo-
ich własnych ograniczeń poznawczych jest słuszne, to już przekraczanie ogra-
niczeń etycznych, a więc norm moralnych, nie zawsze jest wskazane. O ile pró-
ba przezwyciężenia niepełnosprawności wydaje się słuszna, to już kosmetyczne
operacje plastyczne będą mogły być uznane za oznakę próżności.
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3. METODA TRANSCENDENTALNA, ANALIZA PYTANIA
ORAZ SFORMUŁOWANIE PROBLEMU O OGRANICZONOŚCI

W swojej refleksji filozoficznej Coreth dochodzi do owej postaciowości i kon-
kretności bytów nie tyle w bezpośredniej obserwacji rzeczywistości, ile w trans-
cendentalnym ruchu refleksji, w którym po analizie struktury pytania pytają-
cy odkrywa siebie jako skończonego (endliches Seiendes)²⁷. Herbut wskazuje:
„K. Rahner i E. Coreth, dążąc do zradykalizowania krytycznego podejścia, opo-
wiada się za aktem pytania jako pierwotniejszym względem aktów wydawania
wyraźnych sądów. Ale pytanie jest dla tych autorów jedynie metodycznym środ-
kiem do zdobycia sądów. Albowiem każde pytanie — co mocno podkreślają —
implikuje zawsze jakiś zalążek wiedzy o bycie i w metafizyce chodzi w gruncie
rzeczy o to, żeby tę przedwiedzę przyswoić sobie w wyraźnej postaci i ją uboga-
cić”²⁸. I jak pisze sam Coreth, interesuje go: „die Reflexion auf die Bedingung
der Möglichkeit der Frage nach dem Sein”²⁹.

Jest tak, albowiem pytający odkrywa siebie jako byt, poza którym coś innego
istnieje, a o co może pytać, co nie jest nim samym, a co go przekracza: „Pytający
ustanawia się w istnieniu jako ograniczony naprzeciw dalszych, jego samego
przekraczających wymiarów bycia”³⁰.

Coreth zauważa, że pytający w ruchu transcendentalnej refleksji i pytania od-
krywa ograniczoność. Najpierw odkrywa ją w sobie — jako pytający. W samym
akcie pytania zawarta jest bowiem różnica między tym, co już wiemy, a tym,
czego dopiero mamy się dowiedzieć. W akcie pytania ustanawia się swoiste od-
dzielenie siebie jako pytającego od istnienia jako takiego i w całości. Pytający
odkrywa siebie jako byt od-graniczony, a więc byt, który w swoim bycie jest
ograniczony. Ponadto pytający jako taki nie tylko odkrywa siebie jako odgrodzo-
nego od całości istnienia, które stanowi nietematycznie współzałożony warunek
możliwości wszelkich pytań, ale również zadaje pytanie szczegółowe, które jest
pytaniem o konkretny byt. Odkrywa więc pytający różnicę między sobą a innym

²⁷U Coretha pojęcie to zdaje się bliskie znaczeniowo temu, jakie odnajdujemy w słowniku po-
jęć filozoficznych. Otóż: „Die Tradition hat das Endliche (E.) bestimmt als Relatives, Nichtabso-
lutes, Begrenztes, nicht durch selbst Bestimmtes. Bei GOCLENIUS findet sich die Definition:
»Finitas, finitudo est perfectio finiti, quatenus finitum est: ac intendit tam potentiam passivam
limitationis, quam actum et terminationis seu finitionis et dimensionis« Endlichkeit oder Be-
grenztheit ist Vollkommenheit des E., insofern es endlich ist: und meint sowohl das passive
Vermögen der Bestimmbarkeit wie den Akt der Beschränkung oder Begrenzung und der Ab-
messung“ (Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 2: D–F, red. J. Ritter, Basel – Stuttgart:
Schwabe & Co Verlag, s. 482).

²⁸ J. HERBUT, Artykuły i szkice, s. 93.
²⁹E. CORETH, GM, s. 31.
³⁰E. CORETH, Metaphysik. Eine methodisch-systematische Grundlegung, Innsbruck – Wien –

München: Tyrollia, 1980, s. 178. Dalej: M.
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bytem, o którego w pytaniu szczegółowym pyta. Przez to zaś okazuje się bytem
od-grodzonym od innych bytów. Ów inny byt jest tym, o czym pytający mo-
że wiedzieć, czym on jest — jako warunek możliwości pytania szczegółowego.
Z tego zaś wypływa, że zapytany również ma pewne określenie bytowe — a więc
również jest czymś od-granicznym, nie zaś całym byciem. Odkrywa go zatem
pytający jako byt ograniczony w swym bycie. W ruchu transcendentalnej reflek-
sji pytający odkrywa więc trzy rzeczy: (i) istnienie samo jako transcendentalny
warunek pytania jako takiego, (ii) ograniczoność siebie jako pytającego i (iii)
ograniczoność innego jako zapytywanego.

Słuszne w tym momencie wydaje się zadanie pytania o samą ograniczoność
(Begrenzung, Begrenztheit) — o jej naturę, źródło, funkcję. Czym ona jest i cze-
mu służy? W końcu — dlaczego byty w swoim bycie pozostają ograniczone,
skoro istnieje istnienie czyste — nieograniczone oraz samoidentyczne? W jaki
sposób uzasadnić istnienie ograniczoności bycia? Wydaje się, że można wyróż-
nić dwie perspektywy, z których warto rozważyć ów problem. Otóż, pierwsza
z nich jest perspektywą istniejącego (Seiende), druga zaś perspektywą istnienia
(Sein). Pierwsza niechaj będzie perspektywą bytu ograniczonego, który w swojej
ograniczoności bytuje, a więc tu-tak-a-nie-inaczej istnieje. Druga jest perspek-
tywą bycia samego — absolutnego, który jako taki nie jest ograniczony, jednak
jako horyzont i źródło wszelkiego istniejącego w jakiś sposób ograniczoność
ustanawia.

W tym artykule chcę skupić się na koncepcji ograniczoności z perspektywy
istniejącego, co zasadniczo będzie należało do metafizyki deskryptywnej. Jest
to intuicyjnie właściwe, albowiem to, co bytujące, wydaje się bliższe i przeto
prostsze do uchwycenia i opisania, natomiast pojęcie istnienia jest już pojęciem
apriorycznym, które może być uznane jedynie za konstrukt intelektualny.

Z innej perspektywy rzecz ujmując, można powiedzieć, że człowiek w swojej
refleksyjności odkrywa nieskończoność, nieograniczoność, możliwość i poten-
cjalność. W swoich intelektualnych rozważaniach dochodzi do tych właśnie
pojęć. Zdaje sobie sprawę z tego, że rzeczywistość mogłaby się rozwijać na
nieskończenie wiele innych sposobów, że on sam również mógłby rozwijać
się na nieskończenie wiele różnych sposobów, że mogłoby być inaczej, a w
pewnym sensie jest tak, a nie inaczej. To zaś, że jest tak, a nie inaczej, zapośred-
niczone jest przez ograniczoność, a więc ograniczenie do tu, teraz i tak oraz
do już danych mu wcześniej możliwości. Człowiek odkrywa siebie w swoich
ograniczeniach, albowiem po pierwsze, domyśla się możliwości tu-inności
(które można multiplikować w nieskończoność), a po drugie, jest uczestnikiem
zmiany, a więc realnej tam-inności. Ja-tu mogłabym być kimś i czymś innym,
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gdybym na przykład miała inną historię lub gdybym żyła jednocześnie w róż-
nych światach równoległych³¹. Ponadto, ja-tam będę inna od tego, co ja-tu
i chociaż ja-tam będę również jakaś (a więc ograniczona), to jednak doświad-
czam, że nie jestem w ja-tu całkowicie ograniczona, skoro uczynić się mogę
(lub coś mnie może czynić) ja-tam. Ja-tam znowuż nie jestem ściśle określona,
jednoznaczna i w sposób ostateczny zdeterminowana, ale z perspektywy ja-tu
mam potencjał do realizacji różnych możliwości. (Wydaje się, że można by to
nazwać przestrzenią „niedookreśloności”, która gwarantuje nam możliwość wy-
boru siebie w przyszłości — uwolnienia się z jednej postaci i przyjęcia innej).
Sama możliwość zmiany siebie w coś innego, przechodzenie z ja-tu do ja-tam
stanowi dowód na to, że nie jesteśmy jednoznacznie przyporządkowani jednej
formie, ale posiadamy pewną przestrzeń modulacji siebie i pozbywania się swo-
ich ograniczeń oraz, co donośniejsze, decydowania o sobie. Ciekawe pytania,
jakie można tutaj zadać, są takie, na ile ja-tam jest zależne od ja-tu (czy jest to
relacja przyczynowości?) oraz jaki jest stopień „niedookreśloności” ja-tu, który
jest odpowiedzialny za zakres wyboru tego, jakie będzie ja-tam. Formowanie
się bytu — a więc jego możliwość przepostaciowienia i zmiany w przyszłości —
musi być niejako wprojektowane w możliwość bytu tu obecnego. Gdybyśmy bo-
wiem nie mieli możliwości zmiany, nie moglibyśmy się zmieniać. W związku zaś
z tym, że w istocie zmieniamy się, musimy posiadać taką możliwość. Zauważ-
my jednak, że nic nie zmusza nas do tego, by uznać, że możliwość czy, mocniej,
potencjalność w pewnym sensie predeterminuje realność. Teoria potencjalno-
ści chce wyznaczać nam przestrzeń niedookeśloności jako warunek przemiany
bytu w inny byt, jednak wymaga ona włączenia myślenia apriorycznego i trans-
cendentalnego. Jest to taki typ myślenia, który cofa się o krok i patrzy, co sta-
nowi uwarunkowanie tego, że byt jest taki, a nie inny. Jednak, należy wyraźnie
zauważyć, że owego kroku nikt i nic nie ma obowiązku uczynić. W związku
jednak z tym, że Coreth przyjął paradygmat transcendentalny, będziemy ob-
serwować, jak z tej perspektywy można wyjaśnić konstrukcję i zmianę bytową.
I tak, argumentacja przebiega w ten sposób, że jeśliby byt tu obecny nie miał
możliwości zmiany, nie mógłby się zmieniać. Innymi słowy ja-tu już muszę
mieć możliwość bycia ja-tam innego, by ja-tam mogło się wydarzyć. Należy
również zauważyć, że istnienie ja-tam nie jest zdeterminowane do jednej tylko
postaci bytowej w przyszłości, a ma, jak się wydaje, wachlarz wielu możliwości.
Refleksja ta prowadzi do następujących pytań:

³¹W pewnym sensie człowiek już nie uczestniczy w tylko jednym świecie tu-obecnym, albo-
wiem poprzez swoje myślenie przechodzi do tu-innego — swoimi wyobrażeniami, interpretacja-
mi itp. Akty myślenia zdają się właśnie owym świadectwem tu-inności, bowiem w nich to, co tu
jest, bywa różne od tego, co tu jest, co jest wskazówką do tego, że ograniczenia nie są absolutne
i nieprzekraczalne.
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(i) Dlaczego pewne możliwości są, a niektóre nie są, a może nawet i nie mogą
być, urzeczywistniane?

(ii) Czemu ograniczenia mają służyć i w jaki sposób człowiek ma się do nich
odnieść i ustosunkować?

(iii) Czy ograniczenia wyznaczają prawidłowy bieg świata, czy też ustanowio-
ne są po to, by je pokonać i przekraczać?

(iv) Czy to, że jesteśmy ograniczonymi bytami w ograniczonym świecie, jest
czymś pozytywnym, czy też negatywnym? Czy owo ograniczenie jest na-
szym przekleństwem, naszym więzieniem, z którego mamy się wydostać
(jeśli to możliwe), czy też jest naszym schronieniem, które zapewnia nam
bezpieczeństwo i jednocześnie jest pewnym naszym darem i wyróżnie-
niem?

Wydaje się więc konieczne poddać refleksji ograniczenia — ich naturę oraz ich
cel. Warto zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z problemem donośnym fi-
lozoficznie, a mianowicie — pytaniem o to, czy żyjemy w świecie fatalizmu,
absolutnej wolności czy też jakiejś pośredniej formy. Rozpoznawszy bowiem
prawdziwą i właściwą naturę ograniczeń, będziemy również potrafili rozpoznać
sens nas samych.

4. PRÓBA ROZWIKŁANIA PROBLEMU
PRZEZ ANALIZĘ OGRANICZONOŚCI

Według Coretha byt odkrywa siebie jako ograniczony zasadniczo w dwóch wy-
miarach. Po pierwsze, nie jest on wszystkim innym, ale tylko tym, czym już jest,
takim, a nie innym. Po drugie, nie jest on istnieniem samym i w całości:

„On jest tym, a nie innym, nie jest on byciem samym, lecz skończonym bytem
(ens finitum)”³².

Pytający dostrzega siebie w pewnym wymiarze i jednocześnie „widzi”, że
istnieją inne wymiary rzeczywistości, które go przekraczają. Dlatego też py-
tający odkrywa siebie jako byt, który nie jest jedynym bytem bytującym i nie
jest wszystkim, co bytuje, co wydaje się należeć do stwierdzeń metafizyki de-
skryptywnej, jednak do tego Coreth wprowadza pojęcie istnienia samego (Sein
selbst), które jest tworem deontycznym. Twierdzi bowiem: „Istniejący »jest«, jest
on w istnieniu i przez istnienie ustanowiony, ale nie jest on istnieniem samym
i w całości”³³.

³²E. CORETH, GM, s. 75.
³³Tamże, s. 178.
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Coreth przyjmuje, że źródłem wszelkiego bytu bytującego jest istnienie samo.
Że, ażeby cokolwiek istniało, musiało istnieć istnienie samo i w całości, nie jako
addytywna suma wszystkich bytów bytujących, ale jako fundacja i zasada bytów
bytujących. Przypatrzymy się, jak on przedstawia to, czym jest ograniczenie by-
tów.

Ustanawia się więc byt w negatywności do dwóch „rzeczywistości”: in-
nych bytów (tudzież innych możliwości bytowych) oraz nieskończoności bycia:
„[…] odcina się on przez swoją ograniczoność od innych bytów i od bycia w ca-
łości”³⁴.

a. Istota jako zasada ograniczoności

W poprzednim paragrafie starałam się przedstawić, że byt jest istotowo ogra-
niczony, tak że od pewnych „rzeczy” się odcina, odgradza, w swoim bycie jest
z nich wycofany i je odrzuca (aufheben), oraz nie jest byciem samym. Tym zaś,
przez co byt jest tym, czym jest, nazywa się istotą, co jest Corethowskim nawią-
zaniem do klasycznej metafizyki św. Tomasza z Akwinu³⁵.

Za to, że byt jest taki, a nie inny, że jest tym, czym jest, odpowiedzialna jest
istota; jest ona tym samym odpowiedzialna za ograniczoność i skończoność by-
tów: „Istota jest zatem zasadą ograniczoności w tym, że w negatywnej relacji
do nieskończonego ustanawia relatywną negację nieskończonego bytu i w kon-
sekwencji konstytuuje skończoność jako taką”³⁶.

Należy w tym miejscu zauważyć, że z samego dowolnego ograniczenia nie
wynika jeszcze skończoność. Istnieje logiczna możliwość istnienia bytów ogra-
niczonych, aczkolwiek nieskończonych. Byt może bowiem przebywać w pew-
nej ograniczoności w nieskończoność, może być tak zorganizowany, że jego
działanie będzie wyznaczone przez jedną regułę (stanowiącą jego ogranicze-
nie) nieskończoną ilość czasu. (Może, na przykład, wahadło matematyczne
drgać nieskończoną ilość razy). Skończoność bytu jest więc ustanowiona nie
przez samo ograniczenie sprowadzające go do tej, a nie innej postaci bytowej,
ale przez odgraniczenie od nieskończoności samej, którą u Coretha jest tylko
istnienie absolutne. Przez to, że byty są odcięte od nieskończoności, czyni je nie
tylko ograniczonymi, ale i skończonymi. Skończoność bytów jest konsekwencją
od-graniczenia się bytów od nieskończoności bycia jako takiego.

Tak jak to zostało powiedziane, byt jest ustanowiony w negatywnej relacji do
nieskończoności, wypływa zaś to z jego istoty, która ustanawia się w tym mo-

³⁴E. CORETH, M, s. 179.
³⁵Por. tamże, s. 196. Analizy podstawowych pojęć metafizycznych św. Tomasza związanych

z zagadnieniem istoty dokonuję w innym swoim artykule: Aquinas’ concept of change and its conse-
quences for corporeal creatures, „Logos i Ethos”, 1 (36), 2014, s. 173–186.

³⁶E. CORETH, GM, s. 87.
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mencie jako zasada skończoności. Byt jednak nie tylko jest ograniczony, ale rów-
nież określony w swoim istnieniu — owo określenie zyskuje on również dzięki
pewnemu od-graniczeniu zapośredniczonemu przez istotę, a mianowicie wspo-
minanemu odgraniczeniu od innych możliwych bytów/możliwości bytowych:
„Jego istota odcina go od wszystkich innych możliwych bytów. Zakłada ona
wszystko inne nie jako rzeczywiste, lecz jako możliwy byt, odcina się od niego
i przeto ustanawia się sam w swoim właściwym określeniu”³⁷.

Byt w swojej istocie jest odgrodzony od innych możliwości bytowych. To
zrozumiałe, że nie jest on wszystkim. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że
pojawia nam się tutaj rozdzielenie na możliwość i rzeczywistość. W samym ak-
cie pytania poznajemy siebie jako oddzielonych od innych bytów. Coreth jednak
przedstawia to, od czego się oddzielamy, jako to, co dla nas jedynie możliwe. Jest
tak, albowiem przedstawia to z perspektywy indywidualnego bytu, dla którego
realne jest to, co w nim, a to, co nie w nim, jest jedynie możliwe dla niego. Dzię-
ki takiemu ujęciu zyskujemy możliwość uzasadnienia określoności bytu, który
będzie pewnym — jedynie częściowym i fragmentarycznym — urzeczywistnie-
niem bycia w bytach. Byty jako byty są tak ukonstytuowane, tj. mają możliwość
jedynie fragmentarycznego uczestnictwa w bycie — jedynie w pewnym jego wy-
miarze, w pewnych jego określeniach, tylko w częściowej rzeczywistości. Same
bowiem są jedynie częścią bycia w pewnym ograniczonym określeniu. Ich okre-
ślenie jest nabyte przez urzeczywistnianie w sobie tylko pewnych możliwości
bytowych, innych zaś pozostawienie w sferze zarówno możliwości, jak i niemoż-
liwości. Byty nie są więc wszystkim, co możliwe w bycie, a od pewnych moż-
liwości przez swoją istotę są oddzielone: „Istniejący nie jest istnieniem samym,
nie jest wszystkim, co w istnieniu i poprzez istnienie zasadniczo jest możliwe,
lecz jest w swojej rzeczywistości i swojej zawartości bytowej (pełni bytowej lub
mocy bytowej) istotowo tak ograniczony, że inne możliwości bycia są przez ową
skończoną istotę zamknięte”³⁸.

Coreth wyraźnie twierdzi, że byty skończone są w swoim ukonstytuowaniu
odgrodzone od pewnych możliwości bytowych — a więc że nie mają w ogóle
możliwości uczestniczyć w pewnych wymiarach istnienia, że pewne rzeczy są
dla nich zupełnie nierealizowalne. Przez swoją istotę byty skończone są po pro-
stu zamknięte i nie wszystko jest dla nich równie możliwe, a pewne „rzeczy” są
dla nich nawet całkowicie niemożliwe.

³⁷E. CORETH, M, s. 198.
³⁸E. CORETH, GM, s. 76.
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b. Istota jako zasada określoności

Stąd też, wnosi Coreth, istota w bytach skończonych stanowi zasadę zarów-
no ograniczoności (Prinzip der Begrenztheit), jak i określoności (Prinzip der
Bestimmtheit). Otóż byt: „[…] ustanawia się w negatywnym odcięciu od nie-
skończonego bycia jako ograniczony oraz w negatywnym odcięciu od innych
możliwych bytów jako określony”³⁹.

Wydaje się więc, że Coreth de facto rozprawia jeno o dwóch rzeczach: skoń-
czoności i określoności. Skończoności ustanowionej przez odcięcie się od bycia
nieskończonego oraz określoności ustanowionej przez odcięcie się od innych
możliwości. Czym więc jest dla niego samo ograniczenie? Otóż w nomenkla-
turze Coretha ograniczenie bytu skończonego wydaje się łączyć jedynie z od-
graniczeniem od bycia nieskończonego, zaś odcięcie od innych możliwości by-
towych jest przyczyną nie tyle ograniczoności, ile określoności. Z drugiej strony
jednak określoność jako pewien stopień albo zawartość istnienia jest ufundowa-
na w bycie, albowiem istnienie jest zasadą wszelkich realnych określeń bytu. Jak
pisze Oko, „Istnienie może być jedynie zasadą nieograniczonego określenia, za-
sadą nieograniczonej zawartości bytowej”⁴⁰.

Jak jednak jest możliwe nieograniczone określenie, skoro istnienie nie może
być w żadnym negatywnym odcięciu od innych możliwych bytów? W absolut-
nym istnieniu nie ma żadnego odcięcia, albowiem nie ma w nim żadnej nega-
tywności. Ponadto, byt, dookreślając się przez swoje określanie się, miałby się
zbliżać do istnienia nieograniczonego. Jednakże, jak to zostało przed chwilą po-
wiedziane, jego wchodzenie w określoność polega na odcinaniu się od innych
możliwości bytowych. Wydaje się, że jest to pewna niekonsekwencja w myśle-
niu Coretha. Bowiem przez określanie, zdroworozsądkowo patrząc, rozumieć
można tworzenie coraz wyraźniejszej struktury. Rysunek dobrze zakreślony sta-
je się coraz bardziej wyrazisty i jednoznaczny. Im bardziej coś określone w by-
cie, tym bardziej wyraziste, niczym pieczątka odbita na czystej kartce papieru.
Określenie bowiem jest uwyraźnianiem się w bycie — coraz lepszym dookreśla-
niem. I dlatego też wydaje się słuszny wniosek, że określanie polega na coraz
bardziej ostrym odgraniczaniu się od innych bytów oraz możliwości bytowych,
na nabywaniu coraz to większej ilości właśnie granic, nie zaś na zbliżaniu się do
istnienia nieograniczonego. Byt, nabywając kolejne określenia, musi stawać się
coraz lepiej osadzony w swoich granicach, a więc nie może zbliżać się do tego,
co nieograniczone, a wręcz przeciwnie, do tego, co ma coraz więcej granic —
jedynie dzięki wyznaczaniu coraz większej liczby granic będzie mogło być coraz
lepiej określone, coraz bardziej wyraziste w swym bycie, niczym rzeźba, która

³⁹E. CORETH, M, s. 198.
⁴⁰D. OKO, W poszukiwaniu pewności, s. 40.
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z bezkształtnej, płynnej masy gipsowej może przybrać wyraziste kształty. Im
więcej nabędzie określeń, tym więcej stanie się ograniczony do pewnej postaci
bytowej. Te dwa procesy — dookreślania oraz odokreślania — są związane z na-
bywaniem lub traceniem pewnych granic. Logiczniejsze wydaje się uznać, że to,
co określone, ma więcej granic, zaś to, co nieokreślone, ma ich mniej. Coreth
natomiast zdaje się twierdzić, że byty, dookreślając się, wchodzą coraz głębiej
w istnienie, które jest nieograniczone. Nie odpowiada jednak na pytanie, jak to
jest możliwe.

c. Relacja relatywnie negująca jako warunek ograniczoności

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że owe od-graniczenia zawsze pozostają
od-graniczeniami od czegoś innego. Dlatego też, kiedy chcemy mówić o jakim-
kolwiek ograniczeniu, musimy mówić o pewnej relacji, a mianowicie o relacji
negatywności wobec czegoś. Granica jako taka jest zawsze granicą wobec cze-
goś, jest pewną relacją negatywną wobec czegoś: „A zatem granica jest zawsze
i koniecznie granicą wobec czegoś”⁴¹.

To zaś, co wobec czegoś jest przeciwne, pozostaje w negatywnej relacji do
tego czegoś. Stąd też byty, ograniczając się, ustanawiają pewną negatywną rela-
cję do czegoś innego. Według Coretha to inne nie może być ani nicością, ani
istnieniem. Nie może być nicością, albowiem „granica naprzeciw niczego nie
byłaby granicą”⁴². Coreth powołuje się tutaj na taką logikę, która sprowadza ten
problem do następującej tautologii: Byt odgradzając się od niczego, od nicze-
go się nie odgradza. Nie może coś być odgrodzone, skoro się od niczego nie
odgradza. Owo „niczego” funkcjonuje tutaj właśnie jako ekwiwalent nicości⁴³.
Coreth twierdzi, że to, co odgradza się od nicości, de facto nie jest ograniczone,
albowiem po drugiej stronie granicy musi stać coś. Na przykład zbiór A, by był
zbiorem ograniczonym, musi być zbiorem odgrodzonym od jakiejś pozytywnej

⁴¹Tamże, s. 199.
⁴²Tamże.
⁴³Argument Coretha zanurzony jest w myśleniu prezentowanym przez Parmenidesa, który

twierdził, że byt jest, a niebytu nie ma („Nötig ist zu sagen und zu denken, da� nur das Seiende
ist; denn Sein ist, ein Nichts dagegen ist nicht”; ἔστι γὰρ εἶναι, μηδὲν δ’ οὐκ ἔστιν — Die
Fragmente der Vorsokratiker, red. H. Diels, Dublin – Zürich: Weidmann, 1971, s. 232). Skoro
zaś nie ma niebytu, to i nie ma nicości. Albo istnieje istnienie, albo „istnieje” nicość (IST oder
NICHT IST, ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν — tamże, s. 236). Jeśli zaś istnienie istnienia jest samooczywiste,
to znaczy, że to właśnie nicość nie może „istnieć”. Ergo: Nicość nie istnieje. Jeśli zaś nicość nie
istnieje, to nie może stać po drugiej stronie granicy. I jest to, oczywiście, zdroworozsądkowa
argumentacja, jednak na sprawę tę można spojrzeć odmiennie. Gdyby bowiem uznać, że nicość
„nicościuje”, a więc jakkolwiek możliwe jest nieistnienie — nie jako zaprzeczenie i wykluczenie
istnienia, ale jako pewna nicościująca przestrzeń, to słuszna wydawałaby się koncepcja, że po
przeciwnej stronie granicy stoi właśnie nicość.
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przestrzeni. (Zbiór owoców jest odgraniczony od zbioru zwierząt, odgraniczo-
ny od zbioru krzeseł itp.). Zaś zbiór odgrodzony od zbioru pustego byłby nie-
ograniczony, bowiem zbiór odgraniczony od zbioru pustego nie zostaje ustano-
wiony w jakimkolwiek ograniczeniu. Po drugiej stronie granicy nie stoi jednak
istnienie samo, które jako takie nie zna ograniczeń. Jak wskazuje ksiądz Oko,
istnienie jest nieprzekraczalne (unübersteigbar i unüberholbar)⁴⁴. Coreth twier-
dzi zaś, że „nie ma niczego poza ani ponad istnieniem”⁴⁵. Samo bycie, ze swej
definicji, jest wszystkim, albowiem nie ma niczego poza nim, przeto same byty
nie mogą się znajdować po jego przeciwnej stronie, a mogą jedynie znajdować
się w jego wnętrzu. To fundamentalne scholastyczne rozstrzygnięcie dotyczące
nieograniczoności, pełności istnienia i jego fundującej zasady wszelkiego bytu
wyklucza możliwość uznania istnienia czystego jako istnienia, które stoi w ja-
kimkolwiek przeciwieństwie do czegokolwiek. Coreth twierdzi, że po drugiej
stronie granicy może stać jedynie byt bytujący — czy to realny, czy możliwy. To,
od czego byt może się odgraniczać, jest potencjalnie nieograniczone, albowiem
to, co pozytywne (realne czy jeno możliwe), jest ugruntowane w istnieniu, któ-
re uznaje się za nieskończone. I chociaż byt nie ustanawia się w negatywności
wobec istnienia czystego, absolutnego i nieograniczonego, może odgraniczać
się od dowolnych bytów, których liczba jest nieograniczona, zaś różnorodność
niewyobrażalna. Dlatego też choć istota bytu skończonego będzie osadzała się
w pewnej negatywnej relacji, to nie będzie to relacja absolutnie negująca, ale re-
latywnie negująca, będzie ona jedynie relatywną negacją, albowiem nienegującą
i unicestwiającą to, od czego się odgradza, wówczas bowiem tego w ogóle by nie
było, a jedynie negującą w sposób relatywny i tym samym zachowującą istnie-
nie tego, co neguje. Na czym więc dokładnie polega owo negowanie, na czym
polega owa negatywność zawarta w bytach zapośredniczona przez istotę? Próba
odpowiedzi na to pytanie wymaga wprowadzenia pewnych nowych terminów
filozoficznych.

d. Wprowadzenie koncepcji Dasein, Sosein, perfectio pura, perfectio mixta

W ruchu transcendentalnej refleksji i pytania pytający wie, że on jako ten, który
pyta, oraz to, o co pyta, jakoś jest. Można więc pytać o to, czy to, o co pytamy,
jest (an sit), oraz co to jest (quid sit). Są to dwa pytania, które w tradycji schola-
stycznej można rozróżnić jako pytanie o Dasein (Da-Seiende, tu-bytujące) oraz
pytanie o Sosein (So-Seiende, tak-bytujące). Dasein stanowi wewnętrzny grunt
bytu jako tego, który jest w swej rzeczywistości ustanowiony oraz odróżnia to,
co możliwe, od tego, co rzeczywiste w bycie:

⁴⁴Por. D. OKO, W poszukiwaniu pewności, s. 40.
⁴⁵E. CORETH, M, s. 185.
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Dasein jest tym w rzeczywistym bycie, poprzez co odróżniony jest on od tego, co
jeno możliwe i poprzez co jest on ustanowiony jako rzeczywisty, bytujący w so-
bie i swojej ważności istnienia. Dasein jest podstawą — wewnętrzną zasadą —
rzeczywistego bytu o ile »jest« on w sobie⁴⁶.

Dasein jest tym, co sprawia, że byt bytuje jako realny, a nie jedynie możliwy, jest
wewnętrzną podstawą i zasadą tego, że byt ustanowiony jest w swojej realności:
„Dasein jest wewnętrzną podstawą (zasadą) tego, że byt jest ustanowiony jako
rzeczywisty”⁴⁷.

Byty mogłyby istnieć na wiele możliwych sposobów — ich liczba jest nie-
skończona, albowiem ugruntowana w nieskończoności istnienia — możliwych
Sosein jest nieskończenie wiele. „Dasein jest zatem realnym określeniem bytu,
poprzez które jest on odróżniony od (możliwego) Sosein”⁴⁸.

To właśnie Dasein sprawia, że coś istnieje i wydobywa do realności pewne
Sosein, które w bytach stworzonych są związane z pojęciem potencjalności, na-
przeciw Dasein, które zdaje się bliskie pojęcia aktu:

Innymi słowy — kiedy wprowadzimy arystotelesową parę pojęć „potencja
i akt” — w bycie stworzonym Sosein figuruje jako potencja, natomiast Dasein
jako akt, zaś w boskim bycie Sosein samo jest czystym aktem, absolutnym Da-
sein. Taka jest analogia między „actus in potentiam” i „actus purus”, analogia
między „esse receptum” i „esse subsisten”⁴⁹.

Coreth, idąc za myślą scholastyczną, wprowadza jeszcze dwa ważne dla nas po-
jęcia: perfectio pura i perfectio mixta, które są odmianami zawartości bytowych
(Seinsgehalt, perfectio essendi). Wszystko, co istnieje, jest perfekcyjne, albowiem
istniejące. To, co istnieje — w jakiejkolwiek intensywności i postaci — o tyle
jest idealne, o ile jest istniejące.

Urzeczywistniona postać bytowa jako taka jest pełnią bytową, czystą pozy-
tywnością bez ograniczenia istotowego, jest czystą doskonałością (perfectio pu-
ra): „[…] nazywa się ona czystą, albowiem jest pozytywnością bez negatywności,
pełnią bez niepełności, oznacza zawartość bytową bez ograniczenia”⁵⁰.

Perfectio pura nie ustanawia jeszcze żadnej negatywności, żadnego od-
graniczenia — jest pełnią bytową, czystą pozytywnością. Przykładami takich
postaci bytowych są istnienie, życie, wiedza, dobro, miłość itp.⁵¹ Pytanie jednak,

⁴⁶E. CORETH, GM, s. 81.
⁴⁷Tamże, s. 80.
⁴⁸Tamże, s. 81
⁴⁹E. CORETH, Dialektik und Analogie des Seins. Zum Seinsproblem bei Hegel und in der Scholastik,

„Scholastik”, XXVI (1951), s. 84.
⁵⁰E. CORETH, M, s. 182.
⁵¹Por. E. CORETH, GM, 82.
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jakie tutaj można zadać, jest takie: Skoro perfectio pura jest przypadkiem pełni
bytowej, to czy wobec tego ma element potencjalności w sobie? A więc, czy
jest możliwy jego rozwój (jeśli przez rozwój będziemy rozumieć aktualizowa-
nie potencjalności), czy funkcjonuje ono raczej jako wieczne, statyczne, stałe
i niezmienne w swojej postaci? Jeśli prawdziwa jest ta druga opcja, to wówczas
cokolwiek w jakkolwiek krótkim czasie „uczestniczyłoby” w takiej postaci —
czy przedostałoby się do niej — na przykład było uczestnikiem miłości albo
dobra, to z samej natury owych, musiałoby w tym pozostać wiecznie. Innymi
słowy, jeśli czemuś choć raz udało się „dotknąć” wieczności, to już nie może
przestać w niej uczestniczyć. Niewątpliwie perfectio pura przywodzi na myśl
idee platońskie, które bodaj można tylko tymczasowo „utracić”, zapomnieć
w momencie zesłania duszy na czas życia ziemskiego. Jednak u Platona przy-
czyną tego jest istnienie materii, będącej tworzywem, w którym na sposób
niedoskonały odbijają się idee i przeto będącej źródłem przemijalności. Co mia-
łoby być przyczyną niedoskonałości bytów skończonych, tego zdaje się Coreth
nie przedstawiać ani w kategoriach metafizyki deskryptywnej, ani deontycznej,
stwierdza jedynie, że obok perfectio pura funkcjonuje pojęcie perfextio mixta,
które zawiera pojęcie granicy, a to z kolei otwiera przestrzeń niepełną, niewy-
pełnioną, nie w pełni pozytywną. Z takim przypadkiem mamy do czynienia
właśnie w bytach ograniczonych i skończonych, które nie egzystują w swo-
jej pełni, ale w pewnej przestrzeni „między” pełnią a pustką, rzeczywistością
a możliwością, aktualnością a potencją, pozytywnością a negatywnością.

e. Istota jako ograniczona i określona możność bytowa

U Coretha samo pojęcie granicy ustanawia się nie tylko jako odcięcie, tudzież
zamknięcie dostępu do pewnych innych rzeczy. W bytach nie tyle zarysowana
jest ostra granica między tym, czym one absolutnie są, a tym, czym absolutnie
nie są, ile jest ona związana z pojęciem potencjalności i możliwości bytowej.
Sama istota bytów skończonych stanowi właśnie ograniczoną i określoną nie
tyle postać bytową, ile ograniczoną i określoną możność bytową:

Istota ustanawia się przez to jako o k r e ś l o n a , o g r a n i c z o n a m o ż l i w o ś ć
by t ow a bytu […] Istota bytu jest zatem zasadą możliwości bytowej dla urze-
czywistnienia bytowego, potencjalnością dla aktualności bycia, jednak jako okre-
ślona potencjalność, tzn. jako możliwość określonych, ograniczonych zawartości
bytowych bytu⁵².

Istota jest zasadą możliwości bytowych, które są do urzeczywistnienia, możliwo-
ści określonych i ograniczonych postaci bytowych bytów. Ograniczenie u Core-

⁵²E. CORETH, M, s. 200.
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tha jest więc nie tyle absolutnym odcięciem się — zarysowaniem ostrej granicy
między jednym a drugim, absolutną negatywnością jednego wobec drugiego —
ile pojęciem związanym z pojęciem potencjalności: „Potencjalność oznacza (ne-
gatywną) nieobecność aktów (non-esse actus), jednak jako (pozytywną) możli-
wość aktów (capacitas actus)”⁵³.

Potencjalność oznacza nieobecność pewnych aktów, ale jako tych aktów, któ-
re są możliwe. Wydaje się, że owa nieobecność pewnych aktów jest jednocze-
śnie pewną możnością ku temu, by je spełnić. Innymi słowy, owe braki stanowią
pewną „przestrzeń” niepełną, która prowokuje do wypełnienia, stanowią pewną
możność zapraszającą do urzeczywistnienia i aktualizacji. Wydaje się więc, że
istota jest tym, co określa zakres naszych potencjalności jako tych, które mogą
zostać zrealizowane: „To, co możliwe nie jest jednak niczym innym jak tym, co
możliwe do urzeczywistnienia (co urzeczywistnialne) albo możliwe do zaistnie-
nia — w przeciwnym razie nie byłoby to możliwe”⁵⁴.

Dla Coretha, który intensywnie czerpie z tradycji arystotelesowskiej, możli-
wość jest nieodłącznie związana z realizowalnością, urzeczywistnianiem. Moż-
na by powiedzieć, że de facto możliwość występuje tutaj jako to, co możliwe do
realizacji. Jest to bardzo klasyczne i czysto metafizyczne rozumienie możliwości,
albowiem samą możliwość można definiować na wiele sposobów. Warto wska-
zać na ciekawy podział, którego dokonał Hans Reichenbach. Otóż w swoim Ex-
perience and Prediction. An Analysis of the Foundations and the Structure of Knowl-
edge⁵⁵ wyróżnia on trzy rodzaje możliwości: techniczną (praktyczną możliwość
dokonania czegoś przez pewną osobę lub grupę ludzi w ramach aktualnych moż-
liwości technicznych ludzkości — budowa mostu przez rzekę, budowa samolotu
itp.), fizyczną (możliwość uczynienia czegoś ze względu na zgodność z prawa-
mi fizyki, niezależnie od tego, czy ludzie są w stanie tego aktualnie dokonać —
budowa mostu prowadzącego przez Atlantyk — oraz logiczną — możliwość te-
go, co można sobie wyobrazić, a co nie zawiera sprzeczności, ale niekoniecznie
jest możliwe dla człowieka realnie — wyprawa człowieka na Słońce). Wydaje
się, że takie rozróżnianie możliwości z perspektywy metafizycznej nie jest istotne,
jednak warto zauważyć, że z perspektywy antropologicznej to, czy dane możliwo-
ści są realizowalne fizycznie, technicznie, czy tylko logicznie, jest już niezwykle
ważne. Jeśli bowiem nasza istota jest tak zaprojektowana, że nasze możliwości są
tylko na przykład logiczne, to pozostaniemy do końca życia całkowicie paradok-
salni i absurdalni, albowiem, chociaż teoretycznie mamy pewne możliwości, to

⁵³Tamże, s. 203.
⁵⁴E. CORETH, Metaphysik als Aufgabe, w: Aufgaben der Philosophie. Drei Versuche von E. Coreth,

C. Muck, J. Schasching, Innsbruck: Felizian Rauch, 1958, s. 56.
⁵⁵H. REICHENBACH, Experience and Prediction. An Analysis of the Foundations and the Structure

of Knowledge, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1938, s. 38n.
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w praktyce, pozostaniemy do końca niezrealizowani, niewypełnieni, niepełni, al-
bowiem ten świat, w którym uczestniczymy, nie będzie pozwalał na faktyczną
realizację owych możliwości. Pytanie o to, czy dane nam możliwości są realizo-
walne tylko ze względu na naszą wolę, czy też do ich realizacji potrzebna jest
też na przykład pewna konstrukcja świata zewnętrznego, na którą już nie mamy
wpływu, czy też wola innych ludzi, jest niezwykle ważne. Oczywiście, ocena te-
go, czy byty bytujące są, powiedzmy, poprawnie i sensownie zbudowane czy też
paradoksalnie i absurdalnie, jest domeną nie metafizyki deskryptywnej, a deon-
tycznej. Jednakowoż, jeśli człowiek odkryje w swojej metafizycznej konstytucji
na przykład nieprzekraczalną sprzeczność, to nie będzie mógł, ze względu na
uczciwość intelektualną, w ramach metafizyki deontycznej, nadać swojej egzy-
stencji pozytywnej interpretacji.

f. Istota jako określenie tego, co niemożliwe

Austriacki filozof utrzymuje także, że istota odgranicza nas od pewnych moż-
liwości zupełnie — jako tych, które są dla nas niemożliwe do zrealizowania
w ogóle. Pisze:

Skończony byt nie jest byciem samym, nie jest wszystkim, co w bycie i przez bycie
w ogóle jest możliwe, lecz jest w swojej rzeczywistości i swojej zawartości bytowej
(pełni bytowej i mocy bytowej) istotowo ograniczone, tak że inne możliwości
bycia przez jego skończoną istotę są zamknięte⁵⁶.

Coreth mówi wyraźnie, że w bytach skończonych pewne możliwości są zupeł-
nie wykluczone — jako właśnie całkowicie niemożliwe do zrealizowania. A więc
oprócz potencjalności danych nam do aktualizacji istnieją rzeczy niemożliwe do
realizacji. Wydaje się więc, że chociaż teoretycznie aktualność poprzedza i fun-
duje możliwość, albowiem „Nie rzeczywistość zakłada możliwość, lecz możli-
wość zakłada rzeczywistość”⁵⁷, to w bytach skończonych można mówić o „możli-
wościach” nierealizowalnych dla tego tu bytu. W innym miejscu Coreth twierdzi
tak: „Istota jest raczej tym, co stoi między jako relatywność, tzn. jako relatywna
nieobecność możliwości urzeczywistnienia w bycie”⁵⁸.

Istota ustanawia relatywną negację pewnych możliwości, jest tym, co określa
to, co relatywnie niemożliwe. Jednak na czym miałaby polegać owa relatywność
z perspektywy bytu bytującego? O ile bowiem rozważamy zagadnienie z per-
spektywy absolutnego istnienia, to rzeczywiście coś jest jedynie relatywnie nie-
istniejące — skoro nieistniejące „tu”, to istniejące „gdzie indziej”. I choć w jed-
nym bycie coś nie jest rzeczywiste, to w innym bycie jest. Summa summarum,

⁵⁶E. CORETH, GM, s. 76.
⁵⁷Tamże.
⁵⁸E. CORETH, M, s. 201.
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z perspektywy istnienia samego, nie istnieje ani tu, ani tam, ani teraz, ani kiedy
indziej, w nim bowiem wszystko istnieje stale, jako hic et nunc stans, bo w pew-
nym sensie istnieje wszystko, a wszelkie braki są tylko relatywnymi negacjami
istnienia w jakimś aspekcie. Jednakże sprawa z perspektywy bytu skończonego
wygląda zupełnie inaczej. Albowiem on owego braku nie doświadcza jako rela-
tywnego, ale jako istotnego, doniosłego. Jest on bowiem rzeczywiście odcięty od
pewnych światów, do których nie ma żadnej możliwości się przedostać. Tkwić
musi w swojej swoistości i zawężonym polu działania przez zadane mu poten-
cjalności bez możliwości realizacji innych możliwości, z których jest wykluczony
już w sposób nie relatywny, a absolutny, bo: „[…] inne możliwości bycia przez
jego skończoną istotę są zamknięte”⁵⁹. Nie jest to więc nic relatywnego, a coś
zupełnie realnego, prawdziwego, rzeczywistego i absolutnego. Absolutnego dla-
tego, że owe możliwości, z których byt jest wykluczony, są dla niego indywidu-
alnie w ogóle nierealizowalne — nie należą do przestrzeni jego potencjalności.
Jeśli bowiem coś nie jest dla czegoś możliwe, to jest to niemożliwe. Nie może
być tak, że coś jest dla czegoś jednocześnie możliwe i niemożliwe. I nawet jeśli
nazwiemy to efektownymi słowami, jak relatywność, relatywna negacja, negatio
partialis w opozycji do negatio totalis lub też Teilverwirklichung, to nie zmieni to
faktu, że jest to negacja, brak, częściowość, ograniczoność, fragmentaryczność
i aspektowość.

Wydaje się więc, że istota ustanawia dwie rzeczy — to, co jest dla danego bytu
możliwe do realizacji, oraz to, co dla niego w ogóle niemożliwe do urzeczywist-
nienia: „Przez swoją istotę odcina się więc on w swojej swoistości nie tylko od
tego, co rzeczywiste, ale i tego, co możliwe i ustanawia się w właściwym okre-
śleniu skończonego bycia”⁶⁰. A więc istota ustanawia nie tylko to, co dla nas
realizowalne, jak to wskazuje Oko: „Istota jest zawsze jakimś określonym spo-
sobem istnienia, jakąś możliwością istnienia w skończonej postaci”⁶¹. Jest ona
bowiem również tym, co wskazuje na to, co nierealizowalne. Jest możliwością
istnienia w pewnej postaci, ale jest również niemożliwością istnienia w pewnej
innej postaci. Należy więc odróżnić tutaj dwie rzeczy, które określa istota: to,
co dla bytu niemożliwe, i to, co dla bytu możliwe (potencjalność).

g. Granice — przekraczalne czy nie?

Jak zostało przedstawione w poprzednim paragrafie, istota „określa […] wcze-
śniej ograniczoną możliwość istnienia oraz oddziela ją od innych możliwości”⁶².

⁵⁹E. CORETH, GM, s. 76.
⁶⁰Tamże, s. 87n.
⁶¹D. OKO, W poszukiwaniu pewności, s. 46.
⁶²Tamże, s. 44.
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Jest to niezwykle doniosłe, albowiem stawiające byt bytujący w sytuacji bez moż-
liwości wyjścia poza alternatywę: albo będziesz tym, co zostało ci zadane do by-
cia, albo nie będziesz w ogóle (o ile ten drugi człon alternatywy jest prawdziwy
w tym znaczeniu, że na przykład człowiek naprawdę ma możliwość niebycia,
a więc unicestwienia całkowitego). Wydaje się, że tutaj tkwi prawdziwe oblicze
granicy: jako tej, która nie jest przekraczalna w ogóle, która jest naszą bloka-
dą, naszym realnym powiedzeniem nam: „Nie”. Wydaje się, że z tej metafizyki
wypływa zarazem pewna zakazowość i nakazowość typu: tym na pewno nie
będziesz, tym być nie możesz, tym ci być nie pozwolono, możesz być jedynie
tym i tym. Granice bytów są tym, co wyznaczają to, czego nie ma i czego być
nie może w danym bycie. I o ile granice mogą stanowić pewne nasze zabez-
pieczenie oraz sposobność kształtowania rzeczywistości i uzyskiwania pewnych
postaci świata oraz formowania pewnego jego kształtu (jak na przykład ograni-
czenie prędkości jest wskazaniem tego, co jest dla kierowcy bezpieczne, co zaś
nie), tak granice, które są nieprzekraczalne, są naprawdę świadectwem naszej
bezwolności (są bowiem tym, czego naprawdę nie mamy możliwości zmienić,
przekroczyć, co jest naszym więzieniem, z którego nie będziemy mieli prawa
nigdy wyjść). Na tę sprawę szczególnie zwrócił uwagę Jean Paul Sartre, któ-
ry stwierdził, że jeśli istnieje determinacja naszego istnienia, skoro posiadamy
pewną istotę, która wcześniej wyznacza naszą strukturę bytową, to nie możemy
mówić o prawdziwej wolności. „Sartre używa sformułowania, że egzystencja
poprzedza esencję po to, by zaprzeczyć, że człowiek jest stworzony przez Bo-
ga. Sartre utożsamia taką koncepcję kreacji z pojęciem Boga stwarzającego byt
ze stałą, już zdeterminowaną naturą, który przez to staje się bezwolny”⁶³. Je-
śli istnieją nieprzekraczalne granice, jeśli jesteśmy na poziomie metafizycznym
tak zorganizowani, że posiadamy pewną determinację w postaci, po pierwsze,
niemożności bycia czymś, po drugie — zakreślonej potencjalności bycia czymś,
wtedy rzeczywiście nie możemy mówić o wolności w znaczeniu wolności ab-
solutnej. Zdeterminowana natura przez istotę określającą przestrzeń potencjal-
ności umożliwia nam mówienie jedynie o, zapożyczmy termin z nauk ścisłych,
stopniach swobody, nie zaś o wolności. W innej nomenklaturze można to na-
zwać przestrzenią wyboru. Jeśli byty bytujące mają pewne granice faktycznie
nieprzekraczalne, jeśli istnieją przestrzenie, które są dla nich niemożliwe do
osiągnięcia, to nie są wolne. Sprawa dotycząca tego jednak, czy istnieją granice
nieprzekraczalne, jest niejasna i zdaje się nierozstrzygnięta. W przypadku poję-
cia perfectio mixta Coreth twierdzi bowiem: „ono oznacza istotowo ograniczone

⁶³ „Sartre uses the formula that existence precedes essence in order to deny that man are created
by God. Sartre identifies such a conception of creation with the notion of God creating being
with fixed, already determinate natures who would therefore be unfree”, Encyclopedia of Philosophy,
vol. 3, red. D.M. Borchert, Macmillan, s. 351.
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określenie, które nie zezwala na żaden nieograniczony rozwój bez znoszenia
samego siebie”⁶⁴.

Stwierdza zatem jedynie, że niemożliwy jest nieograniczony rozwój bez zno-
szenia siebie samego, a więc ryzykowania obecnego kształtu siebie na rzecz zdo-
bycia jakiegoś innego kształtu. Wydaje się, że tworzy się tutaj jakoby wytrych ku
temu, by nie traktować granic jako czegoś zupełnie nieprzekraczalnego, a wręcz
przeciwnie, by uznać to za coś, co należy znieść.

h. Działanie (Wirken) jako sposób pokonywania ograniczoności

Koncepcja zarysowana powyżej szczególnie wyraźnie widoczna jest w Core-
thowskiej teorii działania (Wirken), którą teraz chciałabym się zająć. Zacznijmy
od pytania: „Czy byt nie jest już przez bycie i istotę w pełni urzeczywistniony?
Czy nie jest bycie przez istotę ostatecznie ograniczone do określonego sposobu
i czy nie jest istota przez bycie ostatecznie urzeczywistniona?”⁶⁵.

Jak się wydaje, Coreth tak odpowiada na to pytanie, że byty nie są ustanowio-
ne w swojej ostateczności, w swojej ostatecznej postaci. Muszą one dopiero swo-
je potencjalności zrealizować, muszą urzeczywistniać się w bycie. Innymi słowy,
byty muszą działać. Konieczność działania bytów ustanowiona jest przez dwie
rzeczy: przez zarówno istotę, jak i istnienie, a to dlatego, że nie są one przez isto-
tę całkowicie do pewnej określonej postaci bytowej jednoznacznie ograniczone
ani też nie są całkowicie w bycie urzeczywistnione, czego niejako domaga się
w nich istnienie. Zasadami działania bytu są zarówno istnienie, jak i istota.

Byt działa ze względu na bycie, które go konstytuuje, a samo ze swej natury
nie ma granic, dlatego pragnie wszelkich granic się wyzbyć, wszelkie granice by-
towe przekroczyć: „Dlatego bycie prze poza granicę, rozbija ograniczenie istoty
i prze do nieograniczoności swojego czystego samorozwoju”⁶⁶.

Wydaje się więc, że konstytuujące byt istnienie sprawia, iż nie może on pozo-
stać w swoich granicach — że fundujące go nieograniczone bycie zawsze będzie
próbowało owe granice znieść:

Jednakże pozostaje bycie jako takie zasadą pozytywności, ono prze dlatego, by
pokonać negatywność skończonego ustanowionego w granicy, ażeby ustanowić
siebie w czystej pozytywności. Bycie kruszy i zalewa granice istoty w, tak można
powiedzieć, d y n a m i c z n e j p o z y t y w n o ś c i działania, w ustanowieniu nowej,
przekraczającej granice istoty rzeczywistości bycia⁶⁷.

⁶⁴E. CORETH, GM, s. 82.
⁶⁵Tamże, s. 101.
⁶⁶E. CORETH, M, s. 219.
⁶⁷E. CORETH, GM, s. 102.
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Byt nie jest tym, czym być może i czym być powinien, albowiem przez swo-
je granice nieograniczoność istnienia jest w nim niejako pogwałcona. Dzieje
się tak, ponieważ jest w nim zawsze obecny ów dynamiczny element istnienia,
który będąc z siebie nieograniczony, rozpiera go od środka i prze w kierunku
wyjścia poza wszelkie granice. Byt nie tylko pozostaje w samorozwoju, ale będąc
zanurzony w bycie, pozostaje nieustannie w rozwoju samego istnienia⁶⁸: „Otóż
działanie bytu jest nie tylko samorozwojem, lecz również rozwojem bycia, któ-
re przez poza granice istoty do pełni bycia, jak również, co zostaje jeszcze do
pokazania, z powrotem do granic właściwej istoty”⁶⁹.

Konstytuująca każdy byt zasada istnienia powoduje, że byt jest niejako zmu-
szony do wychodzenia poza swoje własne granice i transcendowania siebie tu-
takiego. Jest to jednak proces, który nie prowadzi do wyswobodzenia się ze swo-
ich ograniczeń, ale wręcz przeciwnie — do ustanowienia siebie w nowych i bo-
daj właściwych dla siebie granicach: „Tylko wtedy, gdy on siebie przekracza,
odnajduje on i urzeczywistnia swoją właściwą istotę”⁷⁰.

Dlatego drugą zasadą działania jest istota, albowiem działanie w bytach jest
zawsze działaniem tu-konkretnie-istniejącego, przez istotę ukonstytuowanego
bytu: „Ono pozostaje działaniem tego skończonego, przez swoją istotę określo-
nego bytu”⁷¹.

Mamy tutaj do czynienia z taką koncepcją istoty, która tak konstytuuje byt,
że w owym bycie jest zanegowana pewna postać bytowa, że od czegoś poprzez
istotę byt jest odcięty, odgraniczony. To zaś, od czego jest odgrodzony, jest tym,
co dla niego niemożliwe. Należy zauważyć, że „Ta negacja nie odnosi się do
istnienia albo do określeń istniejącego w samym sobie, ale jedynie do przyszłych
możliwych określeń, które neguje dla tego istniejącego”⁷².

Istota więc określa nie to, czym byt nie jest, ale raczej to, czym być nie może.
Przez odgraniczenie się od tego, co dla niego niemożliwe, według Coretha, byt
znajduje również przestrzeń swoich właściwych możliwości⁷³. Coreth twierdzi,
że istnieje przejście między tym, że byt jest odgrodzony od pewnych możliwo-

⁶⁸ Jak to jest jednak możliwe, że istnieje rozwój istnienia, skoro istnienie nie może być w ruchu
czy rozwoju, bowiem jest czystą aktualnością i pełnią, a więc tym, co nie posiada podstaw do
tego, by się samorozwijać?

⁶⁹E. CORETH, GM, s. 102.
⁷⁰E. CORETH, Scholastische Philosophie in der Gegenwart, „Theologische Quartalschrift”,

3 (1992), s. 177.
⁷¹E. CORETH, GM, s. 103.
⁷²D. OKO, W poszukiwaniu pewności, s. 43.
⁷³Wydaje się, że potrzebna jest tutaj dodatkowa, druga zasada: jedna, która by odgradzała od

tego, co zupełnie i nigdy niemożliwe (nie tylko aktualnie, teraz) oraz druga, która by prezen-
towała przestrzeń właściwych możliwości. Jedna granica nie wystarcza, by określić przestrzeń
możliwości. Muszą być dwie rzeczy: odcięcie od tego, co niemożliwe i pozytywne zakreślenie
tego, co możliwe — potencjalności.
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ści, i tym, że przez to określa swoje właściwe możliwości. Że tam, gdzie pojawia
się negatywne określenie wobec czegoś, pojawia się również pozytywne określe-
nie wobec czegoś innego. A przecież tak niekoniecznie jest. Albowiem to, że
wiem, że czymś nie jestem, nie oznacza jeszcze, że wiem, że czymś jestem. Argu-
ment Coretha jest chybiony, bowiem kiedy mówi: „Lecz kiedy on inną, w sobie
możliwą i jako możliwą założoną zawartość bytową w sobie samym ustanawia
jako niemożliwą, odgranicza się sam od tej niemożliwości i ustanawia się — po-
zytywnie — w możliwości określonej, ograniczonej zawartości bytowej”⁷⁴, nie
uzasadnia jeszcze tego, że byt jest ustanowiony w pewnych przestrzeniach dla
siebie możliwych. Kiedy odkrywam, że nie mam możliwości bycia słoniem, nie
odkrywam tym samym, że mogę być wielorybem albo czymkolwiek innym. Od-
gradzając się od czegoś, nadal pozostaję w oceanie innych, różnorodnych moż-
liwości. To, że wiem, co jest dla mnie niemożliwe, nie znaczy jeszcze, że wiem,
co jest dla mnie możliwe. Wydaje się, że u Coretha de facto została przedsta-
wiona jedynie ta koncepcja istoty, która odgradza byt od pewnych możliwości.
Jest ona więc tym, co ustanawia dla nas to, co dla nas niemożliwe. Jednak sam
Coreth zdaje się zdawać sobie sprawę z tego, że istnieją te dwie konieczności,
by móc otrzymać byt określający się (a więc dążący do określenia przez zarówno
kategoryczne odgraniczenie się od czegoś, jak i realizowanie swoich określonych
potencjalności). Zauważa to również Herbut, wprowadzając pewne rozróżnienie:

Możliwe są dwa rodzaje działania: wewnętrzne, przy którym skutek pozosta-
je w obrębie możliwości działającego, oraz zewnętrzne, przy którym skutkiem
jest nowa rzeczywistość w Innym. Działanie duchowe jest zawsze wewnętrzne:
kieruje się do bytu działającego, zwiększając stopień jego bycia-przy-sobie po-
znawczego lub chcącego. Działanie zewnętrzne, wywołujące zmiany w Innym,
jest ze swej natury aktem bycia-przy-Innym, czyli działaniem nieduchowym⁷⁵.

Sam Coreth natomiast w swojej Metafizyce twierdzi, że istota jest zasadą tego,
co stanowi określone ograniczone możliwości bycia oraz odgraniczenia się od
innych⁷⁶.

5. PODSUMOWANIE

Podsumowując, należy powiedzieć, że ograniczoność w ujęciu Coretha z per-
spektywy bytu zdaje się pojęciem niejednoznacznym — możliwym do zin-
terpretowania na wielu płaszczyznach. Ograniczoność bytów jest związana
z pojęciem istoty, potencjalności, negatywności, niepełności, możliwości oraz

⁷⁴E. CORETH, M, s. 200.
⁷⁵ J. HERBUT, Artykuły i szkice, s. 118.
⁷⁶E. CORETH, M, s. 201.
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możności. Jest czymś, co jednocześnie ustanawia byt w pewnym ukształtowa-
niu i stanowi coś, co należy w działaniu przekraczać. Wydaje się, że w zależ-
ności od tego, jak zinterpretujemy nasze ograniczenia — pesymistycznie czy
też optymistycznie — i jak się do nich ustosunkujemy, tak będzie wyglądało
nasze życie i dyrektywy nim rządzące. Albowiem jeśli jesteśmy uwięzionymi
bytami w ograniczonym świecie, to jesteśmy skazani na wizję pesymistyczną.
Jeżeli jesteśmy całkowicie ograniczeni i nie mamy możliwości w żaden sposób
wyzbyć się swoich ograniczeń, to wówczas jesteśmy narażeni na zmorę deter-
minizmu. Jeśli jednak istnieje możliwość wyzbycia się swoich ograniczeń albo
też ustosunkowania się do nich pozytywnie, to umożliwiona nam zostaje wizja
optymistyczna nas samych i innych bytów. Jak Coreth rozwiązuje ten problem,
pokazuje następujący cytat:

Całość „świata człowieka” jest zaś w swojej istocie określona przez to, że jest
on wprawdzie ograniczony, nigdy jednak nie jest dostatecznie ustalony (festge-
legt) i zamknięty w sobie, lecz zawsze zasadniczo otwarty. Jest on ograniczony,
o ile nie doświadczam nigdy (ekstensywnie) całej rzeczywistości, lecz zawsze
tylko pewien wąski jej wycinek, ale także o tyle, o ile nie mogę nigdy (intensyw-
nie) wyczerpująco pojąć doświadczanej rzeczywistości, lecz mogę ją rozumieć
tylko w ograniczonych aspektach; ograniczoność ta należy do istoty ludzkiego
[sc. skończonego — D.D.-S.] doświadczenia⁷⁷.

Pozostaje to w zgodzie z myślą św. Tomasza z Akwinu, który również twierdził,
że „The creature is the term of creation as signifying change […] is it necessary
to say that a creature is being created during its entire existence”⁷⁸. Nie znaj-
dujemy więc tutaj klarowności co do tego, czy owa ograniczoność jest tym, co
wyznacza nasze całkowicie nieprzekraczalne ramy, czy też to, co zadane nam
jest do transcendowania. Niemniej jednak wizja Corethowska przez propozycję
konstrukcji bytu półzamkniętego i półotwartego, który ma możliwość działania,
umożliwia nam pozytywną interpretację naszych ograniczeń.

⁷⁷E. CORETH, W kwestii uzasadnienia metafizyki, s. 89.
⁷⁸Basic writings of Saint Thomas Aquinas, vol. 1, red. A.C. Pegis, Indianapolis – Cambridge,

1997, q. XLV, a. 3, s. 438.
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LIMITATIONS FROM THE POINT OF VIEW
OF BEINGS. AN ANALYSIS

OF EMERICH CORETH’S POSITION

S U M M A R Y
According to Emerich Coreth, an agent discovers herself as limited by the tran-
scendental self-reflection and analysis of questioning. She is not every-thing
and not all-at-once. She can find the difference between herself and fundamen-
tally two things: being itself (Sein) and the other beings (Seiende). Additionally,
each being consists classically of existence (Sein) and essence (Wesen). Existence
is the Principle of Positivity and Actuality. Essence is responsible for the par-
ticular shape of beings and therefore it is the Principle of Negativity and Po-
tentiality. Nevertheless, we are not fully and clearly shaped by the essence, that
is, we are not static beings which are exactly this and without the possibility of
change. We are rather dynamic, becoming beings which are in the process of
self-creation and self-development, which consists in actualising our potential-
ities. From such a viewpoint, it seems that our destiny is to overcome our limi-
tations, since they are a relative negation of pure and absolutely positive being.
The way of overcoming limitations is action (Wirken). In this paper, I present
the Austrian neothomist’s concept of limitation, in particular that essence is
Prinzip der Begrenztheit and Prinzip der Bestimmtheit, and that the structure of
action in Coreth’s metaphysics is dialectic since, while we are overcoming our
limitations of our essence by self-transcending, we are discovering ourselves in
our proper essence. Moreover, I draw on the historical background of Coreth’s
thought by means of a short introduction to his transcendental method used
to gain the metaphysical horizon. In concreto, Coreth within his analysis of the
conditions of the question itself, discovers elements of ontological structure of
entities. Thanks to taking into account the perspective of ontology, which was
absent in classical transcendentalism, Corethian philosophy tries to solve the
Kantian problem of subjectivity by including Aquinas’ metaphysical concepts,
which creates an interesting proposal of transcendental Thomism.

KEYWORDS: Coreth, limitation, boundaries, overcoming the limitations,
transcendental method, transcendental Thomism, ontology, anthropol-
ogy, philosophical concept of limitation, essence, existence, action, meta-
physics
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