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Wstęp

Na dzieje filozofii można spojrzeć, jak proponował Martin Hei-
degger, przez pryzmat tego, jak odnosiła się ona do istnienia 1. 
Początkowo w ogóle nie wyodrębniano istnienia spośród innych 
czynników konstytuujących bytowość, akcentując stronę treścio-
wą bytu. Dlatego mówi się o  metafizyce Arystotelesa, że miała 
charakter esencjalny. Dopiero z czasem, jak pokazuje Étienne Gil-
son, nie bez wpływu kreacjonistycznej koncepcji płynącej z Obja-
wienia, udało się wyodrębnić istnienie spośród treściowych aspek-
tów bytu (istota). Jednocześnie trudno było uchwycić, jaka relacja 
zachodzi pomiędzy tymi substrukturami bytu 2. Choć wskazał ją 
już Tomasz z Akwinu, uznając realność złożenia bytu z istoty i ist-
nienia oraz podkreślając funkcję istnienia jako naczelnego aktu 
bytowego, jednak rozwiązanie to nie było właściwie zrozumiane 
i interpretowane przez kontynuatorów jego myśli, którzy najczęś-
ciej redukowali istnienie do modalności treści albo usamodziel-
niali istotę i istnienie.
 Trudności tradycyjnej metafizyki, związane z  właściwym od-
czytaniem pojęcia istnienia, nie wynikały z  niej samej, bo jak 
zwięźle stwierdza Emmanuel Lévinas: 

rozróżnienie między tym, kto istnieje, a  samym istnieniem, między 
jednostką a  rodzajem, zbiorowością, Bogiem, rzeczami oznaczanymi 
przez rzeczowniki a ich wydarzaniem się czy aktem ich istnienia samo 
się narzuca refleksji filozoficznej, choć równie łatwo się w niej zaciera 3.

1  Heidegger nie utożsamia istnienia z byciem, jednak terminy te w  języ-
ku potocznym uznaje się za zamienne. I podobnie w proponowanym tu 
opisie.

2  É. Gilson, Byt i istota, przeł. D. Eska, J. Nowak, Warszawa 1994. Gilson 
zwraca uwagę, że o ile w klasycznej filozofii podejmowane były wysiłki, 
by wyjaśnić byt z pominięciem czy raczej bez wyodrębniania jego istnie-
nia, o tyle współcześnie akcent pada na istnienie oderwane od bytu.

3  E. Lévinas, Istniejący i istnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2006, s. 17.
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Istnienie nie daje się łatwo oddzielić od bytu, któremu przysłu-
guje. A  jednocześnie ludzka myśl łatwo przenosi się od „pojęcia 
bycia jako takiego” do racji tego istnienia 4. W  rezultacie bardzo 
trudno jest skoncentrować a następnie utrzymać ludzkie poznanie 
na samym istnieniu. Istnienie do swojego uwyraźnienia wymaga 
jakiejś treści i właśnie ku czytaniu tej treści spontanicznie kieru-
je się poznanie. Na istnienie, jak podkreśla Roman Ingarden, nie 
zwraca się wówczas specjalnej uwagi, chociaż poznaniu treści to-
warzyszy doświadczenie jej istnienia choćby peryferyjnie  5.
 Krytyka, jakiej współcześnie poddawana jest tradycyjna ary-
stotelesowsko-tomistyczna metafizyka i  napotykane przez nią 
trudności w ujęciu ludzkiego istnienia rodzą pytanie, czy oprócz 
powtarzania pewnych rozstrzygnięć ma ona jeszcze coś do powie-
dzenia na ten temat? Z negatywnej odpowiedzi wyrasta postulat 
wyjścia w  poznaniu istnienia poza obszar metafizycznych pojęć, 
rozstrzygnięć i  ograniczeń, i  zwrócenia się ku temu, co Gabriel 
Marcel nazywa tajemnicą. Klarownie formułuje go Józef Tisch-
ner: „potrzeba nam metody wnikania w  tajemnice istnienia niż 
jaśniejącego «bytu jako bytu»” 6. Trudno zaprzeczyć, że ludzkie 
istnienie w  warstwie wewnętrznych przeżyć zawsze jest niedają-
cą się w  pełni wyrazić tajemnicą, polegającą na indywidualnym 
przeżywaniu swojego istnienia przez to właśnie, że się istnieje. Ale 
jednocześnie jest też problemem, który domaga się teoretycznego 
rozjaśnienia w świetle wypracowanych narzędzi poznawczych oraz 
bardziej lub mniej szerokiego ujęcia tego istnienia względem ist-
niejących bytów lub różnych aspektów bytu. W człowieku oba te 
wymiary spotykają się. Ludzki rozum nie zaspokaja się przeżywa-
niem tajemnicy. Wchodząc w tajemnicę usiłuje zrozumieć, a wraz 

4  Tamże.
5  R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, przeł. D. Gierulanka, Warszawa 

1987, s. 76.
6  J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 309.
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z tym wkracza w obszar problemów. Podejmując zaś problem od-
nosi się do tajemnicy, jaka obecna jest w jego doświadczeniu.
 W ostatnim stuleciu istnienie ludzkie stało się przedmiotem 
wielu dociekań filozoficznych. W odwrocie od metafizyki i zwro-
cie ku badaniu tego istnienia od strony fenomenologiczno-egzy-
stencjalnej jako Dasein pokładano nadzieję na wniknięcie w spe-
cyfikę istnienia w  ogólności. Projekt ten z  różnych powodów 
powiódł się tylko częściowo. Istnienie okazało się bardzo odporne 
na próby jego zgłębienia. Przyczyną jest, jak zauważa Władysław 
Stróżewski, niemoc filozofów podobna do tej, na jaką natrafiał św. 
Augustyn z ujęciem czasu, wynikająca z natury samego istnienia. 
Każdy bowiem dysponuje własnym doświadczeniem istnienia, 
niedającym się w  sposób pewny porównać do innych tego typu 
doświadczeń 7. W rezultacie 

[…] o  ile istotowa strona bytu doczekała się znakomitych analiz 
(rozróżnienie essentia i  quidditas, wyróżnienie różnych formalita-
tes, poziomów struktury esencjalnej, własności konstytutywnych 
i przypadłościowych itd.), kulminujących w osiągnięciach fenome-
nologów, o tyle jego strona istnieniowa (egzystencjalna) – mimo głę-
bokich „wglądów” i odkryć M. Heideggera, K. Jaspersa, P. Sartre’a, 
P.  Tillicha, R.  Ingardena (analizy różnych momentów bytowych 
i sposobów istnienia) i wielu innych – wciąż czeka na jeszcze bardziej 
przekonywające rozjaśnienia 8.

 Skierowanie poznania ku przeżywaniu jednostkowego istnienia 
człowieka nie usunęło problemu poznania i rozumienia tego istnie-
nia, ale jak to zwykle w filozofii bywa, podniosło nowy problem – 
komunikowania tego, czym czy raczej, jakie istnienie jest. Znalazło 
to wyraz w próbach zderzenia perspektywy pierwszo- i  trzecioo-
sobowej, odczytywanej najczęściej przez pryzmat nauk szczegóło-
wych. Zderzenie to doprowadziło zarówno do prób zepchnięcia 

7  W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 1994, s. 49.
8  Tenże, Doświadczenie bytu – doświadczenie istnienia, „Kwartalnik Filozo-

ficzny” 1996, t. 24, z. 1, s. 21.
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istnienia danego w  przeżyciu pierwszoosobowym do sfery su-
biektywnej, psychologicznej, jako niemającego żadnego znaczenia 
poznawczego, jak też do prób pogodzenia obu perspektyw, spro-
wadzających się do szukania pomostu między ujęciami fenomeno-
logicznymi a kognitywistycznymi. Odczytanie specyfiki ludzkiego 
istnienia uzależnione zostało od koncepcji ludzkiej podmiotowo-
ści, uznawanej za pochodną różnie ujmowanych czynników biolo-
gicznych, społecznych, gramatyczno-językowych, kulturowych czy 
narracyjnych. Z  obszaru dyskusji dotyczącej ludzkiego istnienia 
wykluczona natomiast została klasyczna metafizyka. Tymczasem, 
jak zauważa Stróżewski, nie da się o  problemie istnienia mówić 
w całkowitym oderwaniu od metafizyki, w której definicję istnie-
nie wchodzi od Arystotelesa aż po Ingardena 9. Dotyczy to także 
ludzkiego istnienia, o którym dyskurs bez uwzględnienia metafizy-
ki z konieczności musi być niepełny i ograniczony. 
 We współczesnej metafizyce, zwłaszcza w tomizmie egzysten-
cjalnym, problem istnienia odgrywa kluczową rolę w wyjaśnianiu 
bytu. Poczynając od fundatorów tego nurtu ( Jacques Maritain, 
Étienne Gilson) podejmowany był przez wielu jego przedstawi-
cieli, zwłaszcza w  kontekście przygodności bytów, sądów egzy-
stencjalnych oraz transcendentaliów 10. Jednocześnie, uznając 
analogiczność istnienia człowieka z  istnieniem innych bytów 
przygodnych, zdecydowanie rzadziej próbowano wyodrębnić czy 
wyakcentować jego metafizyczną swoistość. Zwykle kwestię tę po-
dejmowano fragmentarycznie, przy okazji omawiania treściowych 
aspektów ludzkiego bytowania. Jest to poniekąd rezultat specyfiki 
metafizycznego poznania, które skupiając się na przedmiotowych 
stanach „obiektywnej rzeczywistości” dystansuje się od aspektów 

9  W. Stróżewski, Istnienie i sens, s. 49.
10  Pewne aspekty dotyczące specyfiki ludzkiego istnienia podejmowane też 

były tradycyjnie w samej antropologii metafizycznej, np. przy okazji roz-
ważań dotyczących osobowego statusu człowieka. Nie było jednak pró-
by ich systematycznego opracowania.
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przeżyciowych, związanych ze świadomością 11. Tymczasem dla 
filozofii człowieka stany podmiotowe są także danymi do wyjaś-
nienia przedmiotowymi stanami rzeczywistości. Nie oznacza to 
bynajmniej, że znajdują się one całkowicie poza zakresem zaintere-
sowania metafizyki. Teoria bytu jest „otwartym na nowe doświad-
czenia i proponowane rozwiązania […] poznaniem o charakterze 
mądrościowym” 12 i bazuje na bezpośrednim ujęciu istniejącej rze-
czywistości (aspekt egzystencjalny) 13. Zatem jest też otwarta na 
badanie doświadczenia przez człowieka specyfiki swojego istnie-
nia. Wymaga jednak takiego sposobu interpretacji i  wyjaśniania 
tego doświadczenia, który respektuje wypracowane w metafizyce 
zasady metodologiczne, jakimi są: intelektualizm w  ujmowaniu 
bytowych (ogólnoegzystencjalnych) stanów rzeczy i  redukcyj-
ność w  procesach dyskursywnych zmierzających do wskazania 
ostatecznych i koniecznych racji ontycznych rzeczywistości 14.
 W proponowanym tu podejściu nie chodzi o poszukiwanie on-
tycznej racji istnienia (dlaczego?) ani o zgłębienie sensu ludzkiego 
istnienia (czym jest?). Nie jest to także próba fenomenologizacji 
metafizyki w zakresie tego, co dotyczy ludzkiego istnienia. Jest to 
raczej próba naświetlenia, j a k i e  j e s t  l u d z k i e  i s t n i e n i e 
w świetle metafizycznego poznania, ze świadomością, że odczytane 
dzięki narzędziom metafizycznym własności tego istnienia mani-
festują się w określony sposób w warstwie subiektywnej (podmio-
towej), przejawiając się w takim a nie innym sposobie przeżywania 
tego istnienia. Aczkolwiek prowadzone tu analizy zogniskowane są 
przede wszystkim na tym, jakie jest ludzkie istnienie, to ze wzglę-
du na sposób podejścia do doświadczenia i jego interpretację wpi-
sują się w obręb poznania metafizycznego. Uwzględniają przy tym 

11  S.  Kamiński, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, w: tegoż, Jak filozo-
fować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, oprac. T. Szubka, Lublin 
1989, s. 72‒73.

12  Tamże, s. 73.
13  Tamże, s. 78.
14  Tamże, s. 74.
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rezultaty poznawcze uzyskane w  metafizycznym poznaniu, choć 
się do nich nie ograniczają. Pod uwagę brany też jest często aspekt 
fenomenologiczno-przeżyciowy, ale przede wszystkim w tym zakre-
sie, w jakim jest to konieczne do uwyraźnienia, do jakiego aspektu 
przeżycia istnienia metafizyka się odnosi. 
 Próba metafizycznego ujęcia ludzkiego istnienia jest tu zara-
zem próbą zbadania potencjału klasycznej metafizyki w  ujmo-
waniu ludzkiego istnienia. Monografia ta wyrasta z przekonania, 
że metafizyka dysponuje narzędziami poznawczymi do podjęcia 
i uporządkowania problemu specyfiki tego istnienia. W jej świetle 
istnienie jest aktem sprawiającym realność, która nie jest realnoś-
cią bez cech, bez uwarunkowań. Jeśli bowiem istnienie jest rze-
czywiste, to jest zawsze istnieniem czyimś, a  poprzez to zawsze 
jest istnieniem jakimś. W realnym bycie istota i istnienie są sobie 
wzajemnie przyporządkowane. Zachodzi więc współmierność po-
między istnieniem a treścią. I chociaż istnienie nie utożsamia się 
z treścią, to jest istnieniem treści o określonych własnościach. Fakt 
ten rzutuje na sposób istnienia, zakreślając jego horyzont i sposób 
jego przeżywania. Dlatego, choć ludzkie istnienie nie jest substan-
cją, ilością, jakością czy relacją, naznaczone zostaje substancjalnoś-
cią podmiotu oraz jego jakościowym, ilościowym czy relacyjnym 
uposażeniem. Jednocześnie, pomimo wielości aspektów, w jakich 
się odsłania  – kategorialny i  transcendentalny, świadomościowy 
i cielesny, absolutny czy relacyjno-dialogiczny – nie jest ono po-
dzielne i nie jest sumą poszczególnych swoich własności. 

Istnienie samo z siebie jest jedno. Nic w nim nie wymaga uwielokrot-
nienia. W takim razie byty swą wielość zawdzięczają treści. Dzięki 
treści istnienie może się nie tylko uwielokrotnić, ale także przybrać 
odpowiednią do treści modalność: może więc być absolutne i względ-
ne, substancjalne i przypadłościowe, duchowe i materialne 15. 

15  S.  Ziemiański, Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga, Kra-
ków 2008, s. 96.
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 Uznając konieczny i  transcendentalny charakter relacji łączą-
cych istotę i istnienie, nie jest konieczne, aby zgadzać się na twier-
dzenie, że istota istnienia jest pochodna od treści. Dla prowadzo-
nych tu rozważań wystarczy o  wiele słabsze założenie, że skoro 
istota i  istnienie są w bycie wzajemnie sobie przyporządkowane, 
to treść bytu naznacza to istnienie swoimi własnościami, nadając 
mu wieloaspektowe zabarwienie i wpływa w ten sposób na sposób 
przeżywania tego istnienia.
 Problem metafizycznego aspektu istnienia człowieka można 
uznać za kontynuację rozważań zawartych w  monografii Zarys 
podstaw filozofii człowieka 16. Dokonana dzięki separacji metafi-
zycznej analiza sądu egzystencjalnego „ja jestem” uwyraźnia nie 
tylko realną różnicę między aspektem treściowym i istnieniem, ale 
także złożoność sposobu doświadczenia ludzkiego istnienia (od 
zewnątrz i od wewnątrz). Wraz z tym dla filozoficznego poznania 
bytu ludzkiego istotne jest nie tylko to, kim człowiek jest i czym 
jest jego istnienie, ale także jakie jest to istnienie. I  temu właś-
nie problemowi metafizycznego rozświetlenia specyfiki istnienia 
człowieka poświęcone są zawarte tu rozważania.

16  P.S. Mazur, Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie 
metody separacji, Kraków 2016.


