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sztuki, k tóre pom agają porównyw ać i uzasadniają  porów nyw anie tych 
rodzajów  sztuki jako system ów znakowych,

5. O. K arp ińska i I. Rewzin w pracy pt. „Analiza sem iotyczna
wczesnych sztuk Jo n esco 22 ukazu ją  specyficzność sem iotyczną sztuk 
Jonesco. S tw ierdzają, że był on we wczesnych swoich sztukach p ierw 
szym pisarzem , k tóry  jako treść sztuki obrał je j stronę form alną. 
W związku z tym  można powiedzieć, że w  jego sztukach nie ma zwy
czajnej fabuły, nie ma też zwyczajnego tem atu , bo tem atem  s ta ją  się 
w łaśnie analizy semiotyczne. Np. tem atem  sztuki „Łysa śpiew aczka” 
jest analiza zasad porozum iew ania się ludzi i w ym iany inform acji 
między nimi. „Sens artystyczny sztuki tkw i w  w yrażeniu  idei nieko- 
m unikatyw ności”.23

Na zakończenie prezentacji książki pt. „Sem iotyka k u ltu ry ” w ypada 
stw ierdzić, że dążenia i osiągnięcia uczonych radzieckich w  dziedzinie 
tak  now ej i tak  obiecującej, dokonyw ane ak tualn ie i przekazyw ane „na 
gorąco” w  trakc ie  niejako badań, są w arte  prześledzenia. Dla filozofii 
k u ltu ry  stanow ią nowe aspekty  ujęć. Można przypuszczać, że analizy 
semiotyczne zastosow ane jako technika pomocnicza dla badań  z ja
w isk k u ltu ry  przyczynią się do w ysubteln ienia i w yostrzenia proble
m atyki w te j dziedzinie.

H alina W istuba
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» 1. Realistyczna m etafizyka bytu, nazyw ana też tom izm em  egzysten
cjalnym , przedstaw ia się jako całościowa teoria  rzeczywistości w  od
różnieniu od teorii filozoficznych zależnych od perspektyw  poznaw 
czych, ujm ujących rzeczywistość aspektowo, a zatem  nie uzyskujących 
adekw atnego jej ujęcia.

P rzyjęcie za św. Tomaszem istn ienia jako głównego w yróżnika 
bytu, jako czynnika urealniającego (czyniącego rzeczywistość rzeczy
wistością), a k tóry  również ak tualizu je istotow e składniki bytów  przy
godnych stanow iąc żasadę specyficznie organizującą w ew nętrznie oraz 
jednostku jącą te  byty, pozwala utw orzyć najogólniejszy przedm iot po
znania f  ilozoficznego w  postaci zneutralizow anej w stosunku do 
przedm iotów  innych filozofii, utw orzonych pod w pływ em  sugestii w y
obrażeniow ych lub poznawczych. Tym zneutralizow anym  przedm iotem  
poznania filozoficznego w  realistycznej m etafizyce by tu  jest w ięc byt 
jako istniejący, co zapew nia tej m etafizyce w łaściw ą ogólność ujęć 
z jednoczesnym  ukierunkow aniem  na konkretność. O dróżnia to  to- 
mizm egzystencjalny od m etafizyk zależnych od uw arunkow ań lo- 
gcznych, spirytualistycznych lub m aterialistycznych.

K onsekw encją naczelnego, realistycznego punk tu  w yjścia m etafi
zyki jest stw ierdzenie p luralizm u bytów, metodologiczna rzeczyw istoś- 
ciowa in te rp re tac ja  faktów  z obszaru ludzkiego doświadczenia (czyli 
ich stosunku do rzeczywistości istniejącej) oraz pełne uw zględnienie 
p raw  bytu  istniejącego: tożsamości, niesprzeczności, wyłączonego środ

22 S. 354—357, przeł. A nna Jędrzejkiew icz.
23 S. 357.



ka i rac ji dostatecznej jako niezawodnych podstaw  do iden tyfikacji 
stanów  bytow ych przez rozum ną ludzką refleksję.

Dzięki sw ojej ogólności o tw arte j na konkretność oraz w alorom  iden
ty fiku jącym  byty, m etafizyka realistyczna stanow i w łaściw ą podstaw ę 
do w yjaśnienia fak tu  k u ltu ry  oraz tych zjawisk, k tóre zachodzą w  ob
szarze kulturow ym . P róba przeprow adzenia iden tyfikacji tego fak tu  
i zjaw isk z jego obszaru stanow i tem at niniejszego opracow ania.

Oprócz uw zględnienia perspektyw y egzystencjalnej (rzeczywistościo- 
wej), a także pierw szych praw  bytu  istniejącego i  p luralizm u bytów, 
następu jące stw ierdzenia stanów  i zaw artości bytowych, w ynikające 
z analiz m etafizyki realistycznej, są szczególnie przydatne dla p rze
prow adzenia w spom nianych identyfikacji:

— stw ierdzenie n a tu ry  praw dy i  dobra jako transcendentalnych  
w łasności bytu, a zatem  jako relacji w ew nątrz-bytow ych zachodzą
cych w każdym  istniejącym  bycie,

— substancjalnej jedności i niezm ienności indyw idualnej osoby 
ludzkiej, zm ieniającej się ty lko przypadłościowo w  obszarze p rzypad
łości zew nętrznych — katagorialnych, a w  zakresie właisności transcen 
dentalnych konsty tu jącej się także treściow o w  w ycinku oddziaływ ań 
międzyosobowych,

— sta tu su  bytowego in te lek tu  ludzkiego jako możnościowego sk ład
n ika  duchow ej istoty ludzkiej. (Ta sy tuacja  w arunku je  receptywność 
poznania i tym  sam ym  w yklucza przyznaw anie intelektow i roli k reu 
jącej czyli in icju jącej rzeczywistość).

P rzedstaw ien ia stanów  bytow ych w postaci s tru k tu r, stosowane 
w  m etafizyce realistycznej jako m etodyczny zabieg szczególnie przy
datny  do precyzow ania i ujednolicenia trudnych  ujęć rzeczywistościo- 
wych, zastosow uje się rów nież w  zakresie om aw iania faktów  k u ltu 
rowych.

2. U stalenia realistycznej m etafizyki by tu  (podejm owane jako wszel
kie teoretyczne i praktyczne działania ludzi w obszarze kulturow ym ) 
odnoszą się do bytów  istniejących, czyli do Bytu sam oistnego i przy
godnych bytw  stworzonych, tych zatem, k tóre rzeczywistość w yczer
pują.

Obszar kulturow y, te ren  specyficznie ludzkiej aktyw ności będącej 
twórczością, a nie stwórczośćlią, posługuje się elem entam i bytow ym i 
jako kom ponentam i swoich dzieł. Wnosi do nich elem ent sztuczności 
całkowicie obcy bytow ej rzeczywistości.

Fundam entalnym  ustaleniem  realistycznej m etafizyki bytu, w yn i
kiem  jej skoncentrow nia się na bycie istniejącym , jest rozróżnienie 
rzeczywistości i ku ltu ry .

P odjęte w  perspektyw ie realistycznej ustalenia m etafizyki bytu  
w yraźnie transcendu ją  obszar ku ltu row y potw ierdzając przez to  ogól
ną  praw idłow ość funkcjonow ania ku ltu ry . W tym  sam ym  system ie f i
lozoficznym możliwe są dalsze specyfikacje, charak teryzujące fak ty  
z obszaru kulturow ego w odróżnieniu od rzeczywistości. Jak iż zatem  
jest sens tw orzenia przez ludzi ku ltu ry , tego progu na drodze do rze
czywistości, progu, k tó ry  trzeba n ieustannie przekraczać? Należy szu
kać odpowiedzi w  oparciu o realistycznie zorientow aną antropologię 
filozoficzną.

3. Człowiek, byt przygodny, wyposażony w spotencjalizow aną w ła
dzę in te lek tualną, usytuow any jest jak  gdyby na pograniczu bytu  
i  niebytu. N ajwyższym  celem — dobrem  jest dla niego kon tak t z rze
czywistością w  zakresie i na m iarę wyznaczoną przez jego bytow ą sy



tuację, a więc przede w szystkim  przez rozumność. Przez kon tak t z by 
tam i przygodnym i dostępnym i percepcji zm ysłowej, może człowiek 
ująć rozum nie C entrum  Rzeczywistości — Boga. Rozumny kon tak t 
z rzeczywistością zachodzi na m iarę w yznaczoną przez bierność ludz
kiej w ładzy in te lek tualnej — in te lek tu  możnościowego. Jest zatem  
swoiście ograniczony. Nie jest w ięc ten  kon tak t bezpośrednią rozum 
ną in tu ic ją  rzeczywistości, ale m usi być procesem  zw iązanym  z ko
niecznością u trzym yw ania dystansu wobec rzeczywistości, wobec jej 
bezpośredniego naporu  i odw rotnie z zabezpieczeniem się od strony 
niebytu, którego odziaływ anie na specyfikę by tu  ludzkiego określa 
się jako fikcyjność, elem ent fikcyjny.

Instrum entem  w ytw arzanym  przez ludzi dla celów u trzym ania i ubez
pieczenia procesu rozum nego kon tak tu  z rzeczywistością jest ku ltu ra , 
k tó ra  stanow i jak  gdyby obszar konfron tacji przeciw ieństw : rzeczy
w istości i elem entu fikcyjnego w  ludzkim  rozum nym  doświadcze
niu.

Odpowiednio do sw ojej in strum eta lnej roli stanow i k u ltu ra  z jed 
nej strony jak gdyby „ filtr” zabezpieczający spotencjalizow ane in te
lek tualn ie  byty  ludzkie przed bezpośrednością rzeczywistości, a „siat
kę” tego filtru  stanow i elem ent fikcyjny, przez co jest on jak gdyby 
pozytywnie w łączony w  procesy kontak tu jące , — z drugiej strony 
funkcją  k u ltu ry  byłoby to, co można określić jako realistyczną adap 
tację  właściwego ludziom  doświadczenia, nieodłącznie związanego 
z obszarem  kulturow ym , a stale ocierającego się o fikcję. Realistycz
na adap tacja  dośw iadczenia kulturow ego to zapew nienie kon tak tu  tego 
doświadczenia z rzeczywistością, dokonyw ane poprzez stałe p rzekracza
nie czyli transcendow anie obszaru kulturow ego, co jest równoznaczne 
ze spełnianiem  przez ku ltu rę  w łaściw ej dla niej roli pośredniczenia 
pomiędzy spotencjalizow anym i in telektam i ludzkim i a rzeczywistością 
zew nętrzną wobec ludzi i ich własną.

4. Procesy ku ltu row e można również rozpatryw ać, o czym nadm ie
niono, jako specyficzne w ykorzystanie elem entu fikcyjnego dla celów 
dostępnego ludziom  doświadczenia. W ynika stąd  upraw nien ie elem en
tu  fikcyjnego w  kulturze, jednak w proporcjach służących nadrzędne
mu celowi: kontaktow i z rzeczywistością. W szystkie przejaw y ludz
kiego bytow ania, nieodłączne od najszerzej pojętej ku ltu ry : ludzka
wytwórczość m ateria lna, mowa, konstrukcje myślowe, sztuka, zabawa, 
zaw ierają elem ent fikcji. Pojęcie „organiczności” składników  kultury , 
a także tego, co nazyw am y stylem  w  kulturze, a więc przejaw ów
świadczących o równow adze kultu row ej, byłoby w  jakiś sposób
uw arunkow ane specyfiką w ystępujących w  ku ltu rze  proporcji czyn
ników przeciw staw nych.

E lem ent fikcyjny stanow i jak  gdyby w ew nętrzną tkankę obszaru 
kulturow ego, co odróżnia ten  obszar od rzeczywistości będącej n ie 
podzielną dom eną istnienia. Specyficzna pozytywność elem entu fik 
cyjnego w  s tru k tu rze  obszaru kulturow ego opiera się na opozycyj- 
ności w  stosunku do podstawowych, rzeczywistościowych zorientow ań 
kultu ry . E lem ent fikcyjny w arnkow any jest s tru k tu ra ln ie  przez czyn
n ik  wnoszący w  obszar k u ltu ry  „ślad” bytowości. Tym czynnikiem
jest ludzka aktyw ność poznawcza.

Poznaw alność jest aktyw nością ludzką przypadłościową wobec in 
te lek tu  możnościowego, a swoiście zm ożnościowaną elem entem  fik 
cyjnym . Cechą poznawalności i następstw em  jej s tru k tu ry  jest in ten 
cjonalność, o tw arta  na niebyt, będąca jednocześnie dzięki genetycz



nym  uw arunkow aniom  ukierunkow ana na rzeczywistość. Ta w łaśnie 
„dw ukierunkow ość” otw arcia się przysposabia ludzką intencjonalność 
do zadań inicjow ania funnkcji i  w zględnie stałych s tru k tu r  ob
szaru  kulturow ego jako regulatyw nego czynnika pośredniczącego 
w  ludzkiej rozum nej recepcji rzeczywistości.

Tak w ięc dzięki swoim ontycznym  właściwościom  ludzka in tencjo 
nalność „zagospodarow uje” obszar ku ltu row y i jest jego głównym  an i
m atorem . S tąd  też k u ltu rę  można określić jako ekspozycję poznaw 
czej intencjonalności ludzkiej. W te j perspektyw ie koryguje się rolę, 
jak ą  intencjonalności p rzypisu ją n iek tó re k ierunk i filozoficzne.

Na podstaw ie wyżej przedstaw ionych charak tery styk  defin icja k u l
tu ry , w yrażająca sens i cel jej tw orzenia przez ludzi, a także jej u w a
runkow ania struk tu ralne , byłaby następująca:

K u ltu ra  jest to tw ór inicjow any przez ludzką intencjonalność, za
potrzebow any w  następstw ie 'bytowej sy tuacji ludzi jako bytów  egzy
stencjaln ie  przygodnych o spotencjalizow anym  sta tusie  in te lek tu a l
nym. W tych w arunkach  jest k u ltu ra  koniecznym  czynnikiem  pośred
niczącym  w  ludzkiej recepcji rzeczywistości ujm ow anej rozum nie.

N orm alną praw idłow ością funkcjonow ania k u ltu ry  jest sw obodne 
transcendow anie przez działania w  niej zachodzące jej w łasnego ob
szaru w  k ie runku  rzeczywistości. A k tualna dom inacja takiego stanu, 
w iążąca się ze specyficzną rzeczywistościową ad ap tacją  zm ian zacho
dzących w  stru k tu rach  w ew nątrz-ku ltu row ych , określa się jako no
woczesność.

C harak teryzując z psychologicznego p unk tu  w idzenia stosunek rze
czywistości i k u ltu ry  można określić św iat rzeczywistości jako n a tu 
ra ln ie  autentyczny, podczas gdy autentyczność w  świecie k u ltu ry  sta je 
się problem em .

Odpowiednio do bytow ych składników  rzeczywistości w yróżnia się 
pośredniczące strefy  obszaru kulturow ego:

a) S trefa in te lek tualna  zależy od kontaktów  ludzkich z p raw dą 
i dobrem  jako transcenden talnym i w łasnościam i bytu. P rzedstaw ia 
się w  ku ltu rze  jako strefa  w zględnie stałych dyspozycji o ch a rak te
rze rozum nym , spełniających ro lę kontro lną dla całego obszaru k u l
turowego.

Odpowiednio do uk ierunkow ań bytow ych odróżniam y w strefie  in 
te lek tualne j w arstw ę poznawczą, transponu jącą w  obszar ku ltu ry  
bytow ą p raw dę oraz w arstw ę aksjologiczną, w  k tó re j akcentow any 
jest związek z bytow ym  dobrem. Ścisła współzależność w. funkcjono
w aniu  obu w arstw  pod auspicjam i in te lek tu  jest podstaw ą do ukształ
tow ania w  ludziach działalności czynnika wolitywnego. W szelkie a u 
tonom izacje czynnika poznawczego lub aksjologicznego w  kulturze, ich 
odryw anie od genetycznych uw arunkow ań bytow ych oraz dystansow a
nie się od ich w zajem nych powiązań, są zabiegam i dezintegrującym i 
obszar kulturow y.

Grom adzenie i u trzym yw anie dyspozycji o charak terze in te lek tual
nym  w  ku ltu rze  odbyw a się poprzez rozum ne dośw iadczenia ludzi, p rze
biegające bądź spontanicznie —· czynnik zdrow o-rozsądkow y, bądź przez 
uk ierunkow ane dociekania teoretyczne.

b) Ś rednia strefa  ku ltu row a, jako odpowiednik re lacji kategorial- 
nych zachodzących między ludźm i, w  norm alnie funkcjonującej k u l
tu rze jest w yrażona przede w szystkim  przez organiczne system y spo
łeczne, tak ie  jak  ród, plemię, naród. Ich „organiczność” polega na 
szczególnej w ew nętrznej instytucjonalności, zorientow anej rzeczywi-



stościowo, poddającej się realistycznej kontro li in te lek tualnej strefy  
ku ltu row ej, a oddziałującej bezpośrednio przez obyczaj. N aw arstw ione 
tradycje  ubezpieczają realistyczne ukierunkow ania organicznych in- 
stytucjonalności, będących dom eną m otyw acji społecznej, oparciem  
i drogowskazem  dla indyw idualnych osobowych system ów  k u ltu ro 
wych, bazą w ychow ania osób ludzkich.

W tórnym i, pomocniczymi instancjam i w  stosunku do insty tucjonal- 
ności organicznych są społeczne insty tucje w  ściśle organizacyjnym  
znaczeniu. P ow stają  jako funkcjonalne ekspozytury insty tucjonal- 
ności organicznych w yrażając i aktyw izując ich zapotrzebow ania go
spodarcze, wychowawcze, artystyczne, obronne, polityczne.

Znaczniejsze naruszenia przez k tórąkolw iek z tych organizacyjnych 
ekspozycji w łasnego sta tusu  pochodności i zależności w  stosunku do 
społecznych instytucjonalności organicznych pow oduje typow e stany 
kryzysow e w  obszarze średniej strefy  kultu row ej. O stre kryzysy mogą 
się tu ta j w yrazić w  faktycznej, daleko posuniętej likw idacji średniej 
strefy  ku ltu row ej, kiedy m iejsce insty tucjonalności organicznych usi
łu ją  zająć insty tucje typu  ściśle organizacyjno-funkcjonalnego, k tóre 
z rac ji przew agi s tru k tu r  form alno-fikcjonistycznych są niesam odziel
ne i n ieporadne w  u trzym yw aniu  kon tak tów  z rzeczywistością.

c) S trefa indyw idualnych, osobowych system ów kulturow ych jest od
pow iednikiem  bytow ej sy tuacji ludzi jako indyw idualnych substancji 
duchowych n a tu ry  rozum nej. Posługując się kultu row ym i form acjam i 
s tre f in te lek tualnej i społecznej jest jednocześnie celem dla u stan a
w iania tych stref.

S trefa k u ltu r osobowych pośredniczy szczególnie w  ubogacającym  
rozw oju osobowości, dokonyw ającym  się poprzez w zajem ne relacje  
między ludźm i, przynoszącym i sku tk i ukonstytuow ań w  ludziach m ia
ry  treściow ych w łasności w ew nątrz-bytow ych: p raw dy i dobra. K ryzy
sowe ograniczenie w  strefach  in te lek tualnej i społecznej k u ltu ry  osa
m otn iają  ludzi w  ich kon tak tach  z rzeczywistością. Pow odując dez
orientację poddają ludzi nieznośnym  i różnorodnym  naciskom  de- 
determ inującym , drastycznie ograniczającym  sferę wolności.

5. Identyfikacja  fak tu  ku ltu ry , jako tw oru  pośredniczącego w  ro 
zum nym  kontakcie człowieka z rzeczywistością, jako „ f iltru ” reg u lu ją
cego skuteczność tego kontak tu , w ykazuje k ierunk i zabezpieczenia 
praw idłow ości funkcjonow ania ku ltu ry , co ogólnie rzecz p rzedstaw ia
jąc dzieje się przez utrzym yw anie n iezbędnego·w  ku ltu rze  elem entu 
fikcyjnego w  granicach dopuszczających norm alne transcendow anie ob
szaru kulturow ego w  k ie runku  rzeczywistości. Iden ty fikacja zjaw iska 
ku ltu ry , dokonana w  perspektyw ie rzeczywistości, pozwala na pod
jęcie ' usta leń  diagnostycznych o ak tualnym  stanie ku ltu ry , a  w  szcze
gólności o tych zaham ow aniach w  jej , funkcjonow aniu, k tóre przy
b ie ra ją  postać kryzysu ku ltu ry , tym  bardziej, że współczesny nam  k ry 
zys osiągnął w edług powszechnych opinii szczególnie niepokojące roz
m iary. Zakończenie niniejszej wypowiedzi zaw iera uw agi o stanach 
kryzysow ych w  kulturze, a w  szczególności o n iek trych  sym ptom ach 
współczesnego kryzysu w  in te lek tualnej strefie  kultury .

Niemożliwość u trzym yw ania przez ludzi bezpośredniego, rozum ne
go kon tak tu  z rzeczywistością, będącego celem i najw iększym  dobrem  
ludzi oraz konieczność „przepuszczania te j bezpośredniości” przez k u l
turow e system y uproszczeń i  kondensacji (w czym w łaśnie w yraża się



udział elem entu fikcyjnego,) stw arza szczególną p referencję dla spe
cyficznie w ew nątrz-ku ltu row ej ludzkiej aktywności.

Ludzka myśl i  w yobraźnia zbyt często u legają pokusie operatyw 
ności u jaw nianej poprzez aktywność, om ijającą opory, staw iane przez 
rzeczywistość, na rzecz fikcjonistycznych, uproszczeń. Szczególnie po
datne do tak ich  penetrac ji fikcjonistycznych są sform alizow ane 
s tru k tu ry  publiczno-praw ne. W m yśleniu teoretycznym  pociągają kon
strukcy jne  w alory systemów, k tórych niepoham ow ana konceptualiza- 
cja usiłu je dyktow ać p raw a rzeczywistości, co odw raca sens p raw i
dłowo stosowanej system atyczności jako „przezroczystej” wobec rze
czywistości realnej. W ytw arza to u ludzi skłonność do trak tow an ia  
obszaru kulturow ego autonom icznie, jakby  stanow ił on cel sam  dla 
siebie. W łaściwy dla k u ltu ry  horyzont rzeczywistośeiowy zastępow a
ny byw a horyzontem  w ew nątrz-ku ltu row ym . Dochodzi naw et do w y
stępow ania tendencji trak tu jący ch  rzeczywistość jako swego rodzaju 
filię ku ltu ry . Jednak  pozorny „aw ans” k u ltu ry  w  tak ich  w ypadkach 
w  rzeczywistości jest przejaw em  dezintegracji obszaru kulturow ego. 
U trw alen ie dezintegrujących, horyzontalnie w ew nątrz-ku łtu row ych 
tendencji, równoznaczne z zadom ow ieniem  się w  ku ltu rze  przerostów  
elem entu fikcyjnego, jest sym ptom em  stanów  kryzysowych.

6. S ku tk i kryzysu dotykają szczególnie in te lek tualnej strefy  k u l
turow ej. N agrom adzenie „rezerw ” o rien tacji realistycznej, dokonyw a
ne poprzez w łaściw e ludziom  rozum ne odniesienia do rzeczywistości, 
nie w y trzym uje naporu  przedsięwzięć teoretycznych sugestywnie, 
a zbyt swobodnie operujących sk ładnikam i w ew nątrzkulturow ego po
rządku intencjonalnego. Spontaniczność zdrow o-rozsądkow ego rea li
zmu, jako niedostatecznie podbudow anego form alnie i  za m ało selek
tywnego, nie zawsze zabezpiecza pochodne od siebie rozum ne dyspo
zycje przed zorganizow anym i naciskam i, naruszającym i p raw a rze
czywistości. Jak  też w skazuje historia m yśli ludzkiej, „naiw ny re a 
lizm ” zdrow o-rozsądkow y zazwyczaj był za słabo w spierany przez 
uk ierunkow aną realistycznie myśl teoretyczną. E lem enty te j m yśli 
w ystępow ały w  filozofii . europejskiej, zwłaszcza w  starożytności 
i w  epoce średniow iecznej, jednak  na ogół były prezentow ane n ie
konsekwentnie.

W yjątek  stanow i myśl i dzieło św. Tomasza. Myśl ta  jednak  była aż 
do początku XX w ieku rozpoznaw ana niedostatecznie, przy częstym 
akcentow aniu m otywów dla niej ubocznych lub  w ynikających z e ru - 
dycyjnych uzależnień samego św. Tomasza. Dopiero a larm ujące za
potrzebow ania, w yw ołane kryzysow ym  stanem  współczesnej ku ltu ry  
i objaw am i w yraźnego chaosu, w ystępującym i w  ku ltu row ej strefie  
in te lek tualnej, spowodowały naw ró t do teoretycznych źródeł in te 
gralnego realizm u, a więc przede w szystkim  recepcję egzystencjal
nej teorii rzeczywistości, będącej rdzeniem  filozofii św. Tomasza. R e
cepcji tow arzyszył znaczny w ysiłek metodologiczny, między innym i 
oddzielający m etafizykę od pow iązań teologicznych.

Należy zaznaczyć, że przynajm niej do w ieku XVI w filozofii eu ro 
pejskiej dom inowały tendencje, uk ierunkow ane na byt realny. Jednak  
zainteresow ania filozoficzne koncentrow ały  się na ogół na istotow ej 
stronie bytu, czyli na tej w arstw ie bytow ej, k tó ra  zgodnie z u sta len ia
mi m etafizyki realistycznej jest zależna od ak tualizacji egzystencjal
nych nie stanow iąc samodzielnego sk ładnika bytowego. Isto tow a s tro 
na bytu, a w  szczególności istotow ość form alno-m aterialna bytów  
przygodnych jest źródłem  właściwości fenomenologicznych, n arzucają



cych się ludzkiej recepcji zmysłowej. Sam a zaś strona form alna isto- 
towości poddaje się typow ym  dla ludzi właściwościom  m yślenia a b 
strakcyjnego. Istotow ą strona bytu  jest więc pierw szorzędnym  źród
łem właściwości podlegających kultu row ej ,.obróbce”,

Obszar rzeczywistości istniejącej pociąga i oddziałuje z ta k ą  siłą, 
że zw yczajnie neu tra lizu je  w ku ltu rze sku tk i skłonności ludzkich· do 
jednostronnego esencjalizującego akcentow ania bytow ej rzeczywistości. 
N iem niej w przypadkach szczególnych nasileń  w  ludzkich działaniach 
teoretycznych- i praktycznych skłonności do fikjonistycznych prefe
rencji w ew nątrz-kultu row ych, tak ie esencjalizujące postawy, oddala
jące od perspektyw  egzystencjalnych, sp rzy ja ją  u trw alen iu  stanów  k ry 
zysowych.

Przedstaw iciele tom izm u egzystencjalnego, w  szczególności E. G il
son, na podstaw ie badań  historycznych w ykazują, że w  okresie now o
żytnym  następu je  szczególne u trw alen ie się i epistem ologiczne zorien
tow anie postaw  esencjalizujących w tw orzeniu  m etafizyk typu  lo
gicznego, spirytualistycznego, a także m aterialistycznego, a następnie 
stopniowe odchodzenie od poziomu m yślenia metafizycznego i podej
m ow anie prób filozofowania na p latform ie bezpośrednich danych fe
nomenologicznych.

U w zględniając niezm ierny w zrost w pływ ów  i powszechności od
działyw ania m yśli teoretycznej w  nowożytności możemy niew ątpliw ie 
stw ierdzić, że antyrealistyczne tendencje w  filozofii s ta ją  się jednym  
z głównych przyczyn współczesnego chaosu w kulturze.

Tym  bardziej w ażnym  w ydarzeniem  jest odrodzenie realistycznej 
myśli filozoficznej w  postaci tom izm u egzystencjalnego jako propozy
cji istotnie przeciw staw iającej się stanow i deficytu intelektualnego 
w kultu rze i tym  sam ym  otw ierającej perspektyw y na przyw rócenie 
rzeczywistościowych uk ierunkow ań w jej obszarze, a  ludziom  szansę 
na przyw rócenie wolności.


