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Jacek Migasiński

METAFIZYKA: SZKIC TYPOLOGII POJĘCIA

Powszechnie znana jest notoryczna wieloznaczność i nieostrość pojęcia 
„metafizyka” — i to zarówno w jego użytku potocznym, jak i profesjonalnym, 
filozoficznym. A idzie tu wszak o określenie dziedziny filozoficznej fundamen
talnej, fundamentalnej zresztą nie tylko dla filozofii. Nie dziwi zatem chęć 
doprecyzowania znaczenia tego pojęcia, obecna nawet u tego, kto z dłuższego 
obcowania z filozofią wyniósł przekonanie o nieuchronnej wieloznaczności jej 
pojęć i co więcej, nie uważa tego wcale za wadę, lecz za swoistość tej dziedziny. 
Chęć być może naiwna i owocująca Syzyfowym tylko trudem, ale — próbować 
trzeba; z takich tylko prób bowiem może wyniknąć lepsze rozumienie przed
miotu rozważań, mimo nawet niemożności uzyskania co do niego ostatecznej 
jednoznaczności. Zacznijmy zatem od propedeutyki. Sięgnijmy do paru współ
czesnych słowników czy podręcznikowych definicji, na chybil-trafił, na razie bez 
ambicji systematyzacyjnych. Wychodzimy więc od sytuacji współczesnej, jako 
że dosyć często dziś słychać o renesansie metafizyki, a i niniejsza próba jest 
przecież pośrednio dowodem wzrastającego nią zainteresowania.

Oto Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (Warszawa 1962) 
podaje trzy znaczenia słowa metafizyka:

1) „rozważania, które się zajmują przedmiotami wykraczającymi poza 
doświadczenie i których celem jest poznanie »istoty« rzeczy; nauka o pierw
szych zasadach bytu; ontologia” (za T. Kotarbińskim, Elementy, s. 95);

2) „metoda w filozofii ujmująca badane zjawiska w sposób ahistoryczny 
i statyczny, w izolacji od innych zjawisk” ;

3) znaczenie potoczne, ironiczne, w sensie nienaukowej, oderwanej od 
rzeczywistości spekulacji myślowej.

Larousse Universel z 1949 roku (w wydaniu z 1969 roku metafizyce 
poświęcono już o wiele mniej miejsca) notuje, że metoda metafizyki nie jest, jak
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ostatni krok myślenia poszukującego podstaw. Wydaje się nam bowiem, że 
właśnie wokół tego podziału i wobec niego krystalizowały się głównie nawarst
wienia znaczeń pojęcia metafizyka. Trzeba pamiętać jeszcze o jednym: niezależ
nie od różnych znaczeń, jakie w dziejach nazwie metafizyka nadawano, istniały 
też dziedziny dociekań i style rozważań, które z dzisiejszej perspektywy chętnie 
byśmy jako „metafizyczne” kwalifikowali, ale które wcale tej nazwy nie 
używały. Czasem je również weźmiemy pod uwagę.

Już u samych początków naszej tradycji filozoficznej natrafiamy od razu na 
ów wieloznaczny splot. Oto Arystoteles 1 określając treściowo obszar rozważań 
zwany później metafizyką, powiada raz, że jest to teologia (teologika) (Met. 
1026a, 1064b), to znowu, że jest to filozofia pierwsza (Met. 996b, 1004a, 1026a), 
innym razem, że jest to episteme, czyli wiedza teoretyczna o pierwszych 
przyczynach i zasadach ogólnych (Met. 982a, 1003a, 1065a), jeszcze inaczej, że 
jest to po prostu filozofia (mądrość) jako taka (Met. 992a, 1060b, 1061 b), by 
wreszcie powiedzieć również, że nie jest to żadna z nauk szczegółowych, lecz 
nauka, która bada byt jako byt (Met. 1003a, 1004b, 1005a). Zgadza się to 
z praktyką naukową Arystotelesa, który wydobywa treści znaczeniowe pojęć 
własnej filozofii z wielowątkowej tradycji. Wobec tego, pojęcie tego obszaru 
rozważań, któremu później nadano miano metafizyki, nie jest u niego wynikiem 
jakiejś rewolucji teoretycznej, ale zabiegu porządkowania, i na pojęcie to 
pracują, od Talesa, całe pokolenia Greków używających takich pojęć, jak 
zasada, przyczyna, idea, byt itp. Arystoteles jawi się zatem jako metafizyczny 
pl u r a i  i s ta,  którego interesują wszystkie poziomy bytu i który na poziomie 
najwyższym widzi różne możliwe kategoryzacje2. W istocie, według P. Auben- 
que’a, „wszystko przebiega tak, jak gdyby Arystoteles, w tej właśnie chwili, 
w której jawi się jako fundator nauki o bycie jako bycie, mnożył argumenty, by 
dowieść jej niemożliwości” 3. Istnieje bowiem od początku kłopot ze zro
zumieniem przedmiotu i zakresu tej nauki. U Arystotelesa jest ona, jak powiada 
Aubenque, une science sans nom, i to nie tylko z przyczyn terminologicznych, 
przypadkowych, ale właśnie z powodów głębokich, treściowych4. Cały więc

1 Zaczynam y od A rystotelesa, bow iem  to u n iego, jak sią wydaje, ma swój początek św iadom a  
refleksja nad zakresem  przedm iotow ym  om awianej dziedziny. Przed nim , oczyw iście, istniała już  
tradycja rozw ażań, dotyczących  sam ego jej przedm iotu, ale nam chodzi bardziej o p o j ę c i e  tej 
dziedziny ( choc nie zawsze uda się uniknąć m ieszania obu tych porządków ) zaczynam y więc od 
A rystotelesa jako tego, który pierwszy zdobył sią tu na m etarefleksję, a i jako tego , który dokonał 
wstępnej kodyfikacji pom ysłów  wcześniejszych

2Te konstatacje zaw dzięczam  profesorow i Juliuszowi D om ańskiem u.
3 P. A ubenque, ,,Le problem e de l e tre  chez A ristote, P U F  1962, s. 207.
4 Przypom nijm y znaną historię pow stania słow a „m etafizyka” . Zaczęło ono pojaw iać się 

w użytku dopiero u średniow iecznych scholastyków  łacińskich, a pochodzi od form uły, użytej w 1 w. 
p.n.e. przez A ndron ikosa z R od os, który podjąw szy się uporządkow ania spuścizny A rystotelesa, 
przyw iezionej, po odnalezieniu w piw nicach Lykeonu, przez Sullę do R zym u, nadał pism om
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późniejszy zamęt, jak wiele zresztą innych, pięknych rzeczy, zawdzięczamy 
Arystotelesowi. Czyżby jednak z Arystotelesa nie dało się wyprowadzić bardziej 
jednolitego czy jednoznacznego pojęcia rozważań metafizycznych?

Przede wszystkim wydaje się, że uprawnione jest sprowadzenie przytoczo
nych wyżej, różnych Arystotelesowych określeń tych rozważań do takiego 
określenia, które u Arystotelesa w księdze Gamma ma najbardziej przed
miotowy, definicyjny charakter: „nauka o bycie jako bycie” . Przy wieloznacz
ności pojęcia byt, niewiele to jeszcze wyjaśnia, ale analiza różnorodnych jego 
znaczeń u Arystotelesa, którą tu musimy pominąć, pozwala, przy pewnej 
tolerancji, na uznanie pojęcia s u b s t a n c j i  (ousia) za to pojęcie, w którym owe 
znaczenia ześrodkowują się5. Nauka o bycie jako bycie byłaby zatem nauką

dotyczącym  tego, co fizyczne, ale traktującym o  tym z wyższego, zewnętrznego w obec empirii poziom u, 
nazwę: ta m eta ta fizyka . Formuła ta nie wskazuje żadnej określonej treści, jest zwykłą formułą katalogową. 
Z punktu widzienia słow otw órczego stanowi ona bardzo dziwny zlepek (odwołuję się tu znowu d o  opinii 
prof. J . D om ańsk iego). D o  głębokich pow od ów  tych kłopotów  term inologicznych wrócim y za chwilę.

5Por. M .-D . Philippe, Une philosophie de l ‘etre  est-elle encore p o ssib le l Ed.P .T equi, 1975, T .I, 
Signification de la m etaphysique., s.21;

N iezbędne wydaje się tu odw ołanie d o  źródłow ego, greckiego znaczenia słowa: ousia. Jak wykłada 
A ubenąue, w  greckim użytku tego słow a zawarte jest nie ty lko znaczenie, które utarło się potem  
w łacińskim  słowie substantia  (a w ięc trwałe podłoże, podstaw a, od której zależą i z której wyłaniają się 
wszelkie inne rodzaje bytu), ale rów nież łacińskie znaczenie essentia  (a więc praw dziw a isto ta  bytu). 
Ousia w pierw otnym  znaczeniu, jeszcze czasem  u A rystotelesa występującym , to „istota-substancja” , 
to bytow ośc bytu, czyli to , dzięki czem u byt jest bytem; jest to  warunek konieczny dla wszystkich  
konkretnych rodzajów bytu, ale jeszcze nie warunek wystarczający do ich pow stania. Poślizg  
znaczeniow y, jaki zaczął z czasem  narastać, spow odow ał, że ów  warunek konieczny stał się zarazem  
wystarczającym , że o u s  i a  była już rozum iana nie tylko jako podstaw ow a kategoria bytu, ale jako  
podstaw a fundująca  w szystkie inne rodzaje bytu. Por. P. A ubenque, Onto-logique, w: Encyclo- 
pediePhilosophiqueUniverselle, vol. I, L'U niversephilosophique, d iń ge  par A . Jacob, P U F  1989, ss. 8-11.

Pora też w tym miejscu w rócić d o  sprawy głębokich przyczyn k łopotów  term inologicznych  
m etafizyki. Jak pisze tenże A ubenque (pisze o ontologii, ale u tożsam iają  z m etafizyką), jako  nauka  
o bycie, nie ma ona „przedm iotow ego” , dziedzinow ego charakteru, anologicznego do  innych dyscyplin 
„nauki” , b o  to, d o  czego odnosi się tu logos, nie jest zewnętrzne w obec sam ego logosu , a w ięc jej 
przedmiot nie jest po prostu tym, co jakoś empirycznie oznaczone, lecz tym, co sam o zn  a c z y .  W iąże się 
to z różnymi funkcjami czasow nika b y ć  w językach  indoeuropejskich. D adzą się najogólniej wyróżnić 
trzy takie funkcje: predykatywna („A j e s t B ”), tożsam ościowa („A j e s t A ”) i egzystencjalna („A je  s t” ). 
O tóż specyfika lego słowa i jego pochodnych sprawia, że rozważania o bycie nabierają metateoretyczne- 
go, sam ozw i *nego, „n ieprzedm iotow ego” charakteru. A nadto, „bytu" nie m ożna zdefiniow ać, bo  
wbrew praktyce „ n orm alnych” definicji, nie m oże być on pom yślany jako  uszczegółow ienie jakiegoś 
bardziej ogólnego rodzaju, gdyż sam jest tym, co najbardziej ogólne, co przekracza wszelkie określenia, 
co więc należy do rzędu, zw anych tak przez scholastykę, „transcendentaliów ” .Por. P. A ubenąue, ibid.

Filozoficzną refleksję nad osob liw ościam i funkcji czasow nika b y ć  warto skonsultow ać, a nawet 
jest to  n ieodzow ne, z w ynikam i n ow oczesn ego  językoznaw stw a transform acyjnego (w szczególności 
dzieło C h.H . K ahna, The Verb ,,be"  in A ncient Greek, 1975), uznającego użycie tegc czasow nika  
jako łącznika w strukturze podm iotow o-predykatyw nej za centralne w całym  system ie skorelow a
nych użyć, a użycie egzystencjalne jedynie za pochodne.Por .A .G aw roński, K iedy ,,być"znaczy  
,,istn ieć”?, w: „Znak Idee”, T. 2, 1990 (J ęzyk  i m etafizyka).
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0 substancji, czy raczej, jak mówi Arystoteles (Me/.1003b), nauką o substan
cjach. Jak jednak poznanie uniwersalne bytu jako bytu może być poznaniem 
substancyj, a więc realności konkretnie istniejących? Takie poznanie nie 
może być wszak poznawaniem istniejących realności poszczególnych, bo tym 
zajmują się nauki szczegółowe. Jest tylko następujące ewentualne wyjście 
z tego kłopotu: jeśli, po pierwsze, nauka o bycie będzie zajmowała się tym, 
co wspólne wszystkim substanqom , a więc np. ich złożeniem z materii
1 formy, czy możliwym zestawem przysługujących im przypadłości, jeśli, po 
drugie, będzie zajmowała się substancją w znaczeniu „substancji drugiej” 
(wtórnej), jako przyczyną „form alną” 6 wszystkiego (Met. 983a, 1043a, 
1039b) oraz jeśli, po trzecie, będzie zajmowała się substancją wieczną 
i nieruchomą, czyli koniecznie istniejącym Pierwszym Poruszycielem (Met. 
107 lb, 1072a, 1072b, 1073a). Takie rozumienie przedmiotu metafizyki 
oddziałało najsilniej, jak się zdaje, na średniowiecznych czytelników Arys
totelesa.

Dla naszego tematu największe znaczenie może mieć kontrowersja, jaka 
powstała w tym okresie między Awicenną a Awerroesem. Według Awicenny 
właściwym zadaniem metafizyki jest spekulacyjne badanie bytu jako bytu, 
esencjalna analiza czystych możliwości i konieczności. Choć nazywa ją „boską 
nauką”, to jej przedmiotem nie może być sam Bóg, zbyt czysty i po Plotyńsku 
nieokreślony, bowiem pierwszym przedmiotem dla inteligencji jest byt. Na 
podstawie badania bytu jako bytu można dowieść istnienia Boga, bowiem 
w samej strukturze bytu odkrywa się jego zależność od Boga-Stwórcy, ale badać 
samego Boga nie można. Natomiast Awerroes twierdzi, że byt sam nie może być 
przedmiotem metafizyki, gdyż pojęcie bytu ogólnego, uniwersalnego nie może 
odpowiadać niczemu realnemu. Byt jako taki nie ma żadnej określonej 
własności i jest tylko nazwą nadawaną wszystkiemu temu, do czego stosują się 
predykaty. Kiedy mówimy o jakiejś określonej własności, to mamy do czynienia 
z jakimś jednym, konkretnym bytem, a nie z bytem w ogóle. Tego rodzaju 
konkretnymi bytami zajmują się nauki przyrodnicze, ale też one i właśnie one 
prowadzą do poznania Boga. Bóg bowiem jest pierwszym poruszycielem i jako 
taki jest najdoskonalszą z przyczyn zawartą w tym świecie. Nadawany przez 
niego ruch za pośrednictwem niższych hierarchicznie poruszycieli przekazywa
ny jest aż do najniższych bytów świata materialnego, który jest wieczny. Wobec 
tego, metafizyka, żeby mogła w swych twierdzeniach odnosić się do wszystkich 
bytów, żeby zachowała walor filozofii pierwszej i nauki uniwersalnej, musi mieć 
za przedmiot byt pierwszy ze wszystkich, to znaczy Boga, Metafizyka bada za 
pomocą metod ściśle racjonalnych tę samą sferę, którą w sposób obrazowy 
i przenośny, dostosowany do możliwości umysłów prostych, przedstawia

6 Przyczyna form alna w sensie A rystotelesow ym , czyli to , dzięki czemu od w ęw nątrz kształtuje 
się, zm ienia konkretny byt, pow staje coś now ego; to , co  jest racją realnego istnienia.
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religia7. Tym samym u Awerroesa jaskrawo i zdecydowanie nastąpiło utoż
samienie przedmiotów metafizyki i teologii, co prawda, w tym wypadku, przez 
wyraźną immanentyzację przedmiotu tej ostatniej. I właściwie całe średnio
wiecze musiało w interesującej nas tu kwestii między Awicenną i Awerroesem 
wybierać. Dla autorów średniowiecznych XIII i XIV wieku istnieją właściwie 
następujące rozwiązania problemu przedmiotu metafizyki: albo Bóg jest jed
nym z przedmiotów metafizyki czy też częścią jej przedmiotu — albo Bóg jest 
przyczyną tego, co jest przedmiotem metafizyki8.

Przyjrzyjmy się nieco bliżej najważniejszemu z nich — Tomaszowi z A k
winu. Jak pisze współczesny znawca jego filozofii: „Filozofia grecka i arabska, 
patrystyka i wieki średnie (oraz dzisiejsze główne kierunki filozoficzne) po
sługiwały się pojęciem bytu w sensie esenq'alnym. Najogólniej ujęty byt w tym 
aspekcie jest podmiotem dla bytu ujętego od strony egzystencjalnej; ściślej
— treść pojęcia bytu jest bytem ujętym w sensie esencjalnym” 9. Otóż św. 
Tomasz w porządku bytu esencjalnego jest czystym arystotelikiem — to znaczy 
porządkuje ów byt poprzez kategorie bytowania, z których jako podmiot realny 
najważniejsza jest kategoria substancji, stanowiąca rację bytowania dla innch, 
przypadłościowych kategorii, jak też rację wartościowego poznania. Wszystko 
bowiem co jest — jest albo samą substancją, albo jej realizowaniem się lub też 
mszczeniem, albo jej właściwością (kategorie przypadłościowe), albo wreszcie 
jej negacją lub brakiem. Na oznaczenie takiego bytu w aspekcie esencjalnym 
używa Tomasz wyrażeń różnych: ens, res, aliąuid l0. Ale używa też terminu esse, 
przyporządkowanego do czegoś w sobie zdeterminowanego, na oznaczenie bytu 
w sensie egzystencjalnym. Ten aspekt bytu pojawia się już w młodzieńczej pracy 
Tomasza De ente et essentia. Oto na przykładzie analizy bytu duchowego, 
aniołów, św. Tomasz po raz pierwszy jasno i niedwuznacznie manifestuje swoją 
nową koncepcję bytu realnego, konstytuowanego jako byt przez akt istnienia 
» p rzy ję ty «  od zewnątrz do istoty, czyli do formy czystej bytu duchowego” 
Prowadzi to do uznania zasadniczej nietożsamości istoty i istnienia w bycie 
stworzonym. Prowadzi to również jednak do wytypowania nauki, która ma za 
przedmiot ens commune (byt wspólny wszystkim bytom) i która przez sam ten 
fakt posiada ogólność największą, ale która jest przy tym nauką o tym, co 
oddzielone od materii według swego esse i według swej istoty. Jest wobec tego

7 P or.E .G ilson , Avicenne et te poin t de depart de Duns Scot, w: „ Archives d ’histoire doctrinale et 
litteraire du M oyen A g e” , 2 (1927), ss. 94-95; oraz Z .K uksew icz,Z a rys f ilo zo fii średniowiecznej, 
W arszawa 1973, s. 54 67.

'P or . M -D . Philippe, op. cit. , s. 28 29.
9M .A . K rąpiec, B yt ja k o  b y t w rozumieniu św. Tom asza, w: T om asz z Akwinu,Z)e ente e t essentia. 

O bycie  i istocie. Przekład-kom entarz-studia: M ieczysław  A . K rąpiec, Lublin 1981, s.116.
10 Por. ibid., ss. 117, 120-121. Por. też: T om asz z A kw inu, D e ente et essentia, op. cit., s. 12: 

„...bytem  bezw zględnie i p ierw otnie nazyw a sią substancja...” .
" M .A . Krąpiec, op. c it., s. 122.
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nauką ściśle określoną, chociaż nie jest żadną z nauk szczegółowych. Naukę tę,
0 ile analizuje ona ens i jego następstwa, nazywa Tomasz „metafizyką” . 
Podkreśla przy tym, że owa metafizyka rozpatruje realności boskie (substancje 
czyste) niejako swój przedmiot, lecz jako z a s a d y  swego przedmiotu — i dlate
go jest „teologią filozoficzną” , różniącą się od „teologii Pisma Świętego”, która 
rozpatruje realności boskie same w sobie, jako swój przedm iot12. Owa Tom a
szowa metafizyka nabiera całkiem nowego sensu właśnie przez to, że realny byt 
konstytuowany jest przez akt istnienia, a nie przez akt formy lub jakiekolwiek 
inne akty porządku esencjalnego. Wobec tego istnienie w bycie realnym spełnia 
te wszystkie funkcje, jakie w rozumieniu Arystotelesa spełniała forma rzeczy. 
Infrastrukturę bytu stanowią istnienie i istota. „Z owych dwu czynników 
» integrujących «  bytowość, istota bytu da się upojęciować, istnienie natomiast 
jest niepojęciowalne. M ożna je tylko ująć w konkretnym sądzie egzystencjal
nym...” n . Inaczej mówiąc, akt istnienia stwierdzany jest spontanicznie i bezpo
średnio, i właściwie, poza sądem egzystencjalnym, jest niedostępny dla jakiego
kolwiek aktu poznawczego człowieka — a sąd egzystencjalny jest poznaniem 
jeszcze przed-pojęciowym, nie posiada żadnej struktury treściowej. Ale też tak 
pojęty akt istnienia jest aktem konstytuującym realną bytowość bytu, i roz
ważany sam w sobie, jako istnienie samoistne, jest Bytem Pierwszym, Bogiem. 
„...Bóg jest samym swoim istnieniem, a więc z jego istoty przysługuje Mu 
istnienie, wszystkim innym zaś [bytom] przysługuje ono przez uczestnictwo: 
albowiem istnienie nie jest istotą żadnego innego bytu, gdyż istnienie absolutne
1 z istoty swej samoistne może być tylko jedno...” I4. Z tego właśnie bezpośred
nio wynika, że Bóg sam nie może być przedmiotem pojęciowego poznania, 
a więc metafizyki. „Umysł nasz nie potrafi bowiem uchwycić Jego [Boga] istoty 
samej w sobie, toteż wznosi się do jej poznania z otaczających nas rzeczy” . 
I dalej: „...umysł nasz żadnym [...] z pojęć, oznaczanych przez nazwy wypowia
dane na określenie Boga, nie ujmuje doskonale Bożej istoty” l5. Metafizyka 
Tomaszowa zajmuje się zatem bytem stworzonym, niesamoistnym, ale który 
rzeczywistość swą osiąga dzięki istnieniu, a nie jakiemukolwiek czynnikowi 
treściowemu. Dzięki nietożsamości istoty i istnienia w tym bycie, każda rzecz 
posiada istnienie proporcjonalne do swej istoty, a każdy akt istnienia jest 
odmienny od drugiego aktu istnienia. Byt jest rzeczywisty, to znaczy konkret
nie, jednostkowo istniejący, faktyczny — dlatego w metafizyce Tomasza 
najistotniejszy jest aspekt egzystencjalny bytu — wbrew Arystotelesowemu 
esencjalizmowi form substancji. „Nie można pojąć bytu realnego jako jakiejś 
ogólnej treści, ale zawsze tylko jako treść jednostkową, konkretnie

12 Por. K om entarz T om asza  d o  De Trinitate  B oecjusza, w: „Stud. und Texte z. G eistesgeschichte  
d. M ittelaiters” , 4, Leiden 1955, cyt. za : M .-D . Philippe, op. c i s.35 36, 41, 44.

13Por. M .A . K rąpiec, B y t..., op. cii., s. 116 i 123.
14 Św. T om asz z A kw inu, D zieła  wybrane  , w tłum aczeniu i opracow aniu Jacka Salija OP, 

w ydaw nictw o „W  drodze” , Poznań 1984; Streszczen ie teologii, s.30.
15 Ibid., s. 18.
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związaną z proporcjonalnym sobie istnieniem” 16. Ta właśnie konkretna treść 
jest bytem jako bytem. W efekcie, w tej nasyconej egzystencjalną aurą 
metafizyce „nie można abstrahować ani istnienia od istoty, ani vice versa, ale 
byt można ująć tylko w sytuacji polarnej, gdzie biegunami są i istota i istnienie. 
Takie pole bytu jest nieskończone. M a jednak konieczną perspektywę: toż
samość Absolutu” l7.

Inny sposób wytyczania obszaru metafizyki doszedł również jeszcze w śred
niowieczu do głosu u Wilhelma Ockhama. I tu, jak gdzie indziej, Arystoteles 
może być uznany za źródło18 —  i to zarówno w odniesieniu do „nominalizmu” , 
jak i przez swoją koncepcję metafizyki jako episteme. Skrajny empiryzm 
i nominalizm Ockhama nakazuje mu przyjąć, że wszystko, co istnieje aktualnie, 
jest jednostkowe, a to prowadzi do tezy, że świat, w którym nie istnieje nic 
ogólnego, jest światem całkowicie oddzielonych jednostek, istniejących niezale
żnie od siebie. Jeżeli takimi jednostkami są na przykład przedmiot poznania 
i sam akt poznania, intuicja, to łatwo dojść do wniosku o możliwości intuicji 
tego, co nie istnieje. I tak się ma sprawa z tzw. „naturalnymi pojęciami 
ogólnymi” : są one istniejącymi w umyśle pojęciowymi znakami, wcześniejszymi 
od słownych wyrażeń i od nich niezależnymi. Naturalne pojęcia ogólne są 
znakami orzekanymi o wielu jednostkach i posiadają rzeczywistość tylko jako 
akty intelektu. Są realne, bo istnieją jako owe akty, ale nie oznaczają niczego 
realnego, bo znaczą jedynie szczegółowe rzeczy poza umysłem lub inne 
szczegółowe akty umysłu. Są naturalne, bo ich ogólność sama tworzy się 
w myśli pod wpływem naturalnego działania rzeczy jednostkowych (tym, co 
wytwarza w nas pojęcia ogólne jest „natura” , która robi to w sposób tajemny, 
tak iż znane są nam tylko skutki: natura occulte operatur in universalibus) — ale 
zarazem są „sztuczne” , bo wytworzone dopiero w obecności owych rzeczy, jako 
subiektywne pojmowanie, „intencja” wskazująca na wielość możliwych przed
miotów. Taka jest wedle Ockhama natura powszechnika. I kiedy na kanwie tej 
teorii mówi Ockham o jednoznaczności bytu (jedna, ogólna natura bytowości 
wszystkich bytów, byt jako byt), to m a na myśli logiczną jednoznaczność 
w orzekaniu nazw, a nie coś zakorzenionego we wspólnej bytowości natury. Nie 
ma bowiem jednoznacznej bytowości (ani zresztą bytowości wieloznacznej)
— jedyną jednoznacznością przysługującą bytowi jest jednoznaczna orzekal- 
ność terminu, który zastępuje pojęcie b y tu l9. Płyną stąd rewolucyjne konsek
wencje, jak ograniczenie kompetenq'i teologii naturalnej (niemożność dowie
dzenia istnienia Boga jako przyczyny sprawczej wszystkiego, bo istnieją

16 M .A .K rąp iec, B y t..., op. c it., s.127.
'''Ibid.
18 P o r . E. G ilson , H istoria  f ilo zo f ii chrześcijańskiej w  wiekach średnich. Przełożył S. Z alew ski, 

W arszaw a 1987, s. 728.
19Por. ibid., s. 433— 443.
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przyczyny i skutki, ale niem a czegoś takiego jak „przyczynowość”), jak odebranie 
teologii w ogóle miana nauki i ostre przeciwstawienie czystej wiary i poznania. Dla 
nas najbardziej interesującą jest ta, że wobec likwidacji możliwości mówienia
o bycie jako bycie i wobec opisanej wyżej natury powszechników (istniejących 
przecież realnie, choć w umyśle) — zadania metafizyki jako nauki o zasadach 
ogólnych przejmuje logika. U Wilhelma Ockhama dochodzi wprost do utożsa
mienia metafizyki i logiki: poznanie metafizyczne jest poznaniem powszechników, 
jest to poznanie porządku naszych pojęć.

Tożsamość taką odnajdziemy później również u innych myślicieli, przede 
wszystkim zaś u Leibniza i Hegla. U nich jednak ma to zupełnie odmienny sens. 
Z grubsza biorąc, o ile u Ockhama utożsamienie to dochodzi do skutku przez 
„odsubstancjalizowanie” metafizyki i przeniesienie jej przedmiotu w obszar 
czystych operacji intelektualnych, to u Leibniza czy Hegla utożsamienie takie 
staje się możliwe dzięki „substancjalizacji” myślenia, dzięki uznaniu, że logika 
to nie tylko reguły myślenia, ale struktura samego bytu. Już w samym 
sformułowaniu klasycznego pytania metafizyki, autorstwa Leibniza: „dlaczego 
raczej istnieje coś, niż nic?” zawiera się intencja wiodąca do logicyzacji 
metafizyki. Jest to wszak pytanie o „rację” — a racja, to przede wszystkim 
przesłanka poprawnego wnioskowania logicznego. Dla Leibniza pierwszymi 
zasadami są: zasada racji dostatecznej i zasada niesprzeczności. Są to prawdy 
wrodzone, ale — dodaje Leibniz — podobnie wrodzone, „powszechne i wiecz
ne” są idee „bytu, tego co możliwe, tego, co identyczne” , e tc .20 Zatem zasady te 
dotyczą nie tylko sfery myślenia, ale sfery bytu. Wyznaczają one obszar 
konieczności metafizycznej, obszar nieprzekraczalny, bowiem jego prawom 
podlega nie tylko to, co istnieje faktycznie, ale i to, co możliwe. Konieczność 
metafizyczna jest tożsama z koniecznością logiczną czy matematyczną, bo jej 
przeciwieństwo implikuje sprzeczność, czyli „absurd logiczny” 21. Pierwszymi 
prawdami są prawdy typu: „A jest A ” , ale „wszystkie pozostałe sprowadzają się 
do prawd pierwszych za pomocą definicyj, czyli za pomocą rozbioru pojęć, na 
którym polega dowodzenie a priori...” 22. Podział nauk na fizykę, etykę i logikę 
może być w pełni użyteczny, byle tylko — zastrzega Leibniz — rozumieć je „nie 
jako odrębne nauki, tylko jako różne sposoby porządkowania tych samych 
prawd...” 23. Metafizyka jako logika (takie utożsamienie wprost również u Leib
niza występuje24, ogarnia więc wszystkie dziedziny — bo wszystkie muszą jej

20P or.G .W . Leibniz, N ow e rozw ażania  d o tyczące  rozum u ludzkiego, przekł.I.D ąm bska, W ar
szawa 1955, t.I, s.91; t.II, s. 199.

21 Por. G .W . Leibniz, W yznanie w iary f ilo zo fa  ... oraz inne pism a filozoficzn e, oprać. St. 
Cichow icz, W arszaw a 1969, s. 235,370.

“ G .W . Leibniz, P raw dy pierw otn e m eta fizyk i, przekl. J. D om ań sk i, w: W yznanie w iary.,.,op. 
c i t . f i . i l .

23Por. N ow e rozw ażan ia ..., op. c it.,t.II, s.423.
24P or.ibid, t.I, s.7.
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zasadom, jako naczelnym, podlegać: „we wszechświecie wszystko jest powiązane 
na mocy racji matematycznych w taki sposób, że żadnego stanu danego nie dałoby 
się wyjaśnić inaczej, jak za pomocą tego, który go bezpośrednio poprzedzał” 25. 
A jednak istnieje przecież względnie autonomiczny obszar konieczności fizycznej, 
rządzący się, jak powiada Leibniz, „zasadą stosowności” , podlegający, jak 
podkreślaliśmy, również zasadom metafizyczno-logicznym jako zasadom wyższe
go rzędu, to znaczy nie mogący ich przekroczyć, złamać, ale obszar co do swego 
istnienia niekonieczny, czyli taki, którego nieistnienie nie implikowałoby 
sprzeczności logicznej. Inaczej mówiąc, istniejący świat nie jest konieczny 
metafizycznie, choć konieczny fizycznie i jego poznanie jest „kwestią faktu czy 
historii” ; natomiast poznanie możliwości i konieczności samej „jest treścią nauk 
demonstratywnych” 26. Metafizyka zatem ma również względnie wyodrębnioną
— w opozycji do obszaru konieczności jedynie fizycznej — dziedzinę. Właściwym 
przedmiotem metafizyki-logiki byłby obszar możliwości czystych, esencji: „W 
stosunku do naszych pojęć, a nadto do samych rzeczy możliwość jest pierwotna 
z uwagi na swe pochodzenie i naturę. Albowiem esencja, czyli możliwość stanowi 
źródło istnienia, a istnienia lub prawdy fizyczne (czyli dotyczące tego, co czasowe) 
stosują się do prawd esencji, czyli prawd metafizycznych i geometrycznych, 
jednym słowem: wiecznych” 27. Metafizyka-logika uznająca istnienie za orzecz
nik 2S, ukazuje tutaj swoje radykalnie esencjalistyczne oblicze.

Jeszcze inaczej u Hegla. Nie wdając się tutaj w cale bogactwo Heglowskich 
określeń i w opis ich rozwoju, stwierdźmy tylko, co następuje: Hegel krytykuje 
„starą metafizykę” za naiwność, zdroworozsądkcwość, za dogmatyzm (czyli 
„skończoność określeń”). Jej stanowisko odpowiada „pierwszej postawie myśli 
wobec obiektywności” , czyli postawie naiwnej, bezpośredniej, w której „myś
lenie przystępuje wprost do przedmiotów” , jako do zastanej zewnętrzności. 
Częściami takiej metafizyki były: ontologia — nauka o abstrakcyjnych okreś
leniach istoty, racjonalna psychologia — nauka o naturze duszy, kosmologia 
i teologia naturalna albo racjonalna29. Ale jest też u Hegla inne, właściwe mu 
pojęcie metafizyki, utożsamianej z logiką spekulatywną. „... Myślenie co do 
treści, o tyle tylko jest prawdziwe, o ile zagłębia się w r zecz ,  a co do formy, o ile 
(...) świadomość zachowuje się jak abstrakcyjne Ja, jak Ja u w o l n i o n e  od 
wszelkiej partykularności...” Takie myśli można nazwać „myślami obiektyw
nymi” . „Dlatego l o g i k a  zbiega się z m e t a f i z y k ą ,  nauką o rzeczach ujętych 
w myślach, które uchodziły za to, co wyraża istotności rzeczy” 30. Heglowska

25 G.W . Leibniz, Z  listu do Varignona, w: M .G ordon, Leibniz, W arszawa 1974, wybór tekstów, s.160.
“ Por. N ow e rozw ażan ia ..., wyd. cy t., t.II, s.50, i w: W yznanie w iary..., op. cit., s.232.
" G .W .L eib n iz , z dyskusji z G . W agnerem , w: M .G ord on , op. c it., s. 175.
“ Por. N ow e rozw ażan ia ..., op. c it., t. II, s. 145.
s P or.G .W .F . H egel, E ncyklopedia  nauk filozoficzn ych , przekl. S. F. N ow icki, W arszawa 1990, 

s.90 96.
10 Ibid., s. 88.
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logika spekulatywna czyniąc kategorie kategoriami samego Absolutu, jednocześnie 
wprawia je w ruch. Przechodzą one od abstrakcyjnych, jeszcze pustych form wyrazu 
do coraz bardziej konkretnych, złożonych, wypełniając Absolut coraz bogatszą, 
myślową, empiryczną i nawarstwiającą się w dziejach treścią. Tym samym Absolut, 
Byt sam, tracąc wobec wiedzy transcendengę, staje się bytem samej wiedzy, ale też 
wiedza ta staje się spekulatywnym życiem Absolutu, teleologicznie skierowanym. 
Absolut okazuje się być we właściwym sensie podmiotem, to znaczy substancjalnoś- 
cią samą, a nie substancją o charakterze przedmiotowym, substancją w dawniej
szym, czy potocznym znaczeniu. Zaś logika, najwyższy szczebel owego spekulatyw- 
nego życia wiedzy utożsamia się z metafizyką31. „Sam byt jak i następne określenia, 
nie tylko określenia bytu, ale logiczne określenia w ogóle, mogą być uważane za 
definicje Absolutu, za m e t a f i z y c z n e  d e f i n i c j e  B o g a ” 37. Nie bez powodu 
podkreślamy tu ów ruch kategorii, „otwartość” kolejnych określeń, owo 
spekulatywne życie i podmiotowość Absolutu — wszak jądrem tak rozumianej 
metafizyki okazuje się czas. Czas jeszcze tu nie uznawany za jeden z głównych 
tematów refleksji metafizycznej (uczyni to dopiero nasze stulecie), ale od środka 
nadający jej dynamikę wystarczającą do tego, żeby egzemplifikacją spekulatywnej 
logiki stać się mogła filozofia dziejów. W tej wersji utożsamienia metafizyki z logiką, 
logiką spekulatywną, różną od logiki tradycyjnej i zasługującej raczej na miano 
dialektyki, metafizyka uwolniona zostaje od esencjalizmu.

W tym miejscu naszego przeglądu musimy zatrzymać się nieco nad znacze
niem, wprowadzonego przed chwilą w kontekście opisu ujęcia Heglowskiego, 
terminu „ontologia” . Jak się na ogół przyjmuje, terminu tego użył po raz 
pierwszy J.Clauberg w 1646 roku w swej Metafizyce (pracy z podtytułem 
Ontosophia). W swych Elementa philosophiae sive ontosophiae (1647 r.) Clau- 
berg pisze: „Ponieważ nauka, która dotyczy Boga nazywa się » teo z o fia «  albo 
» teologia« ,  wydaje się stosownym nazwać » o n to zo fią«  albo » o n to lo g ią«  
naukę, która nie traktuje o tym czy innym bycie, różnym od innych z racji swej 
szczególnej nazwy czy swych własności, lecz o bycie w ogólności” 33. Ter
minologię tę podjął Ch. Wolff, który dzięki synkretyzacji (co prawda w duchu 
leibnizjańskim) i szkolarskiej kodyfikacji występujących na przełomie XVII 
i XVIII wieku wersji metafizyki, zapewnił jej stosowanie nie tylko aż do 
krytycznego wystąpienia Kanta, ale także znacznie później. Wolff podzielił 
metafizykę na ontologię, kosmologię, psychologię racjonalną i teologię natural
ną. Podział ten był funkq'ą panującej wówczas w metafizyce sytuacji. Otóż

31 Por. G .W .F . H egel, Fenom enologia ducha, przekł. A . Landm an, W arszawa 1 9 6 5 ,1.1 , s. 70, t. 
II, s. 190. Por. też: G .W .F . H egel, N auka logiki, przekl. A . Landm an, W arszawa 1967, t.I, s. 6— 7: 
„...nauka logiki, która jest w łaściw ą m etafizyką, czyli filozofią  czysto  spekulatyw ną...” .

32G . W . F . H egel, E ncyklopedia ..., op. cii., s. 143.
33 Cyt. za M .-D - Philippe, Une philosophie..., op. cii., s. 55— 56. P .A ubenque podaje, że term in

„ o n to lo g ia ” ukuty zosta ł przez słow niki filozoficzne G loclen iusa (1613) i M icraeliusa (1652). Por.
P .A ubenque O nto-logique, op. cii.
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— posługując się tą term inologią— można skonstatować, że od Spinozy jądrem 
rozważań metafizycznych stają się zagadnienia ontologiczne odniesione do 
problemów teologii naturalnej, lub prościej: ontologia w swej istocie sprowadza się 
do teologii naturalnej czy racjonalnej i występuje jako tzw. „metafizyka ogólna” , 
a kosmologia i psychologia traktowane są jako jej bardziej peryferyjne dziedziny 
i występują jako „metafizyka szczegółowa” . „Ontologizacja” metafizyki, będąca 
właściwie efektem emancypaq’i nowożytnego myślenia wobec roszczeń teologii 
„objawionej” , prowadziła do homogenizacji kategorii istoty i istnienia, do 
esencjalizmu zatem, czego najżywszym wyrazem była kariera tzw. „dowodu 
ontologicznego” . Łączyło się to również z wyraźnym wyartykułowaniem idei 
samoistności substancji, idei substanqi jako causa sui. Z jednej strony można rzec, 
iż nie ma w tym nic szczególnie nowego (oczywiście mówimy tu o zakresie 
znaczeniowym terminu metafizyka, a nie o bogactwie konkretnych rozwiązań 
metafizycznych takiego np. Spinozy)— z takimi utożsamieniami mamy wszak do 
czynienia od samych greckich początków. Z drugiej jednak strony, „ontologizac
ja ” problematyki teologicznej (w połączeniu, rzecz jasna, z innymi, bardziej może 
zasadniczymi procesami zachodzącymi na styku teologii „objawionej” i nauki 
nowożytnej, procesami skutkującymi usunięciem teologii z rzędu nauk) i postępu
jące za nią utożsamianie idei samoistności substancji z nowożytną ideą 
podmiotowości, nanoszące tym samym na sferę bytu, substancji, właściwy 
podmiotowości wymiar epistemologiczny, oraz wynikłe z zabiegów klasyfikowa
nia,, normalne” traktowanie ontologii, jako jednej z wielu dziedzin filozoficznych, 
i poddanie jej obowiązującym te dziedziny standardom epistemologicznym
— doprowadziły z czasem do sytuacji, k tórą tak oto przedstawia współczesny już 
badacz francuski: „Podczas gdy ontologia tradycyjna przyznawała prawa teologii 
nie mieszając się z nią, ontologia nowoczesna uzurpuje sobie prerogatywy teologii 
jednocześnie ogłaszając śmierć Boga.(...) Ale żyje on w filozofii, która go neguje: 
filozofia ta jest ożywiana taką namiętnością do absolutu, tak utwierdza się w trosce 
przekraczania dualizmu, że odnajduje Boga w samq filozofii; w absolutnej wiedzy 
jako stawaniu się Boga, czy też w Słowie jako tej siedzibie Bytu, gdzie zamieszkuje 
człowiek. Ale wraz z Heideggerem to Słowo jest ciszą. Ontologia dusi się 
w rozrzedzonym powietrzu szczytów: jest już tylko swą własną możliwością, nie 
mogąc dalej uprawiać dialektycznej gry możliwego i rzeczywistego” 34. Zatem 
ontologia, po pierwsze, przesycona poszukiwaniem absolutu w immanenq‘i, 
traktowana jest jako rdzeń problematyki metafizycznej, jako synonim metafizyki, 
czy właśnie jako „metafizyka ogólna” . Po drugie jednak, na skutek wspomnianych 
wyżej przesunięć pojęciowych związanych z „ontologizaqą” , a także odnoszona 
do sytuacji poznawczej poszukującego człowieka, kojarzona bywa coraz częściej 
z epistemologiczną prawomocnością warunków jej uprawiania. I tu natrafia na

34M .D ufrenne, Breve rtote sur l'ontologie, w: „R evue de M etaphysique et de M orale” , 1954, 
N r 4, s .4 1 1 - 4 1 2 .



38 Jacek M igasiński

swoją własną granicę. Historycznie, granicą tą była Kantowska krytyka. 
Początków wszakże tej tradycji należy szukać u Descartesa.

Pierwotnym zabiegiem tej filozofii jest metodyczne wątpienie. Jest to operacja 
krytycznego rozbioru wiedzy i jej źródeł, mająca na celu odnalezienie i absolutne 
uprawomocnienie jej podstawy, operaq'a rozciągająca swą władzę na wszystkie 
dziedziny, również na samoweryfikującą się, wydawałoby się, matematykę. 
Wynikiem jej jest, jak wiadomo, odnalezienie intuicyjnej pewności Cogiło. Gdyby 
Descartes poprzestał na tym, metafizyka, a przynajmniej metafizyka w starym 
znaczeniu, okazałaby się niemożliwa; można by mówić o strukturze ludzkiego 
poznania tylko, zakorzenionej w skończoności Ja. Ale Descartes odnajduje coś 
jeszcze (i musi odnaleźć, żeby przezwyciężyć narzucony przez własne kryteria 
prawdziwości dualizm) — mianowicie odnajduje w swoim Cogito „na pierwszym 
miejscu ujęcie tego, co nieskończone, przed ujęciem tego, co skończone, czyli ujęcie 
Boga przed ujęciem mnie samego” 33. Descartes bowiem, korzystając z jednej 
strony z narzędzi pozostawionych przez scholastykę, a z drugiej przynaglany 
koniecznością rozwinięcia własnej filozofii poza „punkt Archimedesowy” , 
dysponuje jeszcze, jak by powiedział Merleau-Ponty, pozytywną ideą nieskończo
ności, a jak sam mówi — „realną i pozytywną ideą Boga, czyli bytu najdoskonal
szego” 36. Głównym zatem zagadnieniem filozofii w Medytacjach rozwijanej, 
a więc „filozofii pierwszej” , okazuje się, jak mówi sam Descartes, „zagadnienie 
Boga i zagadnienie duszy” 37. Ale też właściwie zagadnieniem jedynym. Problemy 
„bytu jako bytu” , czy też cała problematyka nazywana później właśnie ontologią 
jest tu nieobecna. Obserwujemy dość dziwny spektakl: z jednej strony „filozofia 
pierwsza” , zajmująca się substancją myślącą, duchową, a więc duszą ludzką 
i Bogiem (przy czym „zajmująca się” tylko w ramach kompetencji skończonego 
ludzkiego rozumu, a więc właściwie konstatująca tylko istnienie i prostotę tej 
substancji) — z drugiej po prostu fizyka, a więc nauka badająca już zgodnie ze 
swoimi własnymi standardami substancję rozciągłą, cielesną; po środku nic, 
pustka i przepaść dualizmu. Z tego punktu widzenia zrozumiała staje się 
symptomatyczna niechęć Descartesa do używania słowa „metafizyka” : tak jakby 
chciał uniknąć tego znaczenia przedrostka „meta” , jakie występuje w słowach 
„metanauka” , „metajęzyk” . Tak więc rodząca się w kleszczach metodologicznej 
i epistemologicznej krytyki „metafizyka” Descartesa może zachować swoje 
residuum tylko w obszarze doznawanej jako pozytywna rzeczywistość idei 
nieskończoności — całą resztę obejmuje w posiadanie nowożytna nauka.

Uzależnienie metafizyki od krytyki dokonuje się w pełni u Kanta. Począt
kowo sytuacja metafizyki jest w jego filozofii krytycznej dwuznaczna. Zada

35 R. D escartes, M edyta c je  o p ierw szej filo zo fii, przekl. M . i K. A jdukiew iczow ie, W arszawa  
1958, s.60.

36 Ibid., s .7 1 .
31 Ibid., s.3.
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niem krytyki czystego rozumu jest ufundowanie metafizyki jako nauki. Dotych
czasowa metafizyka, jako dogmatyczne wykraczanie poza granice możliwego 
doświadczenia, warunków naukowości jeszcze nie spełniała, a więc właściwie nie 
było jeszcze wcale metafizyki38. Krytyka czystego spekulatywnego rozumu może 
być więc uznana za „propedeutykę” przyszłej metafizyki. Ale oto okazuje się, że 
krytyka w swej pracy wykazuje możliwość tylko regulatywnego użytku idei 
czystego rozumu, będących celem badań metafizyki: idei „Boga, wolności 
i nieśmiertelności” 39. Użytek konstytutywny, przedmiotowy, a więc zapewniający 
naukowe poznanie, krytyka przyznaje jedynie kategoriom intelektu operującym 
w granicach doświadczenia. Tym samym „analiza metafizyka podzieliła czyste 
poznanie a priori na dwa bardzo nierównomierne składniki, mianowicie na 
poznanie rzeczy jako zjawisk i na poznanie rzeczy samych w sobie. Dialektyka 
wiąże je znowu z sobą doprowadzając do zgodności z konieczną ideą rozumową 
tego, co nieuwarunkowane, i znajduje, że tej zgodności nie osiąga się inaczej, jak 
tylko przez owo odróżnienie, które przeto jest prawdziwe” 40. Nie zapominajmy 
jednak, że Kantowska dialektyka jest nauką o „pozorze transcendentalnym”, 
który wykrywa, ale którego usunąć nie m oże41. Otrzymujemy dziwny wynik: 
spekulaty wny rozum nie mogąc ustanowić przedmiotowości metafizyki, zaczyna 
samą krytykę i jej kolejne kroki traktować jako wypełnienie zadania metafizyki. 
Przedmiotem tej metafizyki w jej noworodzącym się znaczeniu będzie więc samo 
owo odróżnienie wskazanych wyżej składników czystego poznania, samo miejsce, 
choci aż p u s t e, j akiego dostarcza spekulaty wny rozum na rozszerzenie poznania 
w jego użytku praktycznym, moralnym. Kant usilnie przekonuje czytelnika 
( i siebie samego), że pożytek płynący z takiego zakreślenia obszaru metafizyki nie 
jest wyłącznie negatywny, tak jak nie negatywną, a pozytywną korzyść przynosi 
p o l i c j a  czy urząd c e n z o r a ,  który metafizyka w „rzeczypospolitej nauk” pełni; 
że chociaż istnieje „naturalne ograniczenie wszelkiego możliwego spekulatywnego 
poznania rozumu do samych tylko przedmiotów doświadczenia” , to przecież „te 
właśnie przedmioty musimy także jako rzeczy same w sobie móc, jakkolwiek nie 
poznać, to przecież przynajmniej p o m y ś l e ć  (podkr. moje — J.M.); że krytyka 
przekonuje o konieczności pozytywnego posługiwania się czystym rozumem 
w sferze praktycznej (moralnej), w której „sięga on nieuchronnie poza granice 
zmysłowości” 42 — ale faktem jest, że krytyka przestaje być tylko „propeudeuty- 
ką” metafizyki, przygotowującą wystąpienie — by trzymać się poprzednich 
metafor — k a p ł a n a ,  i sprowadza jego rolę do swojej pracy. Krytyka

“ Por. I. K ant, Prolegom ena do w szelk iej p rzy sz łe j m eta fizyk i... przekl. B .B om steina na n ow o  
opracow ała J.Suchorzew ska, W arszawa 1960, s.6.

35Por. I. K ant, K rytyk a  czystego  rozum u, przekł. R. Ingarden, W arszawa 1957, t. II, s. 47.
w Ibid., t.I, s.34.
41 Por. ibid., t. II, s.7
42Por. ibid., t. I, s. 35, 38 -4 0 ;  t. II s. 595.
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utożsamia się w rzeczywistości z całkowitym systemem filozofii transcendental
nej, a ten ze swoiście, ostatecznie jednak „negatywnie” , pojmowaną metafizyką: 
„Ażeby metafizyka mogła obecnie rościć prawo do nie tylko zwodniczego 
wmawiania czegoś, lecz i do pełnego zrozumienia i poznania [nauki] oraz 
przekonania co do słuszności, na to potrzeba, by krytyka rozumu wyłożyła, i to 
w postaci zupełnego systemu wszystko, co następuje, a więc: zasób całkowity 
pojęć a priori, ich podział według różnych źródeł, zmysłowości, intelektu
i rozumu, dalej zupełną ich tablicę i rozczłonkowanie wszystkich pojęć, wraz 
z tym wszystkim, co daje się stąd wywnioskować, następnie zaś przede 
wszystkim, za pomocą dedukcji tych pojęć, możliwość syntetycznego poznania 
a priori, zasady użycia tych pojęć, a w końcu ich granice” 43. K ant wprawdzie 
powiada, że cały „system metafizyki” składa się z ontologii, raq'onalnej fizyki, 
racjonalnej psychologii, racjonalnej kosmologii i racjonalnej teologii — ale 
poza ontologią, wszystkie pozostałe dziedziny składają się tylko na tzw. 
„fizjologię czystego rozumu” , czyli rozważanie przedmiotów jako danych 
różnym rodzajom oglądania, i jako takie, jak widać z całości dzieła, nie 
wchodzą we właściwy obręb Kantowskiego zamierzenia. Ontologią natomiast, 
to zgodnie z ostatecznym utożsamieniem Kanta, filozofia transcendentalna 
rozważająca „tylko intelekt i sam rozum w systemie wszystkich pojęć i zasad 
odnoszących się do przedmiotów w ogóle, nie przyjmując przedmiotów, które 
byłyby dane” 44. Tak rozumiana ontologią to — Kantowska metafizyka. 
W istocie więc krytyka pragnąc uratować metafizykę, uczyniła ją  niemożliwą 
w tradycyjnym sensie i sama zajęła jej miejsce; upraszczając —  epistemologia 
stała się ontologią. Bezpośrednią konsekwencją tego procesu będzie to, że byt 
okaże się dostępny tylko w strukturach świadomości, pojmowanej bądź jako 
głęboka wewnętrzność duchowa, bądź jako ponadjednostkowa struktura wie
dzy. Stąd metafizyki nokantowskie (w sensie treściowym) będą szły bądź 
w kierunku metafizyki doświadczenia wewnętrznego (np.spirytualizm francu
ski), badź w kierunku esencjalnej metafizyki struktur poznawczych (np. 
neokantyzm, strukturalizm).

Najważniejszą i najbardziej płodną kontynuacją transcendentalnego na
stawienia wobec metafizyki, wyłożonego przez Kanta, była u progu współczes
ności fenomenologia. Husserl odrzuca „każdą naiwną i operującą absurdami 
metafizykę” , strzeże swą fenomenologię przed „wszelkimi m e t a f i z y c z n y m i  
p r z y g o d a m i ,  wszelką spekulatywną egzaltacją” 45, ale nie wyklucza „metafi
zyki w ogóle” i nie zatrzymuje się przed „najwyższymi i ostatecznymi” 
zagadnieniami. Przeciwnie, powiada, że „transcendentalna fenomenologia (...) 
obejmuje rzeczywiście całkowity horyzont zagadnień filozofii oraz ma dla niego

43I.K an t, P rolegom ena..., op. c it., s. 1 7 6 —177; por. rów nież K ry ty k a ..., op. c ii., t. I, s. 18.
44Por. K ry ty k a ..., op. c it., t .II, ss. 5 8 9 —593.
45 Por. E. H usserl, M e d y ta c je  K artezjańsk ie , przekl. A . W ajs, W arszaw a 1982, s. 209 i 235.
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gotową metodę; że więc obejmuje ona rzeczywiście wszystkie zagadnienia, które 
należy postawić ze stanowiska konkretnego człowieka, w tym również i wszyst
kie tzw. zagadnienia metafizyczne o ile w ogóle m ają jakiś możliwy sens” , do 
którego sformułowania zresztą „powołana jest właśnie ta fenomenologia” 46. 
Więcej nawet — fenomenologiczno-transcendentalny „idealizm” prowadzi do 
konkretnych metafizycznych rezultatów: „idealizm ten okazuje się w konsekwe
ncji monadologią, która przy całym swym nawiązującym świadomie do metafi
zyki Leibniza tonie, zawartość swą czerpie wyłącznie z operaq'i wydobywania 
zasobów (...) transcendentalnego doświadczenia, a więc z najpierwotniejszej 
oczywistości, w której źródło swe muszą mieć wszystkie inne dające się 
pomyśleć oczywistości^..) Akty fenomenologicznego rozwijania zasobów nie 
mają więc w istocie nic wspólnego z m e t a f i z y c z n y m i  k o n s t r u k c j a m i ,  
z otwartym lub ukrytym teoretyzowaniem w oparciu o założenia lub idee 
pomocnicze przejęte z historycznej tradyqi metafizyki. Fenomenologia stanowi 
najjaskrawsze przeciwieństwo tego wszystkiego, stanowi je właśnie poprzez 
postępowanie trzymające sią ram czystej i n t u i c j i ,  lub raczej czystego rozwija
nia sensu, które dokonuje się w niej na drodze wypełniającej samoprezentacji47. 
Tak więc to fenomenologiczne postępowanie prowadzi do jakiejś uprawnionej 
metafizyki, a nie odwrotnie. Taka metefizyka to wynik krytyki „ naturalnego” 
poznania w naukach szczegółowych, wynik zastosowanego opisu fenomenolo
gicznego i redukcji, wynik wypracowanej tym sposobem „intuicji” . Wynik ten, 
to „nauka o tym, co istnieje w sensie absolutnym” . Metafizyka jako taka nauka 
wyrasta z krytyki poznania czy krytyki „rozum u” i jest „niezbędna” 48. Obok 
niej jednak, odniesionej do faktycznego istnienia w sensie absolutnym, fenome
nologia Husserla i następców wyróżnia odrębną co do zakresu ontologię, 
Ontologia jest pomyślana jako etap przygotowawczy metafizyki, jako esencjal- 
na analiza tzw. czystych możliwości wyznaczonych związkami zachodzącymi 
między przedmiotami poznania, czy między istotami tych przedmiotów, czy 
inaczej , jako aprioryczna teoria dotycząca sensu przedmiotów nauk szczegóło
wych i teoria ogólna świata obiektywnego w jego idealnych jakościach wyrasta
jących z konkretnej naoczności49. Fenomenologia jest więc w istotnej swej części 
entologią, a jej punktem krańcowym jest zawsze pewna metafizyka.

Dociekania ontologiczne i metafizyczne właśnie m.in. w związku z inspiracją 
fenomenologiczną doznały współcześnie znacznego impulsu, pobudzenia.Szcze
gólnie znaczącą rolę odegrała tu filozofia Heideggera. Należy to już jednak,

46 E. H usserl, Posłow ie do m oich „Idei", przekł. J .Szew czyk, w: D rogi współczesnej filo zo fii. 
A n to log ia  w  opracow aniu M . J. Siem ka, W arszawa 1978, s. 52.

47E. H usserl, M e d yta c je ..., op. cit., s. 226— 227.
“ Por. E .H usserl, Idea fenom enologii, przekł. J. Sidorek, W arszaw a 1990, s. 33 i 71.
45 Por. E. H usserl, M e d yta c je ..., op. cit., s. 207-208; rów nież Idea..., op. c it., s. 83— 84, 91— 92: 

por. także: R. Ingarden, S pór o istnienie św ia ta , 1 .1 , W arszaw a 1987, s. 44— 61.
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wraz z innymi rozlicznymi projektami metafizycznymi, do właściwej współczes
ności — a naszym zamiarem było wytypowanie tych znaczeń pojęcia 
metafizyka, które odegrały znaczączą rolą w historii i złożyły się na owocującą 
dzisiaj tradycję. Oczywiście —  nasza próba typologii nie jest wyczerpująca. 
Pominęliśmy tu np. celowo te ujęcia metafizyki, które programowo je odrzucały 
czy negowały, nie wnosząc do jej rozumienia nic pozytywnie nowego, bądź 
negując — faktycznie uprawiały ją  w najbardziej tradycjonalnych wersjach; 
ujęcia występujące np. we francuskim Oświeceniu, pozytywizmie, czy 
marksizmie. Wspomnijmy już tylko na koniec o tym rozumieniu metafizyki, 
które przewijało sią przez całą historię filozofii i do dzisiaj oddziaływuje, 
a o którym dotąd nie mówiliśmy. Mam tu na myśli mistykę jako ten typ 
doświadczenia, który zdaniem wielu filozofów czy profetów, jako jedyny 
umożliwia dotarcie do absolutnie pierwotnej czy najwyższej sfery bytu. To 
utożsamienie metafizyki z mistyką obserwować można z większym lub 
mniejszym natężeniem od Plotyna, przez mistyków niemieckich do Bergsona
i jego następców. Pisze współczesny orędownik tej postawy: „Jeśli metafizyka 
jest kontaktem ze sferą ponadzmysłową, to tylko życie mistyczne to umożliwia, 
jako radykalne zerwanie ze światem percepcji i działania. Jest ono odkrywaniem 
kontaktu z absolutem. Los metafizyki związany jest z doświadczeniem 
mistycznym. Autentyczna metafizyka, to przygotowanie tego doświad
czenia” 50.

Podsumujmy:

W wyniku naszego historycznego przeglądu dokonaliśmy szeregu iden
tyfikacji różnych typów rozumienia zakresu i przedmiotu pojęcia metafizyka, za 
pomocą upraszczających utożsamień; oto schematyczny tego zapis:

— metafizyka jako nauka o bycie jako bycie, czyli substanq'i w różnych 
znaczeniach (Arystoteles);

— metafizyka jako esencjalna analizy bytu jako bytu (Awicenna, Duns 
Szkot);

— metafizyka jako teologia racjonalna (Awerroes, Spinoza);
— metafizyką jako egzystencjalna teoria bytu jako bytu (św. Tomasz);
— metafizyka jako logika w trzech różnych wersjach (Ockham, Leibniz, 

Hegel);
— metafizyka jako ontologia, czyli teoria rozpatrująca relacje wewnątrz- 

bytowe;
— metafizyka jako efekt krytyki poznania bądź system samej krytyki 

(Descartes i Kant);

®E. M orot-Sir, Philosophie e t m ystiąue, A ubier, Ż d . M ontaigne 1948, s.181.
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— metafizyka jako owoc transcendentalnej fenomenologii, różniąca się od 
ontologii;

— metafizyka jako mistyka.

Jacek  M igasiński

LA  M Ć T A P H Y SIQ U E : L ’Ć B A U C H E  D ’U N E  T Y P O L O G IE  D E  LA  N O T IO N

R e s u m e

Le poin t d e  depart d e  cet article —  c’est une constatation  de 1’am biguite de la n otion  de la 
m etaphysiąue, attestee par quelques definitions rapportees des vocabulaires et encyclopedies 
differentes. Pour sortir de cette situation confusee, 1’auteur rem onte a l’histoire et construit une 
typolog ie prelim inaire des sign ifications de la n otion  de la m etaphysique qui ont ete form ees au 
cours d ’histoire de la ph ilosoph ie. II ne fixe avec tout cela son attention que sur la s i g n  i c a  t i o n  de 
la n otion  de la m etaphysique et sur la definition  de son objet, en laissant a part une richesse des 
resolutions m etaphysiques. V oila  cette typologie:

—  m etaphysique com m e une science de 1’etre com m e 1’etre (A ristote)
—  m. com m e une analyse essentielle d e  1’etre (A vicenne, D u n s Scot)
—  m. com m e une theo log ie  rationelle (A verroes, Spinoza)
—  m . com m e une theorie existentielle de l’etre(Thom as d ’A quin)
—  m . com m e une logique (dans des versions d e O ckham , Lebniz, et H egel)
—  m. com m e 1’on to log ie , c ’est a dire une theorie des relations a 1’interieur de 1’etre
—  m. com m e un effet d ‘une critique du savoir ou le system e de la critique m eme  

(D escartes, K ant)
—  m. dans la prise d e  la phenom enolog ie transcendentale, com m e dilTerente de 1‘on tologie
—  m. com m e m ystique.
Cette typolog ie , sans livrer une s e u l e  signification de la notion , peut neanm oins contribuer

—  espere 1’auteur —  a la m eilleure com prehension de la situation contem poraine de la  
m etaphysique.


