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Szymon Stanula

Garrigou-Lagrange’a koncepcja bytu.
Wstęp do przekładu artykułu Realna różnica
między istotą i istnieniem a zasada tożsamości

Niegdyś określany przez przeciwników
„świętym potworem tomizmu” (le monstre sacré du thomisme) dziś prawie zapomniany autor w kontekście problematyki filozoficznej jest przywoływany
właściwie jedynie w odniesieniu do zagadnień z dziedziny życia duchowego.
Francuski dominikanin znany w Polsce
głównie z dzieł z zakresu ascetyki i mistyki1 poświęcił jednak również sporo
swoich prac tematyce filozoficznej, a w
szczególności zagadnieniom z dziedziny metafizyki; filozofii bytu, jak i filozofii Boga czy krytyki poznania. Do naj-

bardziej znanych jego pozycji należą: Le
sens commun, la philosophie de l’être et les
formules dogmatiques, Dieu, son existence
et sa nature, La synthèse thomiste. Ponadto Garrigou-Lagrange był doradcą
trzech papieży: Benedykta XV, Piusa XI
i Piusa XII. W 1917 roku o. Reginald
objął utworzoną przez papieża Benedykta XI Katedrę Teologii Ascetyczno-Mistycznej na uniwersytecie Angelicum.
Pod jego kierunkiem prace doktorskie
z teologii pisali m.in.: Karol Wojtyła, Józef Maria Bocheński OP czy Marie-Dominique Chenu OP2.

Szymon Stanula, student filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
1
2

Zob. Ku doskonałości kapłańskiej, Poznań 1958; Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia
w niebie, Niepokalanów 2001; Trzy nawrócenia i trzy drogi, Kraków 2012.
A. Mandrela, Tomizm Garrigou-Lagrange’a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin, DeReggio,
Kraków 2019, s. 11-19.
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I. De veritate fundamentali philosophiae christianae
Norberta del Prado
Profesor Angelicum w refleksji nad zagadnieniem realnej różnicy między istotą a istnieniem wychodzi na początku swojego
artykułu od obszernej pracy Norberta del
Prado OP. Autor tego dzieła, powołując
się na licznych neotomistów, uznaje twierdzenie, iż „w Bogu istota i istnienie są tożsame, podczas gdy w stworzeniu są one realnie różne” za „zasadniczą prawdę
filozofii chrześcijańskiej”. Zwraca więc
szczególną uwagę na różnicę między Bogiem a człowiekiem, tkwiącą już na ontycznym poziomie tych bytów.
W 1914 roku, kilkanaście lat po pierwszym wydaniu pierwszego tomu dzieła
del Prado, teza ta została ogłoszona trzecią3 spośród dwudziestu czterech tez tomistycznych. W pełnym sformułowaniu
brzmi na następująco:
Dlatego sam tylko Bóg urzeczywistnia
w sobie bezwzględne pojęcie bytu i On
sam jest jedyny i całkiem niezłożony;
wszystkie inne jestestwa, mające tylko
udział w bycie, posiadają naturę ścieśniającą byt; dlatego są złożone z istoty i istnienia, jako z zasad realnie się różniących4.

3

4
5
6

7

W pozycji hiszpańskiego dominikanina możemy znaleźć ponadto liczne argumenty uzasadniające tomistyczne twierdzenie o realnej różnicy. Oprócz
wykładowcy Angelicum problematykę
zawartą w dziele del Prado rozwija również Mieczysław A. Krąpiec OP5. Już na
wstępie wyraża się bardzo pochlebnie
o pracy del Prado6. Lubelski metafizyk,
podobnie jak Garrigou-Lagrange, omawiając treść De veritate fundamentali, posługuje się sylogizmem dla ukazania przebiegu zawartej tam argumentacji.
Natomiast swoje opracowanie kończy odwołaniem się do fizykalnej teorii pola,
w której relacja między polem elektrycznym a magnetycznym może być „ilustracją i symbolem metafizycznej struktury
bytu, złożonego z aktu i możności (konkretnie: z istoty i istnienia, materii i formy, przypadłości i substancji, natury
i samoistności, a nawet wzajemnie się
determinujących cząstek integralnych
bytu)”7.
Wśród współczesnych tomistów określenie „realna różnica” między istotą a istnieniem nie jest zbyt często stosowane.

„Quapropter in absoluta ipsius esse ratione unus subsistit Deus, unus est simplicissimus, cetera
cuncta quae ipsum esse participant, naturam habent quae esse coarctatur, ac tamquam distinctis
realiter principiis, essentia et esse constant”, Sacra Studiorum Congregatio, Theses quaedam, in
doctrina sancti Thomae Aquinatis contentae, et a philosophiae magistris propositae, adprobantur, „Acta
Apostolicae Sedis” 6 (1914) 6, s. 384, pkt. 3.
Tłum. za: P. Bełch w: Suma teologiczna. O Bogu (I, q. 1-12), t. 1, „Veritas”, Londyn 1975, s. 279.
M.A. Krąpiec, Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu,
TN KUL, Lublin 1963, s. 333-352.
„Autor znakomicie wykorzystuje teksty Tomasza z Akwinu, tak że jego argumentacja jest całkowicie
przekonywająca: zarówno teoretycznie, jak i faktycznie wykazuje fakt uznawania teorii realnej
różnicy przez Tomasza. Do argumentacji Del Prado trudno dodać coś nowego, można ją jedynie
przedstawić w polskim przemyśleniu, akcentując nieco inne partie rozważań”, tamże, s. 333.
Tamże, s. 351.

238

Garrigou-Lagrange’a koncepcja bytu.

Źródłowo bowiem tego rodzaju sformułowanie o wiele częściej niż w tekstach św.
Tomasza można znaleźć u Idziego Rzymianina i dzięki niemu właśnie zyskało
większą popularność. Idzi był bezpośrednim uczniem Akwinaty i odważnie bronił jego twierdzenia o jedności formy substancjalnej w człowieku. Niemniej
poprzez przekonanie, że „istnienie i istota są dwiema rzeczami, a istnienie nie jest
niczym innym jak tylko pewną aktualnością realnie naddaną (realiter superaddita) istocie”8, znacznie zniekształcił myśl
swojego nauczyciela w tej fundamentalnej tezie9. Można jednak pojmować tę realną różnicę, za św. Tomaszem, jako dwa
pryncypia bytowe, o których Doktor
Anielski mówi, że są compositum realnie
złożonym10 a ponadto, o czym pisze w komentarzu do De hebdomadibus Boecjusza:
„jak istnienie i to, co jest, różnią się w tym,
co proste według pojęć, tak też w tym, co
złożone, różnią się realnie”11.

Choć początek artykułu francuskiego dominikanina zdaje się wskazywać,
iż mamy do czynienia jedynie ze streszczeniem bądź recenzją dzieła del Prado,
to jednak w kolejnych partiach tekstu
możemy się przekonać, że Garrigou-Lagrange traktuje De veritate fundamentali jedynie jako punkt wyjścia swoich metafizycznych refleksji. Zestawia w nich
problematykę realnej różnicy z zasadą
tożsamości, a także formułuje własną
koncepcję bytu.
Oprócz tego w roku publikacji omawianego artykułu, czyli w 1909, Garrigou-Lagrange wydaje również swoje
pierwsze dzieło filozoficzne: Le sens commun, la philosophie de l’être et les formules
dogmatiques, do którego dołączy później
omawiany przez nas artykuł. Przedstawia w nim zagadnienie zdrowego rozsądku (le sens commun) jako tego, który
gwarantuje realizm ludzkiego poznania.

II. Przedstawiciel egzystencjalizmu tomistycznego
W końcowej części tekstu Garrigou-Lagrange rozwija zagadnienie istnienia,
omawiając przesłankę mniejszą prezentowanego przez siebie sylogizmu.

Wobec stawianego zarzutu w kontekście procesu poznawania bytu, że francuski dominikanin „esencjalizował byt”12,
można odpowiedzieć, iż rzeczywiście od-

Tw. XIX, Idzi Rzymianin, Twierdzenia o istnieniu i istocie, Wyd. Marek Derewiecki, tłum. Jacek
Surzyn, Kęty 2006, s. 99.
9
P. Milcarek, Od istoty do istnienia. Tworzenie się metafizyki egzystencjalnej wewnątrz łacińskiej tradycji
filozofii chrześcijańskiej, Fundacja świętego Benedykta, Warszawa 2008, s. 339.
10
„Omne quod est in genere substantiae, est compositum reali compositione; eo quod id quod est in
praedicamento substantiae est in suo esse subsistens, et oportet quod esse suum sit aliud quam
ipsum”, Tomasz z Akwinu, De veritate, q. 27 a. 1 ad 8.
11
In De hebdomadibus „sicut esse et quod est differunt in simplicibus secundum intentiones, ita in
compositis differunt realiter”, In De Hebdomadibus, 1. 2, n. 32. Tłum. za: M. Zembrzuski w: Tomasz
z Akwinu, Komentarz do „De hebdomadibus” Boecjusza, Warszawa 2021, s. 146.
12
M.A. Krąpiec, Poznawać czy myśleć. Problem epistemologii tomistycznej, RW KUL, Lublin 2000,
s. 130.
8
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rzucał koncepcję sądów egzystencjalnych
w ujęciu Gilsona. Zdystansował się jednak wobec niej również Gogacz, który
uważał, że wysunięcie sądu egzystencjalnego na sam początek procesu poznawania bytu jest tezą formułowaną w ramach
teorii poznania, a nie metafizyki13. Niemniej wykładowca Angelicum przyjmował koncepcję spontanicznego sądu egzystencjalnego ( jugement spontané)14 ,
w którym istnienie jest uchwytywane
w sposób niewyraźny, co mogłoby odpowiadać poznaniu realności bytu w tomizmie konsekwentnym na tym początkowym etapie procesu dochodzenia do
pojęcia bytu15. Później dopiero w refleksyjnym sądzie egzystencjalnym dochodzi
do uwyraźnienia istnienia jako aktu konstytuującego byt, „w którym intelekt wyraźniej stwierdza istnienie konkretnego
bytu, jako różnego od poznającego go
podmiotu oraz istotnie różnego od innego konkretnego bytu”16. Ponadto twier-

dzi, że „duszą każdego sądu jest słowo
być: ten człowiek idzie = ten człowiek jest
idący”17.
Co więcej, w samym artykule, który
jest jednym z jego pierwszych publikowanych tekstów filozoficznych, Garrigou-Lagrange zarysowuje swoją koncepcję istnienia. Podkreśla, że „istnieć jest
ostatecznym urzeczywistnieniem” bytu,
jest więc „aktem ostatecznym (acte ultime)”; „ostateczną aktualizacją przedmiotu”. Takie określenia istnienia funkcjonują w tomizmie egzystencjalnym,
w którym podkreśla się, przynajmniej
w tomizmie konsekwentnym, istnienie
jako akt konstytuujący byt.
Drugim zaś zarzutem formułowanym
wobec metafizyki uprawianej przez francuskiego dominikanina jest to, że przedmiotem jego metafizyki jest nie tylko byt
aktualny, ale i możliwy18. Tak bowiem
określony byt w jednej z klasyfikacji staje się podstawą uznania danej metafizy-

M. Gogacz, Trzeba powrócić do realistycznej metafizyki, w: Rozmowy o filozofii, red. A. Zieliński,
M. Bagiński, J. Wojtysiak, Lublin 1996, s. 71-72, cyt. za: A. Andrzejuk, Koncepcja istnienia w ujęciu
Mieczysława Gogacza, „Rocznik Tomistyczny” 5 (2016), s. 61-62.
14
„Sitôt après la première appréhension intellectuelle de l’être intelligible des choses sensibles, il y
a un jugement intellectuel au moins implicite, ou même explicite mais confus et spontané, non
réfléchi, celui-ci: l’objet directement connu par les sens (le coloré, étendu, résistant, sonore) existe.
Ce jugement spontané est la suite immédiate de la première appréhension intellectuelle de l’être
et il se prolonge par l’intuition sensible. De la sorte l’objet extérieur n’est pas encore jugé explicitement
comme extramental”. R. Garrigou-Lagrange, Notre premier jugement d’existence selon saint Thomas
et le réalisme traditionnel, w: tenże, La synthese thomiste, Editions Nuntiavit 2016, Lourdes, s. 534535.
15
„Podmiot spontanicznego sądu egzystencjalnego: ‘ jakaś rzecz istnieje’, oznacza konkretny byt
poznany w akcie intuicji zmysłowej, oraz poznany intelektualnie, jako pewna bliżej nieokreślona
poznawczo treść urealniona przez istnienie”. M.M. Kur, Sposób formułowania i wartość obiektywna
pierwszych zasad filozofii w ujęciu O. R. Garrigou-Lagrange’a, Warszawa 1970, Archiwum UKSW,
s. 90 (praca magisterska napisana pod kierunkiem o. prof. Edmunda Morawca CSsR).
16
Tamże, s. 70.
17
R. Garrigou-Lagrange, Le sens commun, la philosophie de l’être et les formules dogmatiques, Nouvelle
Librairie Nationale, Paryż 1922, s. 50.
18
„Or l’être, c’est ce qui existe (être actuel) ou peut être (être possible), id cujus actus est esse”. La
synthese..., s. 34.
13
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Garrigou-Lagrange’a koncepcja bytu.

ki za esencjalną19. Okazuje się jednak, że etapem pośrednim między tomizmem
za punkt wyjścia Garrigou-Lagrange zachowawczym a egzystencjalnym22. Na
przyjmuje byt realny aktualnie istnieją- tych dwóch dominikanów, jako prekurcy, do którego docieramy za pośrednic- sorów tomizmu opierającego się nie na
twem zmysłów20. Poddaje ponadto zastanych interpretacjach, ale na samym
w wątpliwość „słuszność przejścia od tekście Akwinaty, wskazuje również ks.
możliwości logicznej (możliwej do pomy- Stanisław Kamiński23.
Co więcej, Mieczysław M. Kur OP,
ślenia) do możliwości wewnętrznie realnej, na mocy zasady o obiektywnej war- powołując się na teksty profesora Angetości intelektu, i przejścia z tej licum i odpierając zarzuty Krąpca o esenmożliwości realnej do aktualnego istnie- cjalizm, twierdzi, że formułuje on w swonia”21. Z bytem możliwym mamy zaś ich pismach „egzystencjalną koncepcję
do czynienia tylko wtedy, gdy poznamy bytu”24. Dlatego też uznaje Garrigoujuż jakiś byt aktualnie istniejący, a przez -Lagrange’a za „przedstawiciela egzystenniego pierwsze zasady. Dopiero wtedy cjalizmu tomistycznego”25.
Oprócz tego, Garrigou-Lagrange formożemy formułować sądy o bytach możliwych. W związku z tym i ten zarzut mułuje swoją koncepcję bytu jeszcze
okazuje się nietrafny.
przed Gilsonem, czyli już w 1909 roku,
Nie bez powodu zatem Mieczysław a nowe odczytanie metafizyki św. ToGogacz określa wykładowcę Angelicum masza przez francuskiego mediewistę
obok Antonina Sertillanges’a OP, repre- ma miejsce dziesięć lat później w pierwzentantem „młodszego tomizmu”, któ- szym wydaniu Tomizmu z 1919 roku.
ra to wersja myśli św. Tomasza miała być

T. Rutowski, Czy tak zwane pierwsze zasady tomistycznej filozofii bytu są naprawdę pierwsze, „Studia
Philosophiae Christianae” 3 (1967) 2, s. 216.
20
„Notre intelligence ici-bas n’atteint l’être actuellement existant que par l’intermédiaire des sens
ou de la conscience”. R. Garrigou-Lagrange, Dieu, son existence et sa nature, Beauchesne, 1928, s.
118.
21
„légitimité du passage de la possibilité logique (pensable) à la possibilité réelle intrinsèque, en vertu du
principe de la valeur objective de l’intelligence, et du passage de cette possibilité réelle à l’existence
actuelle”, Dieu…, s. 69.
22
M. Gogacz, Współczesne interpretacje tomizmu, „Znak” 15 (1963), s. 1343.
23
„Przeciwstawiając się bergsonizmowi zwrócili się po wzory do samego Tomasza, starając się
wyprecyzować jego myśl”. S. Kamiński, Metody współczesnej metafizyki, cz. II, „Roczniki filozoficzne”
XXVI (1978) 1, s. 16.
24
M.M. Kur, tamże, s. 10-11.
25
„Do poznania tego, że treść pojęcia bytu jako bytu nie jest koniecznie związana wyłącznie z treścią
substancjalną lub przypadłościową, lecz realizuje się w każdej treści urzeczywistnionej przez
istnienie, wystarczy poznanie formalnej racji bytu, czyli istnienia. I poznanie to dokonuje się
bezpośrednio w akcie refleksji nad treścią pojęcia bytu ens ut primum cognitum. Ze struktury
niedoskonałej abstrakcji metafizycznej wynika więc, że Garrigou-Lagrange jest przedstawicielem
egzystencjalizmu tomistycznego”. Tamże, s. 71.
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Zakończenie
Za pośrednictwem swojego artykułu
Garrigou-Lagrange wskazuje na cenną
pozycję del Prado OP De veritate fundamentali zbierającą argumentację za realną różnicą między istotą a istnieniem
w bytach stworzonych i ich tożsamości
w bycie, który jest samym istnieniem,
czyli Bogiem. Ponadto w tekście oprócz
zestawienia tej realnej różnicy z zasadą
tożsamości można znaleźć zarys koncepcji bytu, która w myśli dominikanina nabiera cech interpretacji egzystencjalnej. Natomiast zarzuty o esencjalizm,
formułowane wobec systemu metafizycznego profesora Angelicum, okazują się
nietrafne. Już bowiem na początkowym
etapie w procesie dochodzenia do pojęcia bytu ma miejsce spontaniczny sąd eg-
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zystencjalny. Poprzedza on późniejszy
refleksyjny sąd egzystencjalny, w którym
to istnienie jest ujmowane jako akt konstytuujący byt. Również wobec francuskiego dominikanina nietrafny okazuje
się pogląd, że za punkt wyjścia refleksji
metafizycznej uznaje zarówno byt aktualny jak i możliwy. W rzeczywistości
w jego ujęciu metafizykę zapoczątkowuje byt realnie istniejący. Na powyższych
racjach możemy zatem oprzeć wniosek,
że w tych zasadniczych tezach (realistyczny punkt wyjścia metafizyki, spontaniczny i refleksyjny sąd egzystencjalny, istnienie jako akt konstytuujący byt)
metafizyka tomistyczna w ujęciu Garrigou-Lagrange’a jest zgodna z egzystencjalną koncepcją bytu.
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