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„Serca świętych zwrócone ku prawu
Bożemu”. Biblijno-filozoficzne podstawy
wykładni prawa Bożego w nauce
św. Tomasza z Akwinu
Słowa kluczowe: prawo Boże, sens, natura, serce, wnętrze, umysł

Wstęp
Celem ogólnym badań jest wskazanie
podstaw filozoficznych wykładni prawa
Bożego w próbie odpowiedzi na pytanie,
czym ono jest. Autorski wybór kluczowych punktów charakterystyki prawa
Bożego jako hipotez koresponduje z tezami pochodzącymi z prawdy objawienia zawartej w Piśmie Św. i z nauki
o prawie Bożym św. Tomasza z Akwinu. Zatem zastosowaną metodą badawczą jest analiza źródłowa; egzegeza biblijna i interpretacja w ybranych
fragmentów dzieł św. Tomasza z Akwinu, uzupełniana w razie potrzeby myślą
innych filozofów, między innymi prof.
Mieczysława Gogacza.

Metoda ta koncentruje się wokół
szczegółowego celu niniejszych wywodów, jakim jest filozoficzne dotarcie do
istoty prawa Bożego w pryzmacie początku. Oznacza to, że zarówno nasze
analizy, jak i ich przedmiot, traktujemy
w kategoriach poszukiwań źródeł tego,
co pierwotne. Owe źródła spodziewamy
znaleźć oczywiście w Bogu, ale także
w rzeczywistości życia człowieka oraz
w nim samym.
Praca jest nie tylko próbą zreferowania wybranych poglądów, ale również
przedstawieniem autorskiej propozycji
sposobu myślenia o prawie Bożym.

Mgr Paulina Biegaj, doktorantka w Zakładzie Ontologii Instytutu Filozofii na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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1. Sens prawa Bożego
Punktem wyjścia naszych rozważań jest
spojrzenie na rzeczywistość i życie człowieka zgodnie z metodą filozoficzną wyznawaną przez Akwinatę.
Pierwszą hipotezą jest stwierdzenie,
że podstawową i pierwotną cechą prawa
Bożego jest jego sensowność. Związana
jest ona z podwójnym sensem tkwiącym
w rzeczywistości i w ludzkim życiu.
Pierwszym odruchem intelektu poznającego rzeczywistość jest uznanie, że
ma ona znaczenie, iż coś dla kogoś znaczy. To definicja sensu. Sensus oznacza
treść poznawczą, „to, przez co pewna
czynność (jej wytwór) lub stan rzeczy
stają się zrozumiałe i akceptowalne (na
płaszczyźnie teoretycznej) albo chciane
i godne realizacji (na płaszczyźnie praktycznej szeroko pojętej)”1. Człowiek
w poznawczym odniesieniu do rzeczywistości, w której żyje i która go otacza,
a także równocześnie go przekracza,
transcenduje – mamy tu na myśli wszystko, co istnieje i co jako istniejące jest poznawane przez człowieka – odnajduje
w rzeczywistości znaczenie. Krótko mówiąc, rzeczywistość ta jest poznawalna.
Zgodnie z twierdzeniem metafizyki
scholastycznej pierwszym przedmiotem
ludzkiego poznania jest byt, czyli to, co
istnieje. Jednak dzięki owej poznawalności, rzeczywistość oznacza wobec
człowieka zawsze coś konkretnego. Nie
tylko „mówi” mu o tym, że jest, ale natychmiast dopowiada, iż skoro jest, jest
po coś. Rzeczywistość jest pełna sensu,
ponieważ poznajemy ją w kategoriach
1

celu. Jeśli tak, jest to rzeczywistość uporządkowana. Uporządkowanie to ma
przynajmniej dwa znaczenia. Pierwsze
to takie, że rzeczywistość, poznana jako istniejąca, stanowi byt o określonej
strukturze i ukształtowaniu. Sam fakt
istnienia narzuca na to, co istnieje, pewien konkretny kształt. Po drugie, będziemy mówili także o wewnętrznym
uporządkowaniu rzeczywistości, w której porządek dotyczy zachodzących
w niej relacji, ruchu. Celowość tego ruchu usuwa z niej jakiekolwiek podejrzenie chaosu, sprzeczności czy fałszu. Byt
nie ma z tymi określeniami niczego
wspólnego. Dlatego właśnie jest przestrzenią uporządkowaną w sposób logiczny, przestrzenią racjonalną, rzeczywistością Logosu, w której, jak się
wydaje, muszą od początku istnieć, porządkujące je i nadające jej wymiar sensu, prawa.
Sensowna rzeczywistość, rzeczywistość pojmowana ogólnie i poznawana
jako zewnętrzna wobec człowieka, wskazuje w jej intelektualnym ujęciu na to, że
także jego życie indywidualne, a zatem
wewnętrzna ludzka rzeczywistość, jako
druga strona tej samej rzeczywistości
uniwersalnej, ma znaczenie, cel. Nie tylko wszystko, co poza człowiekiem, wokół niego, czy ponad nim, ma sens, ale
także każdy jego ruch, każde indywidualne działanie coś znaczy. Innymi słowy,
człowiek, biorąc w swoje ręce, mówiąc
potocznie, własne życie, nadaje mu sens,
uczestnicząc w ruchu całej rzeczywisto-

Leksykon filozofii klasycznej, J. Herbut (red.), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 1997, s. 476.
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ści według zachodzących w niej praw na- czeniu. Porządek poruszania jednej rzedających jej ten sam sens. Stąd będzie- czy przez drugą rozciągamy na sferę
my mówić o podwójnym aspekcie sensu, niedostrzegalną gołym okiem, mamy tu
o zastanym sensie także zastanej przez na myśli wszechświat, a co za tym idzie,
człowieka rzeczywistości oraz o misji ży- ład ten traktujemy w największym stopcia każdego człowieka, które domaga się niu uniwersalnie. Porusza się wszystko.
od niego nadania mu celu i znaczenia.
Cała rzeczywistość konstytuuje się na
relacji poruszania i bycia poruszanym,
Pogląd św. Tomasza z Akwinu
Filozof ia św. Tomasza z Akwinu, w porządku ruchu, z którym nierozezwłaszcza jego metafizyka, przeniknię- rwalnie związana jest zasada przyczyta jest pojęciem przyczyny. Przyczyno- nowości. Jeśli mówimy o tym, że wszystwość jest innymi słowy wyraźnie przez ko się porusza, wprowadzamy pojęcie
niego akcentowana. Zauważa to prof. universum, całej rzeczywistości, a więc
Mieczysław Gogacz, mówiąc we wstę- wszystkiego, co istnieje. Nietrudno w tak
pie do dzieła św. Tomasza O wieczności zarysowanym kontekście wywnioskoświata o przyczynach wewnętrznych wać, że zagadnienie przyczynowości
i zewnętrznych. Przyczyny tkwią w ru- odniesione zostanie ostatecznie do
chu. Coś jest w ruchu, więc jest poru- Boga jako pierwszej przyczyny wszelszane przez coś innego, czyli przez przy- kiego ruchu. „Co do poznania istoty Boc z y nę s wojego r uc hu. M iędz y żej – pisze św. Tomasz – najpierw naleporuszanym a poruszającym zachodzi ży przyjąć, że Bóg jest. Człowiekowi
relacja. Relacja ta nie jest przypadkowa rozumnemu rzuca się to w oczy. Spoczy chaotyczna. Jest ona dokładnie okre- strzegamy bowiem, że wszystko, co się
ślona, uporządkowana. Coś porusza porusza, przez co innego jest poruszane:
daną rzecz jako jej przyczyna. Zatem to, co niższe przez to, co wyższe, na
mamy do czynienia z relacją przyczyno- przykład [ciała] pierwiastkowe przez ciawości ruchu, porządkiem powodowania ła niebieskie”3.
ruchu przez siłę wyższą. Ruch jest tym,
Zapoczątkowanie ruchu nie wyczerco zdaniem św. Tomasza jawi się w spo- puje się jednak w nim samym. Jest ono
sób najbardziej oczywisty i bezpośredni, dla jakiegoś celu. Inaczej rzecz ujmując,
ponieważ dostrzegalny jest w świecie zja- jeśli jest początek, musi być również kowisk zmysłowych, zewnętrznych. Gdy niec, wypełnienie ruchu, racja dla jego
Akwinata poszukuje odpowiedzi na py- zapoczątkowania. Akwinata stwierdza,
tanie, czym jest życie w sferze empirycz- że „Bóg wszystko czyni dla celu” (Quod
nej, znajduje ją w poruszającym się Deus operatur omnia propter finem)4 .
przedmiocie2. Równocześnie ruch ten Przywołując to stwierdzenie, w którym
nie daje się zauważyć jedynie w potocz- pojawia się pojęcie wszystkiego, pozonym i najbliższym człowiekowi doświad- stajemy w najbardziej ogólnym i po2
3
4

Zob. S. th. I, q. 18, a. 2, tłum. P. Bełch, „Veritas”, Londyn 1977.
O wierze, 3, tłum. J. Salij, wstęp P. Milcarek, Poznań 2000 (fragment Streszczenia teologii).
Tamże, 100.
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wszechnym kontekście naszego dyskur- sensowności: „Zatem rzeczy zostały
su. Pojawia się tu po raz kolejny pojęcie stworzone przez Boga dla celu. Świadrzeczy wyprowadzonych do istnienia, czy o tym to, co się dzieje w naturze,
a więc pojęcie rzeczywistości w przyję- gdzie nic nie dzieje się na próżno, lecz
tym przez nas rozumieniu, Bóg, który wszystko dla [jakiegoś] celu”5. Zauważwyprowadza je do istnienia przez swój my, że częściej, niż racjonalny cel, przyumysł i wolę oraz cel, dla którego ro- woływany jest w potocznym rozumiezumny i chcący Bóg działa. Można już niu sensu ten właśnie aspekt związany
na tym etapie naszych rozważań stwier- z tym, co jest. „Nic nie jest po nic”, podzić, że Bóg stwarzając rzeczywistość wiedzielibyśmy, parafrazując zdanie
według swojej myśli i tak, jak chce, Akwinaty. Podobnie, pozostając w rewyprowadza ją do istnienia nadając jej toryce życia codziennego, powiemy, że
równocześnie sens. Sens jest wpisany wszystko jest po coś. Owo „coś” to wław początek powstania każdej rzeczy, śnie cel. Mamy więc już nierozłączną
ponieważ wpisany jest w nią cel, dla parę – przyczynowość i celowość oraz
którego dana rzecz jest świadomie relacje zachodzące między nimi a postworzona przez Boga i który zawsze ruszającymi się rzeczami. To właśnie
współwystępuje z początkiem jako dzięki tej parze w rzeczywistości zaprzyczyną. Sens sytuujemy więc w sfe- chodzi porządek.
rze tego, co pierwotne, źródłowe. PoAkwinata twierdząc, że skoro Bóg
wiedzieliśmy już o nim, że ściśle łączy stwarza wszystko dla celu, rzeczywistość
się on pojęciowo ze znaczeniem. Rze- ma sens, mówi o naturze. Pojęcie zaistczywistość, która coś znaczy, ma zna- nienia (związane z początkiem) wydaje
czenie dzięki racjonalnemu uporządko- się być komplementarne z pojęciem ustawaniu. Jest jednak jeszcze nieco inny nowienia. „Otóż nie wypada mówić, że
aspekt sensu. Nie wynika on z przyję- to, co się dzieje w naturze, jest bardziej
cia perspektywy Logosu jako tego, co uporządkowane niż samo ustanowienie
rozumne, ale z samego faktu istnienia natury przez pierwszego działającego:
danej rzeczy i jej ruchu. Wydaje się, że cały przecież porządek natury (ordo nagdy dołączymy do poruszającej się rze- turae) od Niego wypływa”6, mówi św.
czy kontekst znaczeniowy związany Tomasz. Zatem Bóg nadaje sens w raz tym, co pierwotne a więc z począt- cjonalnym ustanowieniu porządku w rzekiem, najwłaściwszym pojęciem stanie czywistości, gdzie na mocy owego ustasię dla naszych wyjaśnień pojęcie nie nowienia wszystko, co zaistnieje, ma
tyle istnienia, co zaistnienia. Zwróćmy sens przez to, że jest, ponieważ zaistniaszczególną uwagę na to, co św. Tomasz ło dla określonego, również racjonalnie
mówi o celu, rozumianym przez nas ukonstytuowanego celu. Ponadto to Bóg
także w kategoriach właściwie pojętej jest początkiem owej uporządkowanej
5
6

Tamże. „Sunt igitur res a Deo factae propter finem. Huius etiam signum apparet in his, qae a natura
aguntur, quorum nihil in vanum est, sed propter finem unumquodque”.
Tamże.
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rzeczywistości. Zanim wszystko zaist- tanie, jaki dokładniej świat został
nieje dla określonego celu i zacznie po- uporządkowany przez swojego Stwórruszać się według określonych prawideł, cę. Odpowiedź zakłada hierarchię. Barzasady te, relacje, zostaną najpierw usta- dziej uniwersalną rzeczywistością, o janowione. Początkowe jest zatem także kiej mówiliśmy, a wprost jedyną
i przede wszystkim to, co pomyślane uniwersalną rzeczywistością, jest ta rzei uporządkowane, a także zaistniałe czywistość, która stanowi przedmiot
w zamyśle Bożym. W Nim ostatecznie metafizyki. W tym względzie św. Toodnajdujemy również sens rzeczywi- masz powie o ruchu naturalnym, który
stości.
polega na tym, że wszystkie rzeczy dąMówiąc o rzeczywistości, skupiliśmy żą do Boga jako do swej przyczyny i cesię dotychczas na świecie zjawisk zmy- lu9 oraz dobra. Nie wskazuje tu jedynie
słowych i na naturze, pozostawiając na na te rzeczy, które same napędzają sierazie na boku kwestie duchowe, etycz- bie do działania, czyli stworzenia rone oraz antropologiczne. Należy spre- zumne, lecz także na byty nierozumne.
cyzować, co mamy na myśli mówiąc „Otóż to zachowanie się wobec dobra
o świecie i naturze, w których zacho- u jestestw nieobdarzonych poznaniem
dzą relacje przyczynowości i celowości. zwie się: pożądanie naturalne (appetiO ile pojęcie świata nie pozostawia wąt- tus naturalis)”10. Zwróćmy uwagę na
pliwości co do tego, że chodzi nam o rze- uniwersalność zasady ruchu, która doczywistość wokół nas, o tyle pojęcie na- tyczy wszystkich stworzeń, czyli całej
tury może być rozumiane przynajmniej stworzonej rzeczywistości, całego świana trzy sposoby. I tak natura może ta. O takim właśnie świecie – rzeczyoznaczać wszystko, co jest7 – zwłasz- wistości bytów naturalnych, czyli
cza w rozumieniu tego, co stworzone, wszystkich bytów stworzonych, mówigdzie również mamy do czynienia my w kontekście uporządkowanej przez
z tym, co początkowe, zapoczątkowane Boga rzeczywistości.
ze względu na etymologię pojęcia natuNie oznacza to jednak, że porządek
ry, którą o. M. A. Krąpiec wyjaśnia w ten dotyczy tylko i wyłącznie rzeczywistosposób, że pierwszym działaniem jest ści stworzonej przez Boga. Racjonalny
urodzić się8 – oraz świat zjawisk przy- ład wykracza bowiem poza to, co naturodniczych. Wszystko, co stworzone, ralne, a jego źródło, czyli początek, odcała rzeczywistość jest przedmiotem najdujemy w rzeczywistości Bożej. „Gdy
metafizyki, natomiast zjawiska przy- Ewangelista mówi: «Na początku było
rodnicze przynależą do dziedziny fizy- Słowo», to jakby powiedział «W Synu
ki i biologii. Pojawia się wobec tego py- było Słowo». Taki jest tego sens: samo
7
8
9

10

De ente et essentia, p. 1, w: M. A. Krąpiec, Dzieła. Byt i istota, t. XI, wyd. 2, Lublin 1994.
Tamże.
Zob. Summa contra gentiles, III, p. 16-24, przekład z wydania łacińskiego dokonanego na polecenie
Papieża Leona XIII, tłum. bezimienne (Z. Włodkowa), nakładem „Wiadomości Katolickich”,
Kraków 1930.
S. th. I, q. 19, a. 1, dz. cyt.

223

Paulina Biegaj

Słowo jest początkiem”11, pisze św. Tomasz z Akwinu. Pojęcie Słowa, którym
jest Chrystus, oddaje w języku greckim
słowo logos, co wskazuje po pierwsze na
treść intelektualną zawartą w Słowie Bożym, a po drugie na działanie dotyczą-

cej rzeczywistości zewnętrznej, jak wyjaśnia Akwinata12. Zatem początkiem,
źródłem rzeczywistości jest rzeczywistość Boża, która jest rzeczywistością racjonalną.

2. Serce w sensie biblijnym
Druga hipotezą jest stwierdzenie, że mowa, są jednak, jak nietrudno zauwaprawo Boże dotyczy serca człowieka.
żyć, działaniami niewidzialnymi, ukryŹródłem tej hipotezy jest Pismo Świę- tymi, duchowymi, które mają dopiero
te. W Psalmie 119, opowiadającym o pra- swój owoc w widzialnej, namacalnej zewie Bożym, wielokrotnie pojawia się po- wnętrznej postaci. Postać ta związana
jęcie serca. Z kolei w filozofii św. jest choćby z ustami, które zewnętrznie
Tomasza zamiast pojęcia serca pojawia wyrażają to, co znajduje się wewnątrz
się pojęcie umysłu, mens, który oznacza człowieka. Akcentowanie tego, co wewszystkie duchowe władze człowieka13. wnętrzne, w ujmowaniu serca w kontekTo dobry trop, który wypada zapamię- ście biblijnym stoi w opozycji do współtać. Zatem mówiąc o sercu, będziemy c z e snyc h uję ć , k tóre rów n ie ż
mieli także na myśli umysł ludzki. przyjmujemy w naszych rozważaniach.
Przejdźmy do tego, co na temat serca „Na ogół podkreśla się, że w Piśmie
w kontekście prawa Bożego mówi nam Świętym serce jest symbolem całego żyPsalm 119 i inne wybrane fragmenty Pi- cia wewnętrznego. (…) W szczególności zaś chodzi o ludzki rozum i świadosma Świętego.14
Pojęcie serca, które wielokrotnie po- mość. (…) Wszystko wskazuje na to, że
jawia się w Biblii ma konotacje znacze- w biblijnej symbolice jest jednak inaniowe przede wszystkim z życiem, z tym, czej”15.
co aktywne, z czynnościami. Serce do
Zadajmy pytanie, jakie dokładnie
czegoś skłania, z serca dąży się do cze- czynności wewnętrzne człowieka utożgoś, człowiek może chodzić, czyli po- samiane są w objawieniu z życiem serca.
dejmować decyzje i działać według tego, Ogólnie rzecz biorąc, trudne jest w konco ma w sercu. Czynności, o których tekście ludzkiego serca oddzielenie
Komentarz do Ewangelii Jana, tłum. T. Bartoś, „Antyk”, Kęty 2002. cap. 1., v. 1.
Tamże.
13
Zob. A. Andrzejuk, Słownik terminów, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Oficyna
Wydawnicza „Navo”, Warszawa – Londyn 1998, s. 211.
14
Zob. J. Flis, Konkordancja do Biblii Tysiąclecia, Fundacja Misyjna Świeckich, Warszawa 1991.
15
S. Hałas SCJ, Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur. Określenia hebrajskie i ich
greckie odpowiedniki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Kraków
2011, s. 273.
11

12
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czynności czysto intelektualnych, po- my to we fragmencie Księgi Tobiasza:
znawczych, od tych wolicjonalnych, „zapłonął ku niej wielką miłością i serce
związanych zarówno z określoną posta- jego przylgnęło do niej” (Tb 6,19). Serwą, jak i tych prowadzących bezpośred- ce w Biblii to także emocje, uczucia (wenio do zewnętrznego czynu. Te pierw- dług większości współczesnych teorii),
sze wyrażają choćby słowa z Księgi a także ta sfera w człowieku, w której
Powtórzonego Prawa, gdy Bóg mówi: człowiek nawiązuje relację z drugim. Za„Poznaj dziś i rozważ w swym sercu” uważmy więc, że serce jako myślenie,
(Pwt 4,39) czy z Księgi Estery: „nie myśl rozważanie, świadomość, wola, postasobie w sercu” (Est 4,15). Z życiem in- wa, mowa, uczucia i odniesienie do drutelektualnym, tu zwłaszcza w znaczeniu giego to całe spectrum możliwych duchozdolności do myślenia refleksyjnego, teo- wych władz człowieka.
retycznego, związana jest ściśle świadoOprócz tego, że wszystkie władze dumość ludzka, a także mowa serca – chowe człowieka są tutaj traktowane
„a mówi prawdę w sercu swoim” (Ps 15,2), równorzędnie, zauważamy w Piśmie Św.
„powiedziała w swym sercu” (Jdt 13,4). pewną kwestię, która ma kapitalne znaNiektórzy badacze ograniczają konota- czenie dla naszych rozważań. Kluczocje znaczeniowe pojęcia serca do tych in- wym jest tutaj sformułowanie „w sercu”.
telektualno-moralnych. Chodzi tutaj Człowiek w sercu myśli, w sercu rozwao ośrodek decyzji, choć nie bez czynni- ża, w sercu mówi, w sercu żywi nienaka racjonalnego. Serce jest zatem sym- wiść do brata, także w sercu człowieka
bolem poznania intelektualnego w sen- zamieszkuje Bóg – świadczą o tym m.in.
sie praktycznym i moralnym. Oznacza słowa „Niech Chrystus zamieszka przez
przy tym także świadomość i proces ro- wiarę w waszych sercach” (Ef 3,17).
zumienia. Istotnymi sformułowaniem Istotnym aspektem w hebrajskim pojębędzie w tym kontekście mądrość ser- ciu serca (lēbāb) jest skrytość. Pojęcie
ca.16
owej skrytości koresponduje ściśle z poGdy mówimy o sercu jako o wnętrzu, jęciem wnętrza. „Serce oznacza więc to,
wyszczególniamy pewne jego cechy, któ- co jest skryte wewnątrz człowieka i do
re możemy określić pojęciem postawy czego inni nie mają dostępu.”18 Mamy tu
wewnętrznej.17 Serce zestawione znacze- więc do czynienia z potwierdzeniem naniowo z postawą to chociażby zatwar- szej tezy o podwójnym aspekcie życia –
działość serca z Księgi Wyjścia czy py- o działaniu wewnętrznym i zewnętrzcha – „niech się twe serce nie unosi nym. Serce jest w takim razie na kartach
pychą” (Pwt 8,14) oraz „żądza serca” (Lb Pisma Świętego wnętrzem człowieka.
15,39). Jeśli chodzi o wolę, serce jest nie- Jest ono, jak powiedzieliśmy, tym, co
mal zespolone z przylgnięciem jako jej ukryte, ale równocześnie napędza każnajważniejszym wyznacznikiem. Widzi- de dające się zauważyć na zewnątrz dzia16
17
18

Zob. tamże, s. 273, 275-277.
Zob. tamże, s. 278.
Tamże, s. 274.
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łanie. Będziemy więc o nim mówić za- sformułowanie „serce t woje” czy
wsze w kontekście życia.
„w swym sercu”. Będzie to miało znaczeNa żyjącego człowieka możemy spoj- nie dla naszych rozważań w kolejnych
rzeć właśnie w ten sposób. Z zewnątrz częściach pracy.
widzimy, że coś robi. Wiemy jednak, że
Pogląd św. Tomasza z Akwinu
gdy działa, musi mieć coś w sobie, Jak już wiemy, serce w filozofii św. Tow swoim wnętrzu. Każde zewnętrzne masza to umysł. Umysł kojarzymy z rodziałanie wynika z tego, co jest we- zumnością, a więc z rozumną duszą
wnątrz człowieka. Owo wnętrze to sfe- człowieka. Dusza, podobnie jak umysł,
ra, którą możemy utożsamić w sercem. jest tym, co zaliczamy do rzeczy duchoGdy mówimy o tym, co w środku czło- wych.
wieka, mowa jest o tym, co jest w jego
Mamy więc szczególną triadę, w któsercu. Jeśli chodzi o ludzkie życie, do rej wiedzeni jesteśmy od tego, co duchodziałania nie wystarczy ani sam intelekt, we, niewidzialne i nadprzyrodzone, Boani sama wola. Działanie napędza to, co że, przez to, co racjonalne do tego, co
znajduje się w ludzkim sercu, a co jest duchowe i rozumne w każdym człowienie tylko chceniem, ale także myśleniem, ku, czyli do jego duszy. W kontekście
rozważaniem, postawą. Innymi słowy, serca mamy również do czynienia w fiw sercu znajduje się to wszystko, co lozofii Akwinaty z intelektem. Twierdzi
umożliwia działanie, życie. Co więcej, on, że słowo serca „jest tym, co zostało
owa zawartość serca, skoro napędza czło- poczęte przez intelekt”19. Natomiast jewieka do ruchu nie tylko mentalnego, śli chodzi o władze duchowe, zalicza się
ale również fizycznego, stanowi tym sa- do nich nie tylko myślenie nakierowane
mym źródło działania ludzkiego. Zatem na poznanie, ale również wolę. Działaserce jako wnętrze jest tym, co źródło- nie woli pod jednym względem jest powe w człowieku w takim sensie, że za- krewne myśleniu, pod innym różni się
wiera w sobie to, co zapoczątkowuje każ- od czynności intelektualnej. „Poznanie
de życiowe działanie człowieka.
(intelligere) dokonuje się bowiem przez
Co więcej, pomimo, że każdy czło- jakieś upodobnienie poznającego do tewiek ma serce, choć nie tylko on, ponie- go, co poznawane, stąd to, co poznawaważ, jak czytamy w Księdze Psalmów, ne, musi być w poznającym w ten sposerce to przede wszystkim to, co przy- sób, że jego podobieństwo w nim się
należne Bogu (Ps 33,11), wnętrze jest znajduje”20. Moglibyśmy tu mówić
równocześnie najbardziej osobistą i in- o aspekcie statycznym. „Natomiast midywidualną sferą człowieka. Każdy ma łość w ten sposób się pojawia, że to, co
swoje i niepowtarzalne wnętrze, skoro kochane, porusza kochającego i przyciąserce nie tkwi we wszystkich, lecz w każ- ga ku sobie”21. Wyraźnie mamy więc tudym z osobna. Często w kontekście ser- taj do czynienia z aspektem dynamiczca pojawia się we fragmentach biblijnych nym. Dalej św. Tomasz mówi: „Miłość
A. Andrzejuk, Słownik…, dz. cyt., s. 269.
Traktat o wierze, 46, dz. cyt.
21
Tamże.

19

20
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nie dokonuje się więc w podobieństwie
tego, co kochane, tak jak poznanie (…),
lecz dokonuje się w przylgnięciu kochającego do samego kochanego.”22 Podmiotem miłości jest wola23. Wola z kolei, to
według św. Tomasza „pożądawcza władza umysłowa”24 (appetitus intellectivus).
Wola jest więc umysłowa i pod tym
względem jest pokrewna poznaniu. Ponadto jej strukturę moglibyśmy opisać
poprzez pojawiające się powyżej pojęcie
przylgnięcia. Taka teza znajduje swoją
reperkusję w Psalmie 91 w słowach: „Ja
go wybawię, bo przylgnął do Mnie”. Zauważmy, że przylgnięciu temu towarzyszy uprzednie poznanie, decyzja, rozumne chcenie człowieka kierowane ku
Bogu.
Dwie kwestie potwierdzają korespondencję z tym, o czym powiedzieliśmy
wcześniej. Po pierwsze, zarówno serce
człowieka, jak i rzeczywistość, mają
wspólną cechę, jaką jest ich wymiar duchowy i rozumny. Sens jest także ducho-

wy i rozumny. Logos przybiera zatem
również formę dla ludzkiego ciała, dzięki czemu sens tkwi w duszy człowieka,
w jego sercu. To, co duchowe i racjonalne, jest uporządkowane – porządek jest
możliwy dzięki rozumności i z nią do
pewnego stopnia się utożsamia. Dusza
jest ponadto, jak wiemy, formą ciała. Pojęcie formy także kojarzy się nie tylko
z istnieniem, ale i ze związanym z nimi
uporządkowaniem, a jeszcze bardziej
z kształtem. Uporządkowanie i ukształtowanie znamy już z obszaru bytu, który jest Logosem.
Po drugie, rozumność człowieka i sensowność, która się z nią ściśle wiąże, stanowią naturę człowieka. Pojęcie natury,
wzięte w swoim łacińskim odpowiedniku od słowa rodzić się, odnosi się do tego, co początkowe (nascor, nasci, natus
sum). Natura to także źródło (w jednym
ze sposobów rozumienia tego słowa w filozofii Akwinaty)25. To stwierdzenie prowadzi nas do kolejnej hipotezy.

3. Wnętrze człowieka
Serce, chociażby intuicyjnie i potocznie,
umiejscawiane jest we wnętrzu człowieka lub z nim utożsamiane. Niezależnie
od tego, czy jest umysłem, czy duszą, czy
intelektem, czy wolą, czy może nimi
wszystkimi, nie jest ciałem wbrew popularnemu obrazowaniu serca za pomocą narządu wewnętrznego. Wobec wcześniejszych kwestii określania władz

duchowych, czyli wewnętrznych człowieka, jego duszy oraz jego intelektu,
uogólnimy dla zrozumienia dalszej części wywodów pojęcie serca, duszy, umysłu i intelektu oraz woli, łącząc je w jedno pojęcie wnętrza. Zasadą kierującą
tym uogólnieniem jest przeciwstawienie
ludzkiego wnętrza jego wymiarowi zewnętrznemu. Przeciwstawienie to jest

Tamże.
S. th. II-II, q. 24, a. 1, tłum. A. Głażewski, „Veritas”, Londyn 1967.
24
S. th. I, q. 20, a. 1, dz. cyt.
25
R. J. Deferrari, A Latin – English Dictionary of St. Thomas Aquinas based on The Summa Theologica
and secelcted passages of his other works, St. Paul Editions, USA 1986, s. 679.
22
23
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tyleż pomocne, ile niebezpieczne. W po- Dla językowej ścisłości trzeba nadmienić,
znawczym bowiem filozoficznym ujmo- że hipotezę tę wyraża również zdanie, że
waniu człowieka powinniśmy pamiętać, tym, co pierwotne, jest wnętrze człowieże jest on psychofizyczną całością. Od- ka. Pierwszą oznaką źródłowości człodzielanie więc w analizach antropolo- wieka tkwiącej w jego wnętrzu jest ludzgicznych duszy od ciała człowieka nara- kie poszukiwanie sensu życia. Ujawnia
ża na platońskie czy neoplatońskie się ono w pytaniu o własne istnienie, ktównioski lub twierdzenia innych filozo- re, uświadomione sobie samemu, nie dafów, czyniące z duszy jedną rzecz, a z je się sprowadzić do jedynie fizycznej
ciała drugą na takiej zasadzie, że jedna obecności w świecie zjawisk materialnych.
A to dlatego, że wraz z uświadomieniem
część zamieszkuje w drugiej.
Tymczasem serce ożywia ciało, jest sobie przez człowieka własnego istnienia,
niewidzialnym i pochodzącym od Boże- kieruje on swoją myśl poza siebie, pytago tchnienia uporządkowaniem i ukształ- jąc o sens. Pytanie to można sformułować
towaniem dla ciała. Powiemy, że dla cia- następująco: dlaczego i po co istnieję?
ła, a nie dla całego człowieka, ponieważ Odpowiedź wymaga wyjścia poza siebie,
człowiek to ożywione ciało. Jednakże na choć dotyczy ludzkiego wnętrza. Ktoś inpotrzeby nie antropologicznego, ale ny zechciał, aby człowiek istniał i ktoś inetycznego studiowania tez dotyczących ny jest tego przyczyną. Człowiek nie zaserca ludzkiego, uprawnione jest, jak się początkował w łasnego istnienia
wydaje, myślne oddzielenie duszy od cia- samodzielnie. Jednak równocześnie jego
ła człowieka. Czynimy to jednak w taki istnienie związane jest ściśle z sensem –
sposób, aby dostrzec jedynie i uwyraźnić przyczyną i celem, które człowiek odczydwa wymiary człowieka. Pierwszy, przez tuje w swoim wnętrzu i które we wnętrze
to, że człowiek ten ma duszę, umysł, in- człowieka są wpisane. Zarówno istnienie
telekt i wolę, określimy duchową, czy we- człowieka, jak i poszukiwanie sensu
wnętrzną, niewidzialną z zewnątrz i nie- owego istnienia, mają swój początek
materialną stroną natury ludzkiej. w ludzkiej myślącej duszy. Współczesna
Nazwiemy ten wymiar jego wnętrzem. fenomenologia wyraża to następująco:
O ciele, jako zewnętrznej stronie człowie- „Ref leksyjna analiza świadomości
ka będziemy mówić dlatego, że ciało jest (głównie poprzez spostrzeżenie immatym, przez co człowiek kontaktuje się nentne) ma nam przynieść wgląd w tajz rzeczywistością fizycznie odrębną i ze- niki wyłaniania się sensu przedmiotowewnętrzną wobec niego. Także z drugim go, sensu bytu, sensu otaczającego świata,
człowiekiem. Zatem serce, o którym mó- sensu mnie samego jako człowieka (...)”,
wi Pismo Św. to, krótko mówiąc, wnę- pisze ks. prof. Józef Tischner, komentutrze człowieka.
jąc myśl husserlowską, i dodaje: „Ja – źróTrzecią hipotezą jest stwierdzenie, że dło wszelkiego sensu – zostaje uznane
to, co pierwotne znajduje się we wnę- w związku z tym za «ponadświatowe»,
trzu człowieka
«absolutne, transcendentalne»26.
26

J. Tischner, Myślenie według wartości, „Znak”, Kraków 2011, s. 21.
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Świadomy podmiot, mówiąc językiem kojarzonego wielokrotnie przecież z pofenomenologii, zdaje sobie sprawę, że je- jęciem serca, tkwi we wnętrzu człowiego wnętrze jest źródłowe dla niego sa- ka, w jego sercu. Równocześnie tkwi ono
mego, lecz równocześnie nie on sam jest „w głębi jestestwa” człowieka, a więc w tej
jego przyczyną. Stąd poszukiwania osta- najbardziej źródłowej dla niego sferze, jatecznego sensu samego siebie w odnie- ka mieści się w ludzkim wnętrzu. Prawo
sieniu do Absolutu jako ostatecznego Boga utożsamiamy tu z prawdą i ze źróźródła ludzkiego istnienia, czyli poszu- dłowością powiązaną z wszelkim sensem.
kiwanie prawdy. Człowiek, poszukując
Pogląd św. Tomasza z Akwinu
tego, co źródłowe, poszukuje prawdy, Pojawia się pytanie o zasadę odróżniaa poszukując prawdy, poszukuje tego, co nia w filozofii św. Tomasza rozumnej
źródłowe. To poszukiwanie odbywa się duszy (anima rationalis), rozumu (ratio),
w jego wnętrzu. W Psalmie 119 psalmi- umysłu (mens), intelektu (intellectus) i wosta szuka całym sercem Boga (Psalm li (voluntas), które w Biblii tworzą jed119,2). Odnajduje Go w Jego prawie27. ność, jaką określiliśmy wnętrzem oraz
Prawo Boże dotyczy całej rzeczywisto- sercem. Zmierzamy w podaniu owej zaści, która, jak powiedzieliśmy, jest racjo- sady odróżniania tych duchowych sfer
nalnie uporządkowana i w której odnaj- znajdujących się w człowieku do podujemy prawdę. „Psalmista strzeże twierdzenia tezy mówiącej o tym, że nieBożych przykazań, gdyż (w. 160) istotą możliwe jest jednoznaczne wskazanie na
ich (…) jest prawda”28. Widzimy zatem to, czy człowiek najpierw myśli czy chce.
odpowiedniość między rozumnym wnęRozumna dusza to wyznacznik istotrzem człowieka a zasadami Bożymi ty człowieka. Posiadanie przez człowiekażdego ruchu w świecie. Zachodzi więc ka duszy rozumnej wyróżnia go, jak pirelacja między tym, co pierwotne w czło- sze św. Tomasz, spośród wszystkich
wieku a tym, co pierwotne dla człowie- innych istot oraz stanowi o jego człowieka – racjonalne, uporządkowane, istnie- czeństwie29. Dusza rozumna jednak, to
jące, mające sens, proste i ostateczne, nie tylko rozum czy intelekt. Skoro podające także szczęście.
siadanie duszy stanowi człowieka jako
Tym stwierdzeniem dochodzimy do istotę także cielesną, rozumna dusza
fundamentalnego dla naszych rozważań obejmie także wegetatywność i zmysłofragmentu Pisma Świętego: „Umieszczę wość ludzką, a dokładniej władze wegeswe prawo w głębi ich jestestwa i wypi- tatywne i zmysłowe duszy. Stąd, jak
szę na ich sercach” (Jr 31,33). Racjonal- stwierdza Akwinata, dusza człowieka
ny porządek, ład, który odnosimy zarów- jako rozumna jest jednocześnie rozumno do świata jak i do życia ludzkiego, na, zmysłowa i wegetatywna30. Dlatego
Pismo Święte Starego Testamentu. Księga Psalmów, t. VII-2, „Pallotinum”, Poznań 1990, s. 507.
Zob. tamże, s. 512.
29
Streszczenie teologii, p. 79, tłum. J. Salij, w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, „Antyk”, Kęty
1999, p. 79.
30
Kwestia o duszy, q. 11. tłum. Z. Włodek, W. Zega, „Znak”, Kraków 1996; Zob. Summa contra
gentiles II, c. 58; S. th. I, q.76, a. 3 i a. 4; q.78, a. 1.
27

28
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też, najwyraźniej, serce nie daje się całkowicie utożsamić z duszą.
Pojęcie duszy rozumnej ściśle łączy
się z pojęciem rozumu. Rozum z kolei,
w zdroworozsądkowym rozumowaniu,
kojarzony jest w sposób bezpośredni z intelektem. Jednakże św. Tomasz odróżnia rozum od intelektu mówiąc, że do
intelektu należy proste odczytanie prawdy jako ujęcie zasad i ma on konotacje
ze spoczynkiem31 (eius obiectum est veritas)32, natomiast rozum wyjaśnialibyśmy
w kategoriach ruchu, jakim jest rozumowanie, „w którym dusza ludzka od znajomości jednego przedmiotu dochodzi
lub osiąga poznanie drugiego”33.
Dusza ludzka ma jeszcze władzę, jaką jest umysł. „Nazywa się ją umysłem,
o ile w naturalny sposób wypływa z niej
taka władza”34. Umysł jest istotą duszy,
o ile wypływa z niej najwyższa władza
duszy35. Wszystkie omówione powyżej
pojęcia łączy jedno – ludzka zdolność do
myślenia i poznawania. Dusza, jako rozumna, przede wszystkim poznaje.
Aspekt intelektualny duchowego wymiaru człowieka podkreśla w filozofii św.
Tomasza sposób osiągnięcia szczęścia,
którym jest, jak wiadomo, poznanie Boga. Dusza człowieka nie tylko jednak
poznaje, ale również chce, pożąda. Mie-

libyśmy w tym punkcie do czynienia ze
złączeniem poznawania i chcenia tak,
aby niemożliwe było izolowanie i całkowicie samodzielne funkcjonowanie. Tym
samym wnętrze człowieka utożsamiamy z duszą jako tym, co pierwotne i równocześnie najbardziej ogólne w ujmowaniu człowieka rozumnego. Wnętrze to
utożsamimy przy tym z biblijnym sercem dlatego, że rozumność duszy wskazuje na wszystkie czynności, które
w większym lub mniejszym stopniu dotyczą umysłu, natomiast nie ciała. Stąd
wola, jaką będziemy przyporządkowywać także do sfery rozumnej, to czynność sprzężona z poznaniem umysłowym, natomiast nie czysto cielesne
pożądanie jako pożądanie zmysłowe odróżniane przez Akwinatę od pożądania
umysłowego36, choć pożądania posłusznego rozumowi37. Powyższe wnioski nie
znajdują się w opozycji do tego, co na temat woli pisze św. Tomasz. Definiuje on
wolę jako pożądanie umysłowe38. Pod
względem samej definicji woli pozostajemy przy tezie, że pierwotne w człowieku jest to, co intelektualne, i czynność,
którą ogólnie mozemy ująć jako rozumowanie, ponieważ nawet jego chcenie
jest, powiedzielibyśmy, rozumne, a wola stanowi z poznaniem pewną jedność,

Kwestie dyskutowane o prawdzie, q. 15, a. 1, t. 2, tłum. L. Kuczyński, A. Aduszkiewicz, J. Ruszczyński,
„Antyk”, Kraków 1999.
32
A. Andrzejuk, Słownik…, dz. cyt., s. 201.
33
Tamże. „Intellectus enim simplicem et absolutam cognitionem designare videtur; ex hoc enim
aliquis intelligere dicitur quod intus in ipsa rei essentia veritatem quodammodo legit. Ratio vero
discursum quemdam designat, quo ex uno in aliud cognoscendum anima humana pertingit vel
pervenit”.
34
Kwestie dyskutowane o prawdzie, q. 10, a. 1, dz. cyt.
35
Tamże.
36
S. th. I, q. 80, a. 2, tłum. P. Bełch, „Veritas”, Londyn 1980.
37
Tamże, q. 81, a. 3, dz. cyt.
38
Tamże, q. 82, a. 2, dz. cyt.
31
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będąc przez nie uwarunkowana. Drugie człowieka i przyporządkować do ludzstwierdzenie Akwinaty, jakie podamy, kiego serca. Natomiast w drugim przymoże stanowić argument zarówno dla padku dodamy jeszcze jeden argument
potwierdzenia tej tezy, jak i odrzucenia. św. Tomasza na rzecz stwierdzenia, że
„Jeśli więc ujmujemy myśl i wolę same o ile chcenie odbywa się w ludzkim wnęw sobie, to myśl jest wyższa niż wola”39 trzu i jest rozumną czynnością serca,
(Si ergo intellectus et voluntas consideren- o tyle bardziej pierwotny, ponieważ
tur secundum se, sic intellectus eminentior wcześniejszy, jest intelekt. Święty Toinvenitur). Twierdzi on także: „Jeżeli masz pisze następująco: „Nie musi się iść
więc porównujemy myśl z wolą według w nieskończoność, ale trzeba zatrzymać
charakteru powszechności ich przed- się na myśli jako punkcie wyjściowym.
miotów, to (…) myśl jest zasadniczo czy Bowiem wszelki ruch czy drgnienie wobezwzględnie wyższą i pocześniejszą od li musi być poprzedzone przez pomysł
woli”40 (Si ergo comparentur intellectus et czy poznanie (apprehensionem)”43. Intevoluntas secundum rationem communitatis lekt jest zatem w człowieku tym, co
objectorum utriusque, sic dictum est supra pierwsze. Nie bez powodu. Bóg, stwaquod intellectus est simliciter altior et nobi- rzając człowieka, udziela mu najpierw,
lior voluntate). Ale też w jednym szcze- jak pisze św. Tomasz, swojej rozumnej
gólnym przypadku – w odniesieniu do natury44. Stąd także pierwszeństwo duBoga (i biorąc pod uwagę naszą aktual- szy w stosunku do ciała, jako tej, która
ną, a nie eschatologiczną kondycję), to ożywia ciało, będąc jego formą 45. Wnęwola i jej akt – miłowanie, mają prymat trze jest człowiekowi potrzebne do żywzględem intelektu i jego aktu pozna- cia – każdego ruchu mającego swoje źrónia41. Ponadto, jak wiadomo, wola rów- dło w sercu, lecz także do miłowania
nież w pewien sposób warunkuje rozum, – działania dla dobra drugich46 z udziaponieważ jest dla niego władzą porusza- łem woli. Pod tym względem prawo Bojącą 42. O ile więc wola jako pożądanie że wpisane jest we wnętrze człowieka
rozumne i czynność umysłowa jest z ro- jako w całość mieszczącą w sobie poznazumem i umysłem ściśle związana, o ty- wanie, rozumowanie oraz chcenie. Jedle sama w sobie jest czymś innym niż ro- nakże rozumna natura człowieka najzumowanie i pod tym względem jest wo- pełniej wyraża się w poszukiwaniu przez
bec niego następcza. W pierwszym przy- niego prawdy. Tej prawdy będzie on szupadku przyjmiemy umysłowy charakter kał, przypomnijmy, całym sercem, i odwoli po to, aby usytuować ją we wnętrzu najdzie ją w prawie Bożym. Akwinata
Tamże, a. 3.
Tamże, a. 4.
41
Tamże, a. 3.
42
Tamże, a. 4.
43
Tamże.
44
Summa contra gentiles, II, c. 48, dz. cyt.
45
Kwestia o duszy, q. 1, dz. cyt.
46
Zob. Summa contra gentiles, II, c. 46, dz. cyt.
39
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pisze: „Widać również całkiem jasno, że finiuje jako rozumny ład powstały w Boostatecznej szczęśliwości nie należy szu- gu i przez Boga urzeczywistniony48.
kać w niczym innym niż w działaniu in- W ten sposób dotarliśmy do pojęcia pratelektu, gdyż żadne pragnienie nie pro- wa Bożego, wychodząc od poszukiwawadzi tak wysoko, jak pragnienie nia jego źródeł w celu zrozumienia istopoznania prawdy”47. Prawda ta zawarta ty prawa Boga. Podsumowując, wskażmy
jest prawie Bożym, które św. Tomasz de- na owe źródła.

Podsumowanie
Z powyższych analiz wynika, że źródłem prawa Bożego jest sens, znaczenie.
Tkwi on w podstawowych pojęciach,
które wiążemy z wykładnią istoty prawa Bożego, opierając się na tym, co początkowe, pierwotne. Oczywiście chodzi o to pojęcie prawa Bożego, które jest
dostępne rozumowi ludzkiemu. W owej
poznawalności tkwi właśnie sens jako
podstawa rozumienia Bożych ustaw. Zawiera się on także w wewnętrznym i zewnętrznym uporządkowaniu rzeczywistości – rzecz y w istości Logosu
i rzeczywistości ludzkiej. Tu aspekt sensu w ystępuje dwojako, ponieważ
uwzględniamy również sens, który człowiek nadaje własnemu życiu. Na podstawie lektury wybranych pism św. Tomasza zauważyliśmy, że sens tkwi
zwłaszcza w przyczynowości i celowości uporządkowanego ruchu w całym istniejącym universum. Jest on nadany
rzecz jasna przez Boga, a człowiek może odkryć zasady tym ruchem rządzące.
Są one racjonalne. Racjonalne jest ponadto zaistnienie czegokolwiek w świecie. Zagadnienie to analizujemy w per47
48

spektywie metafizycznej, odnosząc się
do natury w znaczeniu całej stworzonej
przez Boga rzeczywistości. Bóg jest jej
początkiem, a co za tym idzie, źródłem
sensu. Ostatecznie w Słowie Boga odnajdujemy to, co źródłowe i pierwotne.
Chociaż nie tylko w nim, ale także
w człowieku. Sens ukryty jest w jego
przypadku we wnętrzu ludzkim, które
określiliśmy sercem, uzupełniając nasze
tezy o naukę Akwinaty dotyczącą umysłu i zasad odróżniania intelektu, umysłu, rozumu i woli. Wszystkie te pojęcia
w przypadku wnętrza łączą się w jedną
całość, a spaja je ludzka rozumność. Rozumność ta cechuje wnętrze człowieka
i jest jego źródłem. Stąd za św. Tomaszem stwierdzimy prymarność intelektualnego i poznawczego pierwiastka
znajdującym się we wnętrzu człowieka.
Człowiek rozumny, poszukując prawdy w swoim wnętrzu, odnajduje sens we
wpisanym w nie prawie Bożym. Sens
konstytuuje prawo Boże, ponieważ, według definicji św. Tomasza, jest ono rozumnym ładem. Człowiek może go odczytać dzięki temu, że również i on jest

Tamże, III. c. 50, dz. cyt.
S. th. I-II, q. 91, a. 1, tłum. P. Bełch, „Veritas”, Londyn 1986.
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rozumny, a więc dzięki relacji odpowiedniości sensu tkwiącego w człowieku i sensu całej rzeczywistości.
Punktem wyjścia naszych rozważań
uczyniliśmy perspektywę metafizyczną
i w niej pozostajemy. Kolejnych analiz
wymaga teraz aspekt etyczny związany
z życiem człowieka według prawa Bożego, którego to człowieka określamy

przede wszystkim jako istotę poznającą.
Nasze wnioski otwierają kolejne pole do
analiz zwłaszcza w osobnym omówieniu
pod tym aspektem pojęcia życia, miłości i relacji. Przy pojęciu relacji pozostajemy oczywiście w definiowaniu pojęcia
samego prawa, które jest relacją przyczyny działającej i samego działania.
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„The hearts of the saints turned to the law of God.” Biblical philosophical basis of interpretation of the law of God in the
philosophy of St. Thomas Aquinas
Keywords: the law of God, the meaning, nature, heart, inside, mind

The purpose of our philosophical rese- God is entered in the human interior.
arch is determination the starting point This interior is a human heart. We unfor attempts to understand the essence derstand it as the inner reality of human,
of God’s law and its relevance to the hu- especially in the intellectual and moral
man way of life. We use for this purpo- context. The biblical significance of the
se an analysis of selected writings of St. heart is associated primarily with conThomas Aquinas. We present own selec- cealment. What is unseen, involves what
ted aspects that constitute a philosophi- externalized, movement and action. Hecal interpretation of the law of God. We art in the philosophy of St. Thomas
recognize the meaning and the signifi- Aquinas is the mind. We discuss the mucance, also the heart and the inside, as tual relationship of mind, will and hethe primary concepts in the context of art. We analyze the differences between
the essence of God’s law. We notice this the mind, understanding and intellect,
primordiality in metaphisical aspect. We which occur in the philosophy of
notions of cause, purpose and movement. Aquinas. Their common feature is ratioMeaning is related to the appropriate- nality. The heart is what is reasonable.
ness of existence and eternal regularity Rational aspect is the original. The will
and order. It is rational order, the Logos. is also rational. Human finds the truth
As a result, a person can read the me- and the law of God not only in the exteraning of one’s life and give it your deci- nal reality, but primarily in his interior.
sions. The meaning as a source of law of

