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Wstęp
Cóż to jest prawda? — pytanie, które postawił rzymski proku-

rator, Poncjusz Piłat, w czasie procesu Chrystusa od zawsze było 
dla człowieka zagadnieniem kluczowym, niezależnie od tego, czy 
pytający zaliczał się do wierzących katolików bądź ateistów, był 
filozofem czy prostaczkiem, królem czy niewolnikiem.

Pytanie to pozostaje fundamentalne i dziś, a właściwie należałoby 
zaznaczyć, że jeszcze nigdy nie było ono tak istotne, jak dzisiaj, gdy 
znaczna część ludzkości poddana została specyficznemu „praniu 
mózgu”, w wyniku którego prawdy jeszcze nie tak dawno dla każdego 
najoczywistsze dziś są powszechnie kwestionowane. A przecież 
refleksja dotycząca prawd konkretnych — obejmujących zarówno 
zagadnienia praktyczne, z którymi spotykamy się codziennie, wyzna-
czających ramy racjonalnego życia1, jak i tych abstrakcyjnych, choć 
tkwiących u podstaw całej rzeczywistości — prowadzi konsekwentnie 
do pytania o naturę prawdy jako takiej.

Aby na tak postawione pytanie odpowiedzieć, z konieczności 
musimy sięgnąć do dorobku filozofii, ponieważ to właśnie jej domeną 
jest znajdowanie dogłębnych i ścisłych odpowiedzi na nurtujące 
człowieka pytania na najbardziej podstawowym, elementarnym 
poziomie.

Wbrew pozorom nie znaczy to wcale, że przeciętny, tzn. zupełnie 
nieznający filozofii człowiek, intuicyjnie nie pojmuje tego, czym 

1 Mamy na myśli prawdy mówiące np. o tym, że należy wychodzić raczej 
przez drzwi niż przez okno albo że nie należy jeździć samochodem „pod prąd”.

Wszystkim ludziom 
wrodzone jest pragnienie poznania
Arystoteles, Metafizyka I, 1
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jest prawda. Gdyby tak było, ludzie nie denerwowaliby się, mając 
świadomość tego, że są okłamywani. A przecież nikt nie lubi być 
okłamywany. Zatem prawda musi być czymś zupełnie innym niż 
fałsz: czymś wyróżniającym się od błędu i kłamstwa; czymś, co warto 
jest znać. Prawda ma swoją wartość.

Lecz nie chodzi tylko o kontakty międzyludzkie. Zdrowy rozsądek 
— którym jako ludzie jesteśmy wszyscy obdarzeni (z wyjątkiem 
szaleńców, ale i to nie do końca) i dzięki któremu zdolni jesteśmy po 
prostu do przeżycia — każdego dnia przypomina nam o konieczności 
świadomego dopasowywania się do otaczającej nas rzeczywistości: 
odczytywania treści tkwiącej w rzeczach i wydarzeniach. Właśnie ta 
z trudem poznawana treść, ów sens to nic innego jak prawda.

Co więcej, wszyscy doświadczamy tego, że proces ten nie dokonuje 
się w sposób czysto automatyczny, instynktowny, jak u pozba-
wionych rozumu zwierząt, ale w sposób — przynajmniej częściowo 

— świadomy i refleksyjny. Ponadto, choć jesteśmy zdolni do poznania 
prawdy, to jednak nie powoduje, że z przymusu według niej postę-
pujemy. W rzeczywistości nie jesteśmy krępowani instynktem, jak 
zwierzęta. Możemy poznaną prawdę zignorować, choć kończy się to 
zazwyczaj fatalnie: jeśli bowiem przechodzący przez jezdnię pieszy 
nie pozna prawdy o nadjeżdżającej ciężarówce i nie dostosuje się do 
sytuacji na drodze, wówczas jego żywot może ulec dramatycznemu 
skróceniu…

Przy okazji warto zauważyć, że dzięki praktyce życia wszyscy 
zdrowi na umyśle ludzie są realistami, tzn. są przekonani o tym, że 
prawda dotyczy pierwotnie czegoś, co istnieje poza obserwatorem — 
a więc że jest wobec nich czymś niezależnym, zewnętrznym; że jest 
obiektywna; i że należy ją poznać, a potem uwzględnić w podejmo-
wanym działaniu. Dotyczy to także filozofów idealistycznych. Oni 
również w codziennym życiu muszą być realistami, a wyznawany 
przez nich idealizm pozostaje jedynie umysłową aberracją.

Wynika z tego niezbicie, że na poziomie zdrowego rozsądku 
zagadnienie prawdy nie sprawia przeciętnemu człowiekowi zbyt 
dużo kłopotu. Pobłądzimy jednak bardzo, uznając, że taka tylko 
powierzchowna znajomość tematu całkowicie wystarczy. W celu 
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przezwyciężenia owych błędów musimy poznać zagadnienie 
dotyczące prawdy w sposób dużo głębszy i ściślejszy niż ten, który 
zapewnia nam zdrowy rozsądek. Musimy zatem zwrócić się o pomoc 
do filozofii.

Ale o którą filozofię chodzi? Wszak terminem tym oznacza się 
bardzo różne, wzajemnie sprzeczne kierunki i nurty, i to również 
takie — o zgrozo — które nic sobie nie robią ze zdrowego rozsądku 
i wynikających z niego zasad. A przecież prawdziwa filozofia, 
prawdziwe „umiłowanie mądrości” musi jakoś bazować na tym, co 
jest mądrością życiową i praktyką życiową każdego z nas. Prawdziwa 
refleksja, tzn. otwarta na prawdę, sprowadza się zatem do rozwi-
jania danych, które podsuwa nam zdrowy rozsądek, poprzez ich 
ujaśnianie i udokładnianie. Filozofia ta, zwana realistyczną, istnieje od 
czasów starożytnych, a jej „ojcem” jest w znacznym stopniu Arysto-
teles. W średniowieczu osiągnęła swoje apogeum dzięki wysiłkom 
św. Tomasza, następnie została bardzo wyróżniona przez Kościół 
katolicki, który w dużej mierze oparł się na filozofii Akwinaty2.

Z drugiej jednak strony musimy pamiętać, że filozofia reali-
styczna, arystotelesowsko-tomistyczna, choć zgodna z wpisanym 
w ludzką naturę pożądaniem prawdy, a także w najściślejszym sensie 
odpowiadająca samemu pojęciu filozofii jako umiłowaniu mądrości, 
i wreszcie, posiadająca w sobie potężny ładunek apologetyczny, jest 
jednak we współczesnym świecie niezbyt popularna, a nawet prawie 
zapomniana.

Dlaczego? Choćby dlatego, że — wbrew pozorom — jest właśnie 
najtrudniejsza, ponieważ zmusza filozofa do nieustannego 
odwoływania się do rzeczywistości, do ciągłego konfrontowania 
się z zastanymi rzeczami i wydarzeniami. A to nie zawsze jest łatwe 
i rzadko kiedy bywa wygodne.

Wskutek grzechu pierworodnego doświadczamy w sobie 
czterech zranień, z których dwa w sposób szczególny wpływają na 

2 Por. Leon XIII, encyklika Aeterni Patris. O filozofii chrześcijańskiej, War-
szawa 2003.
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refleksję umysłową. Jest to rana intelektu, powodująca, że pozna-
wania prawdy jest uciążliwe i bywa obciążone błędami, oraz rana 
woli, ciągnąca nas do nadużywania prawdy dla własnej korzyści. 
Nie dziwmy się więc widokiem współczesnych myślicieli — czy 
szerzej — ludzi obeznanych z filozofią, służących wcale nie prawdzie, 
ale właśnie jej zaprzeczeniu poprzez dostarczanie argumentów świad-
czących przeciwko prawdziwości ludzkiego poznania. A wszystko to, 
abyśmy wszyscy wreszcie uwierzyli, że „tak naprawdę prawdy nie 
ma i to właśnie jest prawdą najważniejszą”!

***
Cel, który przyświeca niniejszemu opracowaniu, jest ściśle apolo-

getyczny, choć zasadniczo ograniczamy się do afirmacji poznania 
dostępnego człowiekowi na poziomie czysto naturalnym. W dużej 
mierze jest to wystarczające, gdyż „łaska bazuje na naturze” — zatem 
zrozumienie kwestii prawdy i jej poznawalności na płaszczyźnie 
ludzkiej natury jest sprawą mającą kluczowe znaczenie dla obrony 
przed atakiem wymierzonym nie tylko w podstawy racjonalności 
kultury i cywilizacji ludzkiej, ale także w Kościół i głoszoną przez 
niego prawdę.

Niniejsza broszura należy do apologetycznej serii publikacji zatytu-
łowanych Z miłości do prawdy i należy ją traktować jako część przypo-
rządkowaną do całości, dlatego też nie poruszamy zagadnień takich 
jak dowody na istnienie Boga czy Objawienie Boże itd., ponieważ 
tematom tym poświęcone są inne części wspomnianej serii.

ks. Piotr Dzierżak
Józefów, 20 sierpnia 2022 r.,  

we wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux, doktora Kościoła
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Pojęcie
prawdy 

Używane powszechnie w języku polskim słowo „prawda” — tak 
jak wiele innych ważnych określeń, które stale towarzyszą nam w życiu 

— na poziomie przypisywanego mu znaczenia nie jest czymś prostym 
i jednoznacznym. Aby się o tym przekonać, wystarczy otworzyć 
któryś ze słowników języka polskiego, np. słownik synonimów1. 
Znajdziemy tam hasła pogrupowane w ramach pewnych powią-
zanych ze sobą, zasadniczych kontekstów znaczeniowych.

Do najważniejszych z nich należą:
• prawda jako zgodność z tym, czego się doświadcza, z otoczeniem, 

faktami;
• prawda jako coś znanego, oczywistego, tkwiącego w pamięci, 

jakaś zapamiętana treść2;

1 Por. Słownik synonimów PWN, red. Z. Kurzowa, Z. Kubiszyn-Mędrala, 
M. Skarżyński, J. Winiarska, Warszawa 2020.

2 Do tego kontekstu znaczeniowego nawiązuje pojęcie prawdy znane sta-
rożytnym Grekom, wyrażone słowem aletheia, oznaczające dosłownie „cof-
nięcie zapomnienia”, por. A. Maryniarczyk, Racjonalność i celowość świata osób 
i rzeczy, Lublin 2007, s. 72 (Zeszyty z Metafizyki, 4).

Słusznie nazywa się filozofię nauką  
o prawdzie.
Arystoteles, Metafizyka II, 2
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• prawda jako pewna zasada, reguła, dogmat, ustalony porządek, 
norma3;

• prawda w kontekście rzetelności, wierności i stałości4.

Z powyższego obrazu wyłania się już pewna interesująca myśl 
o istotnym dla nas znaczeniu. Zauważmy, że dla wszystkich wymie-
nionych powyżej kontekstów istnieje wspólny wątek, jak widać 
nieodłącznie związany z pojmowaniem prawdy w naszym języku. 
Tym wspólnym elementem jest idea zgodności — albo z rzeczywi-
stością, albo z ludzką myślą, albo też z jakąś ustaloną zasadą (istnienia 
lub działania), lub też wreszcie chodzi o zgodność rzeczy z nią samą 
(wyrażającą się przez wierność i stałość). 

Owa idea zgodności (adekwacji) nie pojawia się tu przypadkowo. 
Niedługo się przekonamy, że stanowi ona istotę definicji prawdy 
wypracowaną w ramach filozofii realistycznej, a zarazem zgodną ze 
zdrowym rozsądkiem. 

3 W tym obszarze znaczeniowym sytuuje się etymologia słowa „prawda” 
w ujęciu starożytnych Egipcjan, por. tamże.

4 Etymologia wywodzi stąd hebrajskie słowo תמא (emet) oznaczające 
«prawdę», por. tamże.

Wspólnym elementem pojęć prawdy jest 
idea zgodności:

• albo z rzeczywistością, 
• albo z ludzką myślą, 
• albo też z jakąś ustaloną zasadą, 
• lub też wreszcie chodzi o zgodność rze-

czy z nią samą.
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I. Klasyczna  
definicja prawdy

 Klasyczną (korespodencyjną) definicję prawdy zawdzię-
czamy w dużej mierze Arystotelesowi5, który na kanwie rozważań 
dotyczących zasady niesprzeczności określił, że umysł jest w posia-
daniu prawdy, gdy stwierdza istnienie tego, co jest, i nieistnienie 
tego, co nie jest6. 

Zatem:
[…] być w prawdzie, to uważać rozdzielone za rozdzielone, 
a złączone za złączone; być w błędzie zaś, to sądzić inaczej, 
aniżeli mają się rzeczy7.

Arystoteles podkreśla przy tym, że prawda jest czymś obiek-
tywnym, tzn. niezależnym od poznającego ją podmiotu (subiektu): 

Nie dlatego bowiem, iż uważamy, że jesteś biały, jesteś taki 
faktycznie, lecz odwrotnie, ponieważ jesteś biały, my stwierdzając 
to, mówimy prawdę8.

5 Żył w latach 384–322 przed Chrystusem. Najwybitniejszy filozof staro-
żytnej Grecji, twórca szkoły perypatetyckiej. Autor przełomowych prac do-
tyczących zagadnień logicznych (zasady logiki i retoryki), etycznych (teoria 
cnót) i przyrodniczych (zoologia i botanika), a przede wszystkim metafizycz-
nych. Od niego pochodzi program metafizyki realistycznej oraz podstawowe 
koncepcje metafizyczne (m. in. teoria aktu i możności, koncepcja substancji, 
analogia bytu, przyczynowość), wykorzystane i rozwinięte następnie przez 
św. Tomasza. Por. Słownik-przewodnik filozoficzny. Osoby — problemy — terminy, 
red. A. Maryniarczyk, Lublin 2012.

6 Arystoteles, Metafizyka, t. IV, 3, tł. K. Leśniak.
7 Tamże, t. IX, 10.
8 Tamże.
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W powyższych stwierdzeniach kryje się już rozumienie prawdy 
właściwe dla filozofii realistycznej. Widoczne są tu dwa elementy 
konstytutywne: po pierwsze chodzi o pewnego rodzaju zgodność 
umysłu i rzeczy, po drugie zaś to umysł musi dopasować się do 
rzeczy, a nie odwrotnie.  A więc umysł w pewien sposób czyta daną 
rzecz i w końcu staje się zdolnym do wypowiadania prawdy o niej.

Ścisłe sformułowanie klasycznej, korespondencyjnej definicji 
prawdy w swej dojrzałej formie znajdujemy u św. Tomasza z Akwinu9:

veritas est adaequatio intellectus et rei, secundum quod intel-
lectus dicit esse, quod est, et non esse, quod non est — prawda 
jest uzgodnieniem intelektu i rzeczy, o ile intelekt wypowiada, że 
istnieje to, co jest, i nie istnieje to, co nie jest10.

9 Żył w latach ok. 1225–1274. Jeden z najwybitniejszych teologów i filo-
zofów wszech czasów. W obszarze filozofii zasłynął przede wszystkim jako 
genialny metafizyk. Potrafił rozwinąć koncepcje Arystotelesa, harmonizując 
je z chrześcijaństwem (dlatego mówi się czasem, że „ochrzcił Arystotelesa”). 
Filozofia ta odznacza się konsekwentnym i głębokim realizmem — polega-
jącym na wierności obserwowanej i doświadczanej rzeczywistości — oraz 
niepowtarzalną precyzją i jasnością wykładu; por. Słownik — przewodnik filo-
zoficzny... Jego nauka (zarówno w dziedzinie filozofii jak i teologii) stała się 
z czasem oficjalną i powszechną wykładnią nauki katolickiej, por. encyklika 
Piusa XII Studiorum ducem.

10 Św. Tomasz z Akwinu, Summa..., I, c. 59.

Umysł jest w posiadaniu prawdy, gdy stwierdza istnienie 
tego, co jest, i nieistnienie tego, co nie jest.

⇨ Prawda jest czymś obiektyw-
nym, tzn. niezależnym od poznające-
go ją podmiotu.

⇨ To umysł musi dopasować się 
do rzeczy, a nie odwrotnie.
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Do wyrażania owego uzgodnienia św. Tomasz używał wielu 
synonimów11:

• convenientio (odpowiedniość),
• assimilatio (upodobnienie),
• commensuratio (współmierność),
• concordantia (zgodność),
• confirmatio (potwierdzenie).
Gdzie indziej pisze Tomasz:

Pierwsze porównanie bytu z intelektem wykazuje, że byt 
odpowiada intelektowi — właśnie ta odpowiedniość nazywa się 
zrównaniem intelektu i rzeczy i w tym spełnia się formalnie natura 
prawdy. Tym więc, co dodaje prawda do bytu, jest dostoso-
wanie, czyli zrównanie rzeczy i intelektu, a od tego dostoso-
wania uzależnione jest poznanie rzeczy12.

Pod wpływem powyższego tekstu mogą się w nas narodzić nastę-
pujące pytania: jak mamy rozumieć ową zgodność (adekwację)? Czy 
nie natrafiamy tu na pewną trudność? Czy może zaistnieć całkowite 
uzgodnienie między, dajmy za przykład, materialnie istniejącym 
domem, a naszym duchowym umysłem? 

Tłumaczy to sam św. Tomasz, pisząc dalej:
nie wymaga się bowiem od prawdy intelektualnej, by samo 
poznanie zrównało się z rzeczą, skoro rzecz czasem jest materialna, 
poznanie zaś niematerialne, lecz to, co intelekt, poznając, twierdzi 
i poznaje, musi równać się rzeczy, że mianowicie tak jest w rzeczy-
wistości, jak to orzeka intelekt13.

11 P. Jaroszyński, Spór o źródła prawdy: intelekt czy byt? Aprioryzm czy apo-
sterioryzm, [w:] Spór o prawdę, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień i P. Gondek, 
Lublin 2011, s. 267 (Zadania Współczesnej Metafizyki, 13).

12 Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. 1, Kęty 1998, 
q. 1, a. 1, corp.

13 Tenże, Summa contra Gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej, t. 1, tł. Z. Wło-
dek i W. Zega, Poznań 2003, I, c. 59.
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Na razie poprzestaniemy na tym wyjaśnieniu, a sprawę, w jaki 
sposób zachodzi ludzkie poznanie, ze względu na trudność 
i obszerność zagadnienia, opiszemy dokładniej w kolejnej publikacji.

Tutaj zaznaczymy tylko, że wypowiedź o tym, co jest, oraz o tym, 
co nie jest, zostaje sformułowana w intelekcie w formie sądów orzecz-
nikowych, czyli zdań, w których strukturze wyróżnia się przede 
wszystkim podmiot i orzecznik.

Weźmy przykład: „człowiek jest biały” — tutaj podmiotem jest 
„człowiek”, a orzecznikiem słowo „biały”.

Ogólnie podmiot i orzecznik mogą być — jak się powszechnie 
od czasów Arystotelesa przyjęło mówić — albo połączone albo 
rozdzielone.

Połączenie oznacza afirmację, twierdzenie. Zatem we 
wspomnianym zdaniu „człowiek jest biały” podmiot i orzecznik są 
połączone.

Analogicznie przykładem sądu orzecznikowego, w którym 
podmiot i orzeczenie są rozdzielone  będzie wyrażenie: „człowiek nie 
jest biały”. Tak więc rozdzielenie oznacza negację.

Sądy te są nośnikami prawdy, w odróżnieniu od wypowiedzi, 
którym nie można przypisać ani prawdy, ani fałszu:

Tak jak niekiedy pewna myśl nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa, 
a inne bywają z konieczności takie lub takie, tak również ma się 
rzecz i z dźwiękami mówionymi. Bo fałszywość i prawdziwość ma 
do czynienia z łączeniem i rozdzielaniem. Same nazwy i słowa, na 
przykład „człowiek” lub „biały” bez żadnego dodatku, są jak gdyby 
myślami bez łączenia i rozdzielania; nie są bowiem ani fałszywe, 
ani prawdziwe14.

14 Arystoteles, Hermeneutyka, tł. K. Leśniak, Warszawa 2020, 16 a.

Wypowiedź o tym, co jest, oraz o tym, co nie 
jest, zostaje sformułowana w intelekcie w for-
mie sądów orzecznikowych.
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II. Związek prawdy i intelektu
 Jak już wiemy, prawda opiera się na pewnym zrównaniu intelektu 

oraz rzeczy. Powstaje więc pytanie, z czym prawda jest bardziej 
związana: z intelektem czy z rzeczą? Aby to wyjaśnić, odnieśmy się 
do jednego z najważniejszych tekstów na temat prawdy, jakie kiedy-
kolwiek w ludzkiej historii zostały napisane. Jest to tekst pochodzący 
z kwestii pierwszej Tomaszowej Quaestiones disputate de Veritate.

Jej autor zaznacza, że:
Dobro, jak powiedziano, określa odniesienie bytu do pożądania, 
prawda zaś odniesienie bytu do intelektu, dlatego Filozof15 w VI 
księdze Metafizyki mówi, że dobro i zło są w rzeczach, a prawda 
i fałsz w umyśle. Rzecz zaś nazywa się prawdziwą jedynie z tego 
powodu, że jest adekwatna do intelektu. Toteż prawda wtórnie 
znajduje się w rzeczach, pierwotnie zaś w intelekcie16.

Aby to dobrze zrozumieć, musimy wiedzieć, że w powyższym 
tekście określenie „pierwotnie” niekoniecznie dotyczy sensu czasowego. 
Chodzi tu o to, że samo pojęcie prawdy bardziej wiąże się z intelektem 
niż z rzeczą, do tego stopnia, że — jak stwierdza dalej Tomasz:

nawet gdyby nie było intelektu ludzkiego, rzeczy nadal nazywałyby 
się prawdziwymi w odniesieniu do intelektu Bożego. Lecz gdyby 
obydwa intelekty, co jest niemożliwe, przestały poznawać, nie 
pozostałoby jakiekolwiek pojęcie prawdy17.

A więc istnienie prawdy wymaga istnienia intelektu, który 
coś poznaje. Zachodzi jednak istotna różnica między intelektem, 
który według pewnego poznanego przez siebie zamysłu tworzy 
rzeczy (nadając im sens, jakby wpisując w nie prawdę), a intelektem, 

15 Tym określeniem Tomasz z Akwinu nazywał Arystotelesa.
16 Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie..., q. 1, a. 2, resp.
17 Tamże.
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który tylko poznaje rzeczy już utworzone. W technicznym języku 
używanym przez Akwinatę ten pierwszy nazywa się intelektem 
praktycznym, ukierunkowanym na działanie, zaś ten drugi nazywa 
się intelektem teoretycznym.

W związku z tym pisze św. Tomasz:
Ale trzeba wiedzieć, że inne jest odniesienie rzeczy do intelektu 
praktycznego, a inne do teoretycznego. Intelekt bowiem 
praktyczny jest przyczyną rzeczy — dlatego jest miarą rzeczy, 
które powstają dzięki niemu. Natomiast intelekt teoretyczny, 
ponieważ przejmuje poznanie od rzeczy, jest w pewnym 
sensie ruchem od samych rzeczy i dlatego one są miarą dla niego18.

Posługując się sformułowaniem Akwinaty, możemy powiedzieć, 
że poznawanie rzeczy przez człowieka sprowadza się do bycia 
poddanym „mierzeniu” przez ową rzecz.

Albo inaczej: prawda, którą poznajemy jest „miarą”, jaką został 
„zmierzony” nasz intelekt , skierowany na poznanie bytu:

rzeczy naturalne, od których nasz intelekt przejmuje wiedzę, są 
miarą naszego intelektu19.

Jeśli tak, to łatwo już określić źródło owej „miary”. Jest nim Ten, 
który rzecz powołuje do istnienia:

[rzeczy naturalne] są mierzone przez intelekt Boży, w którym 
wszystkie są tak, jak wytwory w intelekcie twórcy20.

Akwinata bardzo zwięźle podsumowuje całość wywodu zdaniem:
Intelekt zatem Boży mierzy i nie jest mierzony, rzeczy naturalne 
zaś mierzą i są mierzone, a nasz intelekt jest mierzony, nie mierzy 
jednak rzeczy naturalnych, a tylko sztuczne21.

18 Tamże.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 Tamże.
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Wiedzie nas to do wizji rzeczy (naturalnej) jako umieszczonej 
pomiędzy dwoma intelektami:

Zatem rzecz naturalna znajdująca się pomiędzy dwoma 
intelektami nazywa się prawdziwą zgodnie z adekwacją do obu22.

A przecież adekwacja intelektu i rzeczy stanowi istotę prawdy. 
Zatem można zupełnie ściśle wyrażać się o prawdziwości rzeczy 
w kontekście obu intelektów.

W odniesieniu do intelektu Bożego:
Zgodnie bowiem z adekwacją do intelektu Bożego nazywa się 
prawdziwą, o ile wypełnia zadanie, do którego jest wyznaczona 
przez intelekt Boży […]23;

natomiast w odniesieniu do intelektu ludzkiego:
[…] zgodnie ze zrównaniem z intelektem ludzkim rzecz nazywa 
się prawdziwą, ponieważ zdolna jest do utworzenia o sobie 
prawdziwego sądu24.

Prowadzi nas to do następującego potrójnego związku istniejącego 
między prawdą a intelektem :

1) prawda pochodzi od intelektu,
2) jest zawarta w rzeczy dzięki intelektowi,
3) stanowi przedmiot poznania dla intelektu.

22 Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie..., q. 1, a. 12.
23 Tamże.
24 Tamże.

Istnienie prawdy  
wymaga 

 istnienia intelektu, 
który coś poznaje.



16

III. Rodzaje prawdy  
według św. Tomasza z Akwinu

 Opierając się na powyżej wyłożonej nauce, wyróżnia się wobec 
tego trzy powiązane ze sobą rodzaje prawdy25:

1. Prawda metafizyczna — jest właściwością samego bytu, 
tzn. konkretnej jednostkowej rzeczy: adaequatio rei et intellectus. Jest to 
po prostu zawarta w bycie treść, którą nasz intelekt może odczytać 
(poddając się „mierzeniu”). Tomasz zauważa, że:

[Prawda definiowana jest] najpierw ze względu na to, co wyprzedza 
naturę prawdy i co stanowi jej podstawę. Tak definiuje ją Augustyn 
w Solilokwiach: „prawdziwe jest to, co jest”, oraz Awicenna w swej 
Metafizyce: „Prawdą każdej rzeczy jest własność jej bytu, który 
jest nieodłączny od rzeczy”; a jakiś autor tak ją określa: „Prawda to 
nierozdzielność bytu i jego istoty”26.

Pojawić się tu może pewna wątpliwość, bo prawda istnieje zasad-
niczo w intelekcie. Akwinata wyjaśnia to zagadnienie następującymi 
słowami:

Chociaż według Filozofa prawda właściwie nie jest w rzeczach, 
lecz w intelekcie, to jednak czasami rzecz nazywa się prawdziwą, 
o ile we właściwy sposób realizuje rzeczywistość własnej natury. 
Stąd mówi Awicenna w swej Metafizyce, że prawdą rzeczy jest 
właściwość istnienia każdej rzeczy z nią związanego, o ile rzecz ta 

25 Por. A. Maryniarczyk, Problem prawdy w filozofii realistycznej, [w:] Spór 
o prawdę, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień i P. Gondek, Lublin 2011, s. 245 
(Zadania Współczesnej Metafizyki, 13).

26 Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie..., t. 1, Kęty 1998, q. 1, art. 1, resp.
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z natury zdolna jest spowodować prawdziwy osąd o sobie i o ile 
naśladuje ideę siebie samej, która jest w umyśle Bożym27.

A więc na dwa sposoby prawda metafizyczna związana jest 
z intelektem, a nawet z dwoma różnymi intelektami: po pierwsze 
z tym, który — dzięki rzetelności, stałości rzeczy — może odczytać 
tkwiącą w niej odpowiednią treść umysłową; a po drugie z tym, który 
ową, umysłowo odczytywalną treść, w daną rzecz wraził. W taki 
zatem sposób w przypadku prawdy metafizycznej realizuje się owa 
adekwacja, odpowiedniość między rzeczą a intelektem.

W sensie prawdy metafizycznej mówimy o prawdziwości kogoś 
lub czegoś z racji tego, że dana rzecz:

• istnieje jako określona, tożsama ze sobą, wewnętrznie niesprzeczna 
treść, tym samym posiada rację swego bytu, jest poznawalna i zrozu-
miała;

• działa w sposób właściwy dla swej natury, tym samym ujawniając 
się wobec otoczenia;

• jest warunkiem poznawania.
Zauważmy, że w języku potocznym często mówimy o prawdzi-

wości rzeczy w sensie prawdy metafizycznej. Na przykład Adama 
nazywamy prawdziwym przyjacielem (gdyż działa w sposób 
właściwy dla przyjaciela), a np. samochód marki Lamborghini 
nazywamy prawdziwym autem sportowym.

Co więcej, również osoby i rzeczy, które nie odznaczają się jakąś 
wyjątkową jakością, albo nawet są wadliwe, zepsute, także zawierają 
w sobie prawdę metafizyczną, gdyż bez niej byłyby całkowicie 
nieokreślone i nie mogłyby w ogóle istnieć.

A więc prawdę metafizyczną odkrywamy poprzez analizę faktu 
naszego poznania: jest ona warunkiem tego, że rzecz może być 
uchwycona przez nasz umysł. A przecież jako ludzie poznajemy 
rzeczy, tworzymy opisujące je pojęcia, wypowiadamy o nich pewne 
twierdzenia. Szczególnie ma to miejsce w nauce.

27 Św. Tomasz z Akwinu, Summa..., I, c. 60.
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2. Prawda ontyczna — jest zawarta w umyśle Stwórcy bądź 
twórcy, nadającemu rzeczy „miarę”. Dotyczy ona rzeczy stwarzanej 
lub tworzonej.

Zatem każda konkretna prawda ontyczna istniejąca w umyśle 
Bożym stanowi pewien wzorzec określający dany, konkretny byt:

Otóż prawda jest w intelekcie Bożym we właściwym znaczeniu 
i pierwotnie […]28.

Jednak tych wzorców nie należy mylić z platońskimi ideami, które 
są wspólne dla gatunków i rodzajów (wobec tego np. wszystkie  
konie są odbitkami, realizacjami jednej idei „konia”). Przeciwnie — 
idee, będące wzorami stwarzanych przez Boga rzeczy, są właśnie 
jednostkowe, indywidualne, tak samo jak jednostkowe i indywi-
dualne są same te istniejące rzeczy29. Oczywiście wielość owych idei 
nie narusza w niczym jedności intelektu Bożego:

28 Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie..., q. 1, art. 4, resp.
29 Stanowi to konsekwencję, odkrytego przez Tomasza, pluralizmu byto-

wego opartego na jednostkowości aktu istnienia oraz — poniżej omawianej 
w tekście, a pochodzącej od Akwinaty — zasady mówiącej, że „istnienie rze-
czy jest racją prawdy”. Zatem jednostkowemu aktowi istnienia odpowiada 
dokładnie jedna, konkretna prawda. Więcej na temat aktu istnienia oraz isto-
ty w: É. Gilson, Tomizm, tł. J. Rybałta, Warszawa 2003, s. 41–61.

Rzecz bez wpisanej w nią prawdy metafizycznej 
nie mogłaby w ogóle istnieć.
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Prawda intelektu Bożego jest więc tylko jedna […] [wszystkie 
rzeczy] są prawdziwe jedną prawdą, mianowicie prawdą intelektu 
Bożego30.

Z kolei jeśli chodzi o prawdę ontyczną jako tkwiącą w intelekcie 
twórcy (człowieka), to jest ona z łatwością odkrywana przy okazji 
analizy faktu kultury. Dzieła ludzkiej wytwórczości bez wątpienia 
stanowią efekt realizacji zamysłu tkwiącego w umyśle inżyniera, 
projektanta, rzemieślnika, artysty czy myśliciela.

Dwa powyższe rodzaje prawdy zalicza się do prawdy bytowej, 
określającej bytowość rzeczy. Oba te rodzaje znajdują się w polu 
zainteresowań filozofii (metafizyki), choć podstawową dla filozofii 
realistycznej31 jest prawda metafizyczna, ponieważ stanowi ona 
własność każdej rzeczy i poprzez nią człowiek może poznawać świat.

Wreszcie trzeci wyróżniony przez Tomasza rodzaj prawdy:

30 Tamże.
31 Przeniesienie akcentu z prawdy logicznej, faktycznie zasadniczej 

w myśli Arystotelesa, na prawdę metafizyczną jest pokłosiem pogłębionej 
przez Tomasza refleksji nad rzeczywistością, por. A. Maryniarczyk, Pro-
blem..., s. 249.

Idee, będące wzorami stwarzanych przez Boga 
rzeczy, są właśnie jednostkowe, indywidualne, 
tak samo jak jednostkowe i indywidualne są same 
te istniejące rzeczy.
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3. Prawda logiczna — nazywana też czasem epistemiczną, jest 
własnością sądu określającego zgodność myśli z jakąś rzeczą (jej 
stanem faktycznym): adaequatio intellectus et rei.

Pisze o niej św. Tomasz:
W inny sposób prawda definiowana jest ze względu na to, w czym 
formalnie spełnia się jej natura. […] a Anzelm w O prawdzie: „prawda 
jest słusznością pojmowaną samym umysłem” — tę słuszność 
bowiem orzeka się zgodnie z pewnym zrównaniem32.

Prawda logiczna stanowi cechę ludzkiego poznania i jest wyrażana 
w formie sądów, bo to właśnie poprzez sądy następuje uzgodnienie 
naszego umysłu z rzeczywistością33.

Dyscypliną poświęconą badaniom tak pojętej prawdy jest logika.
Przy omawianiu tej kwestii warto jeszcze zwrócić uwagę na 

szczególny przejaw prawdy logicznej, jakim jest prawdomówność, 
będąca zgodnością poznania wyrażonego w znakach umownych 
(tzn. znakach mowy, języka pisanego itp.) z samą myślą.

Jest ona pokrewna — czasem wyróżnianej — prawdzie moralnej 
polegającej na zgodności postępowania z normą moralną34.

32 Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie..., q. 1, art. 1, resp.
33 Temat ten zostanie dokładnie omówiony w kolejnej broszurze, poświę-

conej szczególnie kwestii ludzkiego aktu poznawczego.
34 Przeniesienie akcentu z prawdy logicznej, faktycznie zasadniczej 

w myśli Arystotelesa, na prawdę metafizyczną jest pokłosiem pogłębionej 
przez Tomasza refleksji nad rzeczywistością, por. A. Maryniarczyk, Pro-
blem..., s. 249.

Prawda logiczna to cecha ludzkiego pozna-
nia; jest wyrażana w formie sądów.
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IV. Związek klasycznej definicji 
prawdy z filozofią realistyczną

 Tomasz zauważa, że:
Jeśli w rzeczy stykamy się z jej istotą i istnieniem, prawda bardziej 
dotyczy istnienia rzeczy, aniżeli jej istoty, podobnie jak sama 
nazwa bytu pochodzi od istnienia35. I sama czynność intelek-
tualna, która pojmuje rzecz tak, jak ona jest, dzięki swoistemu 
upodobnieniu rzeczy tworzy ową zgodność, która stanowi istotę 
prawdy. Dlatego też twierdzę, że samo istnienie rzeczy jest racją 
prawdy36.

Za komentarz do powyższego cytatu niech nam posłuży fragment 
tekstu wybitnego tomisty, o. Mieczysława A. Krąpca OP:

Dopiero na kanwie stwierdzenia istnienia bytu można dokonywać 
różnych abstrakcyjnych operacji poznawczych, pomijających 
istnienie i samą różnorodnie ujmowaną treść rzeczy czynić „przed-
miotem” odpowiednich zabiegów poznawczych, uzyskując przez 
to różnorako rozumianą „rzeczywistość” np. matematyczną, literacką, 
filmową, teatralną. Wszystkie tego rodzaju wyodrębnione „rzeczywi-
stości” suponują jednak „rzeczywistą rzeczywistość”, jaką jest realne 
istnienie konkretnego bytu i bytowych zespołów37.

Mamy zatem do czynienia z nierozerwalnym związkiem 
pomiędzy klasyczną definicją prawdy a filozofią realistyczną. Co to 
jednak znaczy „realistyczna”?

35 Faktycznie rzeczownik ens („byt”) pozostaje w głębokim związku 
z czasownikiem esse („istnieć”, „bytować”).

36 Św. Tomasz z Akwinu, Scriptum super libros Sententiarum, I, d. 19, q. 15, a. 1.
37 A. M. Krąpiec, Poznawać czy myśleć. Problemy epistemologii tomistycznej, 

Lublin 1994, s. 288 (Dzieła, 8).
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Samo określenie mówi o niej bardzo wiele: realizm, ponieważ 
filozofia ta bazuje na doświadczeniu danym nam w codziennym życiu, 
doświadczeniu spontanicznym (przedkrytycznym), dzięki któremu 
wiemy, że jakiś — na początku nie wiemy jeszcze dokładnie, jaki 

— świat bytów istnieje i że jest on jakoś poznawalny, choć jeszcze 
nie wiemy, jak dokładnie to zachodzi. Ów kontakt poznawczy ze 
światem wymaga wyjaśnienia, a mimo to stanowić już może pewną 
bazę. Na podstawie owego pierwotnego doświadczenia budowana 
jest wizja rzeczywistości w oparciu o kluczowe pytanie: dlaczego? 
Odpowiadając na nie, odkrywa się stopniowo zasady racjonalności: 
zasada tożsamości, niesprzeczności, racji dostatecznej38.

Jest to zatem filozofia uznająca istnienie świata zewnętrznego 
w stosunku do człowieka-obserwatora, a jednocześnie uznająca 
zdolność tego człowieka do poznawania prawdy o owym świecie. 

38 Więcej na ten temat w kolejnej pozycji z serii Z miłości do prawdy, po-
święconej w całości kwestii ludzkiego poznania.

Realizm, opierając się na doświadczeniu spon-
tanicznym, odkrywa świat pełen różnorodnych 
bytów, które poddane są racjonalnym zasadom.
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Przeciwnie uważa idealizm, który odrzuca doświadczenie 
spontaniczne — a czyni tak na podstawie pewnych wyrozumo-
wanych argumentów. Następnie, posługując się krytyką poznania, 
chce znaleźć możliwość dotarcia do źródła niepowątpiewalnej 
wiedzy o świecie. Tym samym próbuje z powrotem dotrzeć do 
świata, z którym sam zerwał kontakt w punkcie startu. Warto zwrócić 
uwagę, że idealizm odwraca naturalną kolejność: poznawania oraz 
poznawania własnego poznawania. To drugie jest przecież czymś 
późniejszym, jest możliwe jedynie wskutek pierwszego. Zaczynanie 
poznawania świata od rozpatrywania warunków, w których możliwe 
jest w ogóle poznawanie, przypomina budowanie domu od rynien 
i piorunochronów.

Jeden z bardzo rozpowszechnionych obecnie błędów traktuje 
realizm jako pewnego rodzaju aksjomat, założenie wstępne, tak że 
dopiero po założeniu realności świata możliwym staje się uprawianie 
filozofii realistycznej… Nie jest to jednak nic innego, jak skutek 
powszechnego wpływu filozofii idealistycznej.

Idealizm próbuje wrócić do świata, z którym 
zerwał kontakt, odrzucając poznanie sponta-
niczne.
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V. Nieklasyczne definicje prawdy

 Wiemy o istnieniu ścisłego związku pomiędzy charakterem 
filozofii a przyjmowaną w jej ramach definicją prawdy. Współczesna 
filozofia niestety zasadniczo nie jest uprawiana w nurcie filozofii 
realistycznej, dlatego posługuje się pojęciami prawdy innymi niż 
klasyczne.

Czy można sobie w ogóle wyobrazić odmienne sposoby 
rozumienia prawdy? Na czym miałyby się one opierać? Wykonajmy 
ciekawe i pouczające ćwiczenie.

Wychodząc od dobrze znanej klasycznej definicji, postarajmy się 
skonstruować całą klasę odmiennych ujęć. Skoro do tych nowych ujęć 
chcemy używać słowa „prawda”, to już samo przez się oznacza, że 
będzie to możliwe jedynie w ramach pewnej analogii (podobieństwa) 
istniejącej między nowymi definicjami oraz definicją klasyczną. 

Zatem wszystkie sposoby rozumienia określenia „prawda” muszą: 
1) mieć ścisły związek z intelektem, dlatego że prawda (w znanym 

nam ujęciu klasycznym) jest z nim formalnie związana; 
2) sprowadzać się do jakiegoś uzgodnienia, ponieważ stanowi 

ona istotę definicji klasycznej — tym razem jednak rezygnujemy ze 
zgodności z istniejącym bytem. 

Zatem adekwacja będzie się dokonywała na innej zasadzie.
Możliwe są następujące warianty:
1) uzgodnienie myśli z nią samą, samozgodność myśli; „prawdą” 

jest wówczas wszystko to, co nie jest wewnętrznie sprzeczne oraz 
wszystko to, co da się pomyśleć, a także co nie zawiera w sobie 
sprzeczności (jak np. kwadratowe koło);

2) uzgodnienie myśli z jakimś większym zespołem myśli/
koncepcji/teorii; „prawdą” jest wówczas wszystko to, co jest 
niesprzeczne z ową intelektualnie pojmowaną całością oraz co mieści 
się w ramach owej całościowej koncepcji;
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3) uzgodnienie myśli z jakąś zasadą, według której intelekt ją 
poznaje; tu są możliwe różne pod-warianty, jako że tą zasadą może 
być np. stopień poznawalności, ale też np. łatwość ujęcia, albo jeszcze 
coś innego. Wówczas „prawdą” będzie przede wszystkim to, co 
najbardziej poznawalne czy najbardziej podstawowe itd.

 
Wszystkie warianty powyższe odznaczają się adekwacją wewnątrz 

samego poznającego intelektu. Można też rozpatrzeć takie warianty, 
w których uzgodnienie myśli dokonane jest z czymś, co znajduje się 
na zewnątrz konkretnego umysłu. Możliwe są do rozpatrzenia nastę-
pujące ujęcia „prawdy”:

4) uzgodnienie myśli z myślą innych ludzi; możliwe są różne 
pod-warianty. „Prawdą” będzie wówczas to, co inni (np. większość, 
choć przecież niekoniecznie) czy też jakiś jeden konkretny wyróż-
niony „ustalacz” tak specyficznie rozumianej „prawdy” uzna za ową 

„prawdę” i narzuci ją siłą autorytetu;
5) uzgodnienie myśli z istniejącymi rzeczami, ale w sposób tylko 

aspektowy, a nie całościowy (bo ten ma miejsce w definicji klasycznej). 
Aspektowość może dotyczyć np. tego czy coś jest zgodne z upodo-
baniem, wygodne, przyjemne, czy prowadzi do jakiegoś dobra 
(sukcesu). Wówczas „prawdą” będzie odpowiednio: to, co się podoba, 
co jest wygodne albo przyjemne, albo wiedzie do sukcesu.

 
Jak widać pierwsza grupa opcji jest najbardziej odległa od definicji 

klasycznej, najbliższy jej jest natomiast wariant 5). Tak wygląda sprawa 
od strony spekulacji. A jak przedstawia się ona od strony historycznej?

Źródłem nieklasycznych ujęć prawdy jest, będący faktycznym ojcem 
filozofii idealistycznej (krytycznej), francuski filozof René Descartes 
(Kartezjusz) (1596–1650), który za kryterium prawdziwości uznał jasność 
i wyraźność. W Medytacjach o filozofii pierwszej tak pisał o prawdzie:

Osiągnę ją bowiem z pewnością, jeżeli tylko zwrócę baczną 
uwagę na wszystko, co doskonale pojmuję, i oddzielę to od 
innych pojęć, które chwytam w sposób bardziej mętny i niejasny39.

39 Por. A. M. Krąpiec, Poznawać..., s. 289 (Dzieła, 8).
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Słowa te z pozoru wydają się być zupełnie niewinne. Jak się okazało, 
wystarczyły one jednak, by prawda została oderwana od świata ludzi 
i rzeczy, wydarzeń, zjawisk, a zamknięta w świecie samej myśli.

Tropem Kartezjusza poszedł drugi z ojców filozofii ideali-
stycznej, Emmanuel Kant (1724–1804). Filozof ten zastanawiał się nad 
problemem następującym: w jaki sposób to, co znajduje się w umyśle, 
może odpowiadać temu, co jest poza umysłem? To właśnie fałszywe 
lub niedokładne rozwiązania tego problemu przyczyniły się do prób 
przedefiniowania prawdy40.

A jak prawdę rozumiał sam Kant? Oddajmy głos znanemu współ-
czesnemu filozofowi, Vittorio Possentiemu:

W filozofiach pochodzenia kartezjańskiego, tj. racjonalistycznych 
i idealistycznych, ma miejsce zależność odwrotna: rzeczywiste jest 
to, co racjonalne — rozum jest zatem tak potężny, że pochłania za 
jednym zamachem byt i res, które pojmuje jako immanentne wobec 
podmiotu, jako idee lub reprezentacje w umyśle. Coraz bardziej 
problematyczne staje się ustanowienie relacji umysłu z rzeczywi-
stością, a także zdolność umysłu do uobecniania bytu intelektowi. 
Na końcu tej długiej drogi prawda jest już rozumiana jako zgodność 
(korespondencja) między myślącym podmiotem a wewnętrznym 
owocem jego myślenia, a wreszcie jako koherencja myśli z samą 
sobą, myśli, która spaliła mosty prowadzące do rzeczywistości 
i która uznaje tożsamość logiki i metafizyki41.

Zatem dla Kanta prawda sprowadza się do zgodności poznania 
z nim samym42. W takim ujęciu prawdziwe jest zatem to wszystko 
(tzn. każda myśl), co pozostaje ze sobą zgodne. Jest to rozpatrywany 

40 V. Possenti, Dlaczego filozofia nie może się obejść bez prawdy?, [w:] Spór o praw-
dę, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień i P. Gondek, Lublin 2011, s. 33 (Zadania 
Współczesnej Metafizyki, 13).

41 Tamże, s. 34–35.
42 Co ciekawe, używana przez Kanta definicja prawdy wydaje się być 

klasyczną, jeśli tylko patrzymy na użyte słowa: „zgodność poznania z przed-
miotem”. Mimo to jej sens uległ ogromnemu wypaczeniu, ponieważ „przed-
miot” jest w tym przypadku jedynie konstruktem poznawczym, por. P. Jaro-
szyński, Spór..., s. 273–276.
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przez nas wariant 1), najprostszy ze wszystkich i zarazem najbardziej 
odległy od definicji klasycznej. System ten stanowi swoiste apogeum 
idealizmu, ponieważ nie da się już bardziej oderwać myśli od świata.

Najbardziej rozpowszechnione pozostałe nieklasyczne ujęcia:
• Bardzo podobnie rozumie prawdę neopozytywizm, który 

kryterium prawdziwości dostrzegł w uzgodnieniu myśli z całym ich 
systemem. Jest to tzw. koherencyjna definicja prawdy. Spośród rozpa-
trywanych przez nas możliwości odpowiada to wariantowi 2).

• Z kolei konsensualistyczna definicja prawdy głosi, że wypowiedź 
jest prawdziwa dokładnie wtedy, gdy każdy kompetentny uczestnik 
dialogu po odpowiednim namyśle się z nią zgadza. Prawda została tu 
sprowadzona do owocu umowy, konwencji istniejącej między ludźmi 
(konwencjonalizm). Jest to zatem jeden z pod-wariantów wariantu 4).

• Pokrewny pozytywizmowi tzw. empiriokrytycyzm sprowadza 
prawdę do ekonomii i oszczędności myślenia — za prawdziwe uznaje 
się wyjaśnienie najprostsze. Wpływ tego typu myślenia widoczny jest 
np. we współczesnej fizyce. Stanowi to pod-wariant wariantu 3).

• Wreszcie wyróżnia się pragmatystyczną definicję prawdy43, 
według której myśl jest prawdziwa o tyle, o ile wiedzie do skutecznego 

43 Por. J. Herbut, Problem prawdy w pragmatyzmie, [w:] Spór o prawdę, 
red. A. Maryniarczyk, K. Stępień i P. Gondek, Lublin 2011, s. 93–94 (Zadania 
Współczesnej Metafizyki, 13). 

Pragmatystyczna koncepcja prawdy bliska jest filozofii procesu, 
por. J. Jusiak, Idea prawdy w filozofii procesu, [w:] tamże, s. 135. Odniesienie do 
niej stanowi również koncepcja F. Nietzschego, według którego prawdziwe 

Kartezjusz i Kant — ojcowie filozofii idealistycznej.
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postępowania, „prawdziwość to użyteczność”. Prawdą jest zatem to 
wszystko, co jest odpowiednim narzędziem sprawnego działania. 
Oczywiście jest to wyżej przez nas rozpatrywany wariant 5).

• Choć pragmatystyczne ujęcie prawdy intuicyjnie wydaje się 
bardzo odległe od stanowiska klasycznego, to faktycznie jest do 
pewnego stopnia z nim pokrewne. Polega bowiem na uzgodnieniu 
myśli z rzeczą, choć nie całkowitym, lecz tylko aspektowym (pod 
kątem użyteczności, skuteczności). Ma to swoje wymierne konse-
kwencje. Jedną z nich jest pomieszanie dobra z prawdą.

Przeciwko przyjęciu tej definicji świadczy także bardzo poważny 
argument logiczny. Otóż wydaje się ona zakładać klasyczne 
rozumienie prawdy, gdyż w celu ustalenia użyteczności trzeba już 
wstępnie dokonać aktu poznawczego, którego miarą wartości nie 
może być użyteczność (bo w ten sposób następuje „zapętlenie” — 
wpada się w nieskończony ciąg).

Podkreślmy jeszcze, że nie są to wszystkie obecne w refleksji 
filozoficznej próby przedefiniowania prawdy44. Ich wspólną cechą 
jest zawsze odrzucenie adekwacji między myślą a rzeczą istniejącą. 
Zadziwiające jest też i to, że tak wiele spośród wyspekulowanych, 
teoretycznych definicji rzeczywiście zostało zaproponowanych 
w ramach różnych kierunków filozofii.

jest to, co prowadzi do wzrostu poczucia mocy, por. J. Sochoń, Usytuowanie 
prawdy w projekcie postmodernistycznym, [w:] tamże, s. 225.

44 Por. Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, red. A. Maryniarczyk, Lu-
blin 2007, s. 461.

Pragmatyczne ujęcie prawdy ma swoje wy-
mierne konsekwencje. Jedną z nich jest po-
mieszanie dobra z prawdą.
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VI. Ocena nieklasycznych  
definicji prawdy

Pozostaje jeszcze sprawa najważniejsza: jak ocenić ujęcia prawdy? 
Z jednej strony bywają sytuacje, gdy posługiwanie się nimi daje dobre 
rezultaty, tzn. „nie odrywa od rzeczywistości”. Z drugiej jednak 
strony musimy pamiętać o podstawowej zasadzie logiki mówiącej, 
że z fałszu można niekiedy dojść do prawdy. Jedynie konsekwentne 
trzymanie się prawdy nie wyprowadza umysłu poza nią. Chodzi nam 
zatem o zasadę, a nie tylko o takie czy inne poszczególne przypadki.

Wygląda na to, że główny problem z nieklasycznymi defini-
cjami prawdy sprowadza się do nieporozumienia: pomylenia istoty 
prawdy z kryterium prawdy45. Można to porównać do sytuacji, 
w której myśliwy utożsamiłby pozostawione przez zwierzę tropy 
z samym zwierzęciem.

Faktycznie, jeśli przyjrzymy się wyszczególnionym w poprzednim 
rozdziale, najbardziej popularnym ujęciom nieklasycznym, uderzyć 
nas może fakt, że wszystkie propozycje zaczną nabierać sensu 
wówczas, gdy przeinterpretujemy je w taki sposób, aby stały się  
kryteriami prawdziwości, wiarygodności, pomocnymi przy dojściu 
do prawdy (rozumianej już klasycznie).

Weźmy pod uwagę współczesną fizykę, czyli naukę, która z wielu 
powodów może być wzorem dla innych nauk szczegółowych, jeśli 
chodzi zarówno o: obiektywizm (za każdym uznanym wynikiem 
stoi wiele niezależnie przeprowadzonych obliczeń i eksperymentów, 
w różnych ośrodkach i laboratoriach), dokładność otrzymywanych 
wyników (zarówno obliczenia jak i doświadczenia dokonywane są 
z ogromną precyzją i musi istnieć pomiędzy nimi zgodność nie tylko 

45 Por. A. B. Stępień, Kilka uwag o prawdzie i prawdziwości, [w:] Spór o praw-
dę, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień i P. Gondek, Lublin 2011, s. 86 (Zadania 
Współczesnej Metafizyki, 13).
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zgrubna, lecz całkowita), wreszcie wielość zastosowań praktycznych 
(aplikacja osiągnięć naukowych w przedmiotach używanych 
codziennie na całym świecie stanowi poważny dowód na poprawność 
teorii46).

Otóż współczesna fizyka przy dochodzeniu do prawdy stosuje 
wielorakie kryteria prawdziwości — tak w obszarze badań teore-
tycznych (modele i obliczenia matematyczne), jak i doświadczalnych 
(dane uzyskane w eksperymentach):

1) koherencja — zarówno w sensie samozgodności (wewnętrznej 
niesprzeczności) proponowanych koncepcji i uzyskiwanych wyników, 
jak i zgodności z potwierdzonymi, powszechnie uznawanymi teoriami,

2) ekonomia i oszczędność myślenia: szczególnym zaintereso-
waniem cieszą się wyjaśnienia charakteryzujące się matematyczną 
prostotą i elegancją,

3) obecny w środowisku naukowym konsensus,
4) w nawiązaniu do ujęcia pragmatystycznego — w praktyce 

badawczej bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy częściowo tylko 
sprawdzone, czy nie dość dobrze przemyślane idee, cieszą się wielką 
popularnością, jeśli tylko dzięki nim udało się wcześniej rozwiązać 
jakiś cząstkowy problem.

Nie musi to oznaczać, że w danym konkretnym przypadku zasto-
sowanie wspomnianych kryteriów spowoduje w efekcie odkrycie 
prawdy.

Należy zaznaczyć, że wszystkie nieklasyczne definicje prawdy 
prowadzą w konsekwencji do relatywizmu, tzn. do przekonania, 
że — wbrew zasadzie niesprzeczności — jednej konkretnej rzeczy 
odpowiada wiele prawd, tak jak w znanym powiedzeniu „każdy ma 
swoją prawdę”.

46 Dla przykładu systemy nawigacji satelitarnej przy określeniu pozycji 
uwzględniają przewidywania ogólnej teorii względności, a konkretnie efekt 
spowolnienia czasu w polu grawitacyjnym ziemi. Bez tego dokładność nawi-
gacji nie mogłaby być nigdy większa niż ok. 100 m.
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Co więcej, nieklasyczne ujęcia pojmowania prawdy prowadzą 
także do idealizmu, a więc do przekonania, że prawdy niezależnej od 
naszego umysłu nie da się poznać.

Oba powyższe błędy wynikają z porzucenia adekwacji między 
myślą a rzeczą istniejącą w świecie. Oznacza to — częściowe bądź 
całkowite — zamknięcie się w świecie własnych myśli  bez odpowied-
niego kontaktu poznawczego z rzeczywistością47.

Niech nas nie zmyli delikatne dla ucha brzmienie określenia 
„nieklasyczne definicje”, tak jakby chodziło o jakieś style muzyczne. 
Filozofia to nie muzyka. Tu nie chodzi o kwestie gustu, smaku, 
upodobań — to sprawa dosłownie życia i śmierci, bo przy wybra-
kowanym rozumieniu prawdy człowiek w ogólności może nie 
być w stanie odróżnić prawdy od fałszu, a to wcześniej czy późnej 
prowadzi do tragedii.

Klasyczna definicja prawdy skutecznie broni się przed wysu- 
wanymi wobec niej zarzutami niejasności i nieoperatywności 
(tzn. trudności w praktycznym użyciu). Dlatego, że owe zarzuty 
sprowadzają się zasadniczo albo do wadliwych interpretacji czy 
nieporozumień, albo też do obarczenia samej definicji prawdy „winą” 
za trudność w jej odkrywaniu48.

47 Por. Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, red. A. Maryniarczyk, Lublin 
2007, s. 461.

48 Por. A. B. Stępień, Kilka uwag..., s. 86.

Wszystkie nieklasyczne definicje prawdy 
prowadzą do relatywizmu i idealizmu.
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Właściwości
prawdy 

Intrygujące jest to, że w porównaniu z refleksją Arystotelesa, 
w myśli Akwinaty nastąpiło przesunięcie akcentu z prawdy 
logicznej na metafizyczną: choć formalnie prawda wciąż znajduje 
się w intelekcie, a nie w rzeczy, to jednak pierwszeństwo dane jest 
prawdzie zawartej w bycie, prawdzie metafizycznej, stanowiącej 
podstawę dla ludzkiego poznania — zgodnie z już nam znanymi 
słowami św. Tomasza:

samo istnienie rzeczy jest racją prawdy.

To z kolei powoduje, że w refleksji dotyczącej prawdy uwaga 
skupia się bardziej na rzeczywistości niż na jej obrazie w intelekcie.

Co więcej Akwinata twierdzi stanowczo, że:
[…] rzecz w tym samym stopniu, w jakim posiada coś z bytowości, 
jest adekwatna do intelektu49.

oraz:
[…] wszystko, co prawdziwe, jest w pewnym sensie bytem.

Zatem rzecz na tyle jest prawdziwa, na ile jest bytem50.

49 Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie..., q. 1, art. 1, ad 5.
50 Tamże, q. 1, art. 1, ad 7.

Dociekanie prawdy jest pod 
pewnym względem trudne, 
a pod pewnym łatwe.
Arystoteles, Metafizyka II, 2
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Filozofia realistyczna wyraża tę prawdę sformułowaniem 
głoszącym, że byt i prawda są wymienne: ens et verum conventuntur51.

Owa wymienność wynika stąd, że prawda należy do tzw. własności 
transcendentalnych, inaczej transcendentaliów, a więc takich, które 
orzekać można o wszystkich bytach52.

Ściśle rzecz biorąc, prawda (obok dobra) jest jednym z tzw. transcen-
dentaliów relacyjnych, a więc ustalających odniesienie.

Podobnie jak dobro określa odpowiedniość bytu (tzn. ustala odnie-
sienie) wobec władzy pożądawczej, czyli woli: dobro jest tym, czego 
wszystko pożąda, tak prawda wyraża odpowiedniość bytu wobec 
intelektu53. Innymi słowy byt odniesiony do intelektu jest właśnie 
prawdą. Dlatego właśnie wszystko, co istnieje, z konieczności jest 
także w jakiejś mierze prawdziwe — a konkretnie dokładnie w takiej 
mierze, w jakiej istnieje.

Stąd wynika bardzo ciekawy i na pozór niezwykły wniosek: każda 
rzecz ma swoją prawdę. Tyle jest prawd, ile rzeczy, bo świat nie jest 
jednym bytem, lecz zharmonizowanym układem powiązanych ze 
sobą bytów — zatem również prawd musi być wiele (oczywiście 
uporządkowanych i powiązanych ze sobą).

Prawda i byt są wymienne, a więc tyle jest prawd, ile jest bytów. 
Jednej rzeczy jednak przypisać można tylko jedną prawdę. 

Sam Tomasz pisze o tym tak:
Prawdy zaś, które są w rzeczach, są liczne, tak jak i bytowości 
rzeczy.
[…] lecz do jednej rzeczy należy tylko jedna prawda54.

51 Por. A. Maryniarczyk, Problem..., s. 249.
52 W odróżnieniu od własności kategorialnych, które mogą być przypisa-

ne tylko pewnym kategoriom bytów. Więcej o transcendentaliach w kolejnej 
publikacji z serii Z miłości do prawdy.

53 Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie..., q. 1, art. 1, resp.
54 Tamże.
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I. Prawda czy prawdy?

 
Wiemy już, że rzeczy niosą w sobie prawdę — co więcej, dla realizmu 

właściwe jest powiedzenie, że w każdej rzeczy zawarta została prawda 
i że w konsekwencji tyle jest prawd, ile rzeczy istniejących.

Czy jednak filozofia realistyczna nie powinna stać na stano-
wisku, że prawda jest tylko jedna?  Otóż — co może się wydawać 
nieco zaskakujące — odpowiedź brzmi: nie. Prawda jest własnością 
transcendentalną, czyli taką, którą można przypisać każdej istnie-
jącej rzeczy. Zatem w sensie ścisłym przekonanie, że jest tylko jedna 
prawda będzie prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy uznaje się jeden 
byt, co w filozofii nazywa się monizmem55.

W dziejach refleksji filozoficznej można wyróżnić wiele rozma-
itych systemów monistycznych, powstałych w zupełnie odmiennych 
kulturach i w różnych okresach. Niektóre każą nam uwierzyć w to, 
że ruch i zmiana to tylko złudzenie (refleksja Parmenidesa), inne 
odrzucają istnienie podmiotów zmian, a świat rozumieją jako splot 
procesów (refleksja Heraklita). Jedne doprowadzają do zatopienia 
świata w Bogu, inne z kolei odwrotnie, Boga  „stapiają” ze światem.

Wszystkie systemy sprowadzają się do przekonania, że faktycznie 
to co jest, jest czymś jednym: Bóg i świat; umysł i zmysł; człowiek 
i zwierzę; roślina i materia nieożywiona itd. W ramach refleksji 
monistycznej rzeczy różnią się od siebie jedynie przejawami, czemu 
oczywiście przeczy najprostsze nawet doświadczenie.

Różnic między rzeczami nie można ignorować, nie popadając przy 
tym w absurd z powodu zrezygnowania z zasady niesprzeczności, 

55 Por. hasło Monizm, [w:] Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lu-
blin 1997, s. 376–377.



35

która naucza, że coś nie może być i nie być jednocześnie i pod tym 
samym względem.

Musimy też pamiętać, że owej zasady nie należy rozumieć tylko 
jako pewnego prawa myślenia, poprawnego wnioskowania56. Jest to 
również, a właściwie przede wszystkim prawo bytu — prawo rzeczy, 
które istniejąc, nie mogą być sprzeczne w sobie.

Przeciwieństwem monizmu jest pluralizm, ukazujący faktyczne 
zróżnicowanie bytów, czyli istniejących rzeczy: czym innym jest 
człowiek; czym innym zwierzę czy roślina; czymś innym jest 
otaczające nas powietrze czy ocean; zupełnie inni będą aniołowie; 
wreszcie czymś zupełnie innym, krańcowo odmiennym musi być Bóg.

Pluralizm na tym poziomie jest bardzo widoczny w refleksji Arysto-
telesa. Nie znaczy to, że przejmując jego dziedzictwo, św. Tomasz nie 
dodał w tej dziedzinie niczego od siebie. Wręcz przeciwnie, osiągnięte 
przez Akwinatę głębsze wniknięcie w istotę bytu dało asumpt do 
odkrycia jednostkowości aktu istnienia, z czego wynika jednostkowość 
prawdy zawartej w konkretnym bycie. Odtąd prawda związana jest 
z konkretem, nie tylko z gatunkiem czy rodzajem, jak u Arystotelesa.

56 Przyjmowanie zasady niesprzeczności tylko jako prawa myślenia, ale 
już nie prawa bytu, jest charakterystyczne dla idealizmu.

Monizm — człowiek i zwierzę jest czymś jednym.
Pluralizm — czym innym jest człowiek i czym in-
nym zwierzę.

Monizm

Pluralizm
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II. Pułapka relatywizmu

Jesteśmy zmuszeni przyjąć wielość prawd w świecie. Jednak nie 
stanowi to odmiany relatywizmu. 

Czym jest relatywizm? W skrócie jest to stanowisko głoszące 
zmienność i stopniowalność prawdy, jej zależność od okoliczności: 
kto i kiedy, w jakich warunkach coś twierdzi57. Jest ono charaktery-
styczne dla filozofii idealistycznej.

Relatywizm najczęściej kojarzony jest z „nowoczesnością”, 
postmodernizmem, tymczasem za sprawą sofistów fala relaty-
wizmu przelewała się przez starożytną Grecję w V i IV wieku przed 
Chrystusem. Ich poglądy dobrze charakteryzuje maksyma Prota-
gorasa: to człowiek jest miarą wszystkiego. 

Tymczasem z określenia św. Tomasza wynika, że to umysł ludzki 
jest „mierzony” przez poznawaną rzecz, gdyż umysł w trakcie pozna-
wania musi dostosować się do rzeczy, a nie odwrotnie. „Mierzenie” 
rzeczy przez intelekt zachodzi tylko wówczas, gdy człowiek wytwarza 
jakąś rzecz, a nie wtedy, gdy ją poznaje.

Maksyma Protagorasa oznacza więc, że to od człowieka, od jego 
„zachcianek” zależy, czy dany sąd jest prawdziwy czy fałszywy. 
Faktycznie sofiści byli przekonani, że każde twierdzenie można 
potwierdzić, jak i mu zaprzeczyć — na wszystko znajdą się argumenty 
podobnej wagi. Prawda stała się igraszką w rękach tych, którzy 
umieli jej nadużyć .

Poglądy te odzwierciedlają poważny kryzys, który dotknął 
ówczesną kulturę umysłową Grecji, a przejawiający się w utracie 
zaufania do umysłu, jako narzędzia służącego poznawaniu prawdy.

57 Por. hasło Relatywizm, [w:] Słownik..., s. 487.
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Relatywizm sprowadza się do przekonania, że jest wiele prawd 
o jednej rzeczy: i to nie w sensie ujęcia przedmiotu w takim czy innym 
aspekcie — bo faktycznie jedna rzecz oglądana w różnych ujęciach, 
aspektach odsłania przed obserwatorem różną cząstkową prawdę 
o bycie. Relatywizm twierdzi coś innego: jest wiele prawd o tej samej 
rzeczy jednocześnie i w tym samym aspekcie. Tym samym podważa 
on powszechną obowiązywalność zasady niesprzeczności.

Co więcej w ramach relatywizmu dochodzi się w konsekwencji 
do praktycznego przekonania, że skoro jest wiele prawd równie 

„prawdziwych”, to w istocie żadna, przynajmniej sama z siebie, nie 
jest lepsza od drugiej. Stąd faktycznie nie ma prawdy — w tym sensie, 
że każdy może mieć swoją prawdę. Jest to kwintesencja omawianego 
poglądu.

Oczywiście istnieją różne rodzaje, a w ramach rodzajów rozmaite 
odmiany relatywizmu58. Tu wspomnimy tylko o relatywizmie 
skrajnym, zwanym nihilizmem poznawczym, negującym całkowicie 
istnienie prawdy (i możliwość jej poznania).

Współcześnie z tego rodzaju relatywizmem mamy do czynienia 
w wielu nurtach postmodernistycznych, gdzie głosi się, że nie 
ma obiektywnej prawdy. Natomiast istnieje prawda subiektywna 
i ograniczona, lokalna i zmienna, którą ustala się w ramach pewnych 
grup społecznych i związanego z nimi języka oraz systemu wartości. 
Wobec tego prawda może przybrać wyłącznie charakter subiektywny, 
jest czymś w rodzaju kolażu przypadkowych elementów, „narracji”.

Im skrajniejszą postać przyjmuje relatywizm, tym bardziej koliduje 
on z zasadą niesprzeczności, a skutkiem tego — tym łatwiej jest go 
odrzucić, wskazując na wewnętrzną sprzeczność, do której prowadzi. 
Skoro bowiem przyjmuje się, że nie ma żadnej prawdy, to w takim razie 
dochodzi się do absurdu, gdyż zdanie mówiące o tym, że nie ma prawdy 
jest zdaniem nieprawdziwym. Zatem prawda musi jednak istnieć.

Dodajmy, że w starożytności wspomniane poglądy zostały przezwy-
ciężone. A największy rozwój filozofii greckiej (Sokrates, Platon, Arysto-
teles) dokonał się wskutek ozdrowieńczej reakcji na sofistykę.

58 Nad tym zagadnieniem zajmiemy się w kolejnej  broszurze tej serii.
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Przeciwieństwem relatywizmu jest absolutyzm59. Uznaje on obiek-
tywność prawdy, a także zdolność ludzkiego umysłu do jej poznania. 
Nazwa jest tu bardzo adekwatna. Podobnie bowiem jak w systemie 
absolutyzmu politycznego jednostka musi się całkowicie podporząd-
kować władzy, tak absolutyzm prawdy oznacza konieczność podpo-
rządkowania się prawdzie. Dla danej rzeczy istnieje więc dokładnie 
jedna i obiektywna prawda — jednak z bardzo ważnym zastrze-
żeniem — z dokładnością do aspektu, w którym jest ujmowana.

Rzeczywistość może być bowiem opisywana w różnych ujęciach, 
w różnych warunkach poznawczych, przez różnych obserwatorów. 
Pojawia się zatem kwestia aspektowości, a także względności 
poznania. Nie wpływa to jednak na obiektywną wartość tego, co jest 
obserwowane.

Nie mylmy relatywności czy względności z relatywizmem, który 
przeczy możliwości poznania obiektywnej prawdy.

Natomiast relatywność, czy względność są wypadkowymi 
ujmowania rzeczywistości w różnych warunkach, okolicznościach; 
opisywania rzeczy z różnych punktów widzenia, pozostających 
względem siebie w jakiejś relacji. Stąd i efekty poznania muszą być 
relatywne (od łac. relatio).

Mamy tu jednak do czynienia z poznaniem aspektowym, cząst-
kowym, niedoskonałym. Stopniowe udokładnianie owego cząst-
kowego i aspektowego poznania prowadzi zawsze do jednej, 
obiektywnej prawdy o danej rzeczy60.

59 Por. M. A. Krąpiec, Poznawać czy myśleć. Problemy epistemologii tomi-
stycznej, Lublin 1994, s. 291.

60 Przykładowo ta sama rzecz widziana z różnych odległości daje wra-
żenie, jakby miała różną wielkość. Po dokładniejszym zbadaniu okazuje się 
jednak, że wielkość rzeczy nie zmienia się. Pod „warstwą” tego, co względne, 
kryje się to, co niezmienne, co obiektywne. Tak jest w każdym przypadku.

Odnosi się to również do – tak bardzo niezrozumianej — ogólnej teorii 
względności Einsteina (OTW). Choć faktycznie sprawy się w niej kompliku-
ją przez to, że teoria ta znacznie przesuwa granice między tym, co stanowi 
immanentne (tzn. wewnętrzne) własności istniejących rzeczy a tym, co może 
podlegać zmianie przez zmianę uwarunkowań.
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III. Komprehensywność  
czy aprehensywność?

Gdy jest mowa o absolutyzmie i relatywizmie prawdy, bardzo 
często dochodzi do pomieszania dwóch różnych spraw, których 
mylić nie wolno: 

1) kwestii prawdziwości ludzkiego poznania 
    (Czy człowiek może poznać prawdę o rzeczy?)
2) kwestii komprehensywności poznania 
  (Czy ludzkie poznanie w pełni wyczerpuje zasób poznawczy 

rzeczy? Czy poznaje całą prawdę o rzeczy?)

Być może wyda się to paradoksalne, ale realizm stoi twardo na 
stanowisku, że jako ludzie — ze względu na niedoskonałości naszego 
poznania — nie mamy dostępu do całej prawdy istniejącej w danej 
rzeczy. Poznajemy ją niedoskonale i zawsze tylko aspektowo, koncen-
trując się na takim albo innym ujęciu.

Umieszczone w poprzednim rozdziale rozważania o względ-
ności i relatywności pokazały już nieco niedoskonałość poznawczą. 
W rzeczywistości posiada ona jeszcze bardziej poważne źródło: jest 
nim specyfika ludzkiego umysłu, poznającego rzeczy — istniejące 
zawsze jednostkowo — za pomocą pojęć ogólnych. 

W konsekwencji nasze, z trudem wyabstrahowane, pojęcia 
z konieczności odrywają nas od konkretności bytów. Co więcej, 
kategorie naszego umysłu „upraszczają” rzeczy, pozwalając na ujęcie 
tylko niektórych cech. Dlatego nie mamy dostępu do całej prawdy 
zawartej w bycie.
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Dodajmy tylko, że (zgodnie z nauką św. Tomasza z Akwinu) 
aniołowie nie doświadczają powyżej opisanych ograniczeń. Ich 
pojęcia są bardzo abstrakcyjne — tak bardzo, że my nie potrafili-
byśmy się nimi posługiwać — a jednocześnie sięgają do jednostkowo 
istniejących rzeczy. Zatem anioł w momencie operowania pojęciem 
lew momentalnie — za pomocą odniesienia do tego pojęcia — widzi 
w jego zwierciadle każdego istniejącego na całym świecie lwa. 
Ponadto, bezbłędnie widzi np. ile sierści na grzywie posiada każdy 
z nich61.

A jednak komprehensywność poznania, zdolność do ujęcia 
dokładnie wszystkiego, co zawarte jest w owym bycie, jest właściwie 
cechą poznania Boskiego. Tylko On zna pełną prawdę o każdej 
stworzonej przez siebie rzeczy. Zatem ludzkiemu poznaniu możemy 
przypisać jedynie tzw. aprehensywność.

Co bardzo charakterystyczne, właśnie niektóre odmiany filozofii 
idealistycznej twierdzą, że człowieka charakteryzuje zdolność do 
poznania całej prawdy o bytach. 

Tak więc idealizm miota się między przyznaniem sobie zdolności 
do poznania całej prawdy a zwątpieniem w jej istnienie albo możli-
wości jej poznania62.

61 Por. św. Tomasz z Akwinu, Summa contra Gentiles. Prawda wiary chrze-
ścijańskiej, t. 1, tł. Z. Włodek i W. Zega, Poznań 2003, I, c. 96–101.

62 Występuje ciekawa analogia z życiem człowieka pysznego: „miota się” 
on między uznawaniem się za „boga”, a rozpaczą z braku wiary we własne 
zbawienie.

Komprehensywność 
jest cechą poznania Boskiego.

Aprehensywność 
przypisujemy poznaniu ludzkiemu.
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Znaczenie
prawdy 

Czy prawda w ogóle jest nam do czegoś potrzebna? Okazuje się, 
że nawet skrajny idealista czy nihilista, który co do zasady neguje 
prawdę (czy to w sensie zdolności człowieka do jej poznania, czy 
w ogóle jej istnienia) — nie próbuje świadomie np. wychodzić przez 
okno albo jeść zupę widelcem. 

Idealistyczne, przeczące zdrowemu rozsądkowi poglądy są 
zawsze stosowane w sposób bardzo wybiórczy. Krytycy klasycznie 
pojmowanej prawdy już samym przykładem swojego, realistycznego 
przecież, życia odbierają wyznawanym przez siebie poglądom rangę 
praw powszechnych.

Spójrzmy jednak na to zagadnienie głębiej i postarajmy się, 
w oparciu o poznane treści, ustalić wartość prawdy. W dwóch 
krótkich rozdziałach zobaczymy, że jej znaczenie wynika przede 
wszystkim z faktu intelektualnego wiązania nas z otaczającymi 
elementami rzeczywistości, a także z podstawą owej rzeczywistości, 
czyli z Bogiem.

Człowiek pozbawiony zdolności postrze-
gania i rozumu staje się podobny do rośli-
ny; pozbawiony tylko rozumu staje się po-
dobny do zwierzęcia; natomiast człowiek 
w pełni obdarzony rozumem staje się po-
dobny do Boga.
Arystoteles, Zachęta do filozofii, frg. 28
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I. Prawda odniesieniem do bytu

Podkreślmy zatem, że istniejące rzeczy zawsze są czymś racjo-
nalnym (tzn. niosącym w sobie zamysł Stwórcy lub twórcy) oraz 
inteligibilnym (czyli poznawalnym). 

Chodzi tu faktycznie o racjonalność i inteligibilność  każdej 
rzeczy, nawet takiej, która wydaje się na pozór bezsensowna. 
Oczywiście rzecz w swym gatunku wyborna i rzecz licha charakte-
ryzują się ową racjonalnością i inteligibilnością w niejednakowym 
stopniu, lecz obydwie niosą w sobie pewien właściwy sobie ładunek 
prawdy, skoro w ogóle istnieją.

Przypomnijmy, że z filozofii św. Tomasza wynika następująca 
konsekwencja: każda rzecz jednostkowa63 zawiera w sobie prawdę — 
każda rzecz jako indywidualna jest nośnikiem prawdy, nie tylko 
jakieś gatunki czy rodzaje (jak w refleksji Arystotelesa)64. 

Ponadto, jeżeli każda rzecz jest jakoś racjonalna i poznawalna, to 
tym bardziej dotyczyć to musi całej rzeczywistości, gdyż całość jest 
zawsze czymś więcej niż tylko sumą części. Dzięki temu — i to jeszcze 
przed jakimkolwiek odniesieniem do Objawienia — świat jawi się 
nam jako sensowny, zaplanowany, pomyślany zarówno w najmniej-
szych szczegółach, jak i w zestawieniu elementów.

 Z kolei my, ludzie, przez tworzenie rzeczy „zaklinamy” w nich 
prawdę, którą może odczytać jakiś inny ludzki intelekt. Zatem wytwory 
kultury są racjonalne i inteligibilne… choć nie wszystkie jej przejawy 

63 Co, jak już było wspomniane, jest konsekwencją, odkrytego w metafizycz-
nej strukturze bytu przez św. Tomasza, faktu jednostkowości aktu istnienia.

64 Według Arystotelesa byt jednostkowy nie jest nośnikiem prawdy, 
ponieważ ujednostkowienie rzeczywistości ma związek z materią, a ta jest 
czymś nieokreślonym, por. A. Maryniarczyk, Problem prawdy w filozofii reali-
stycznej, [w:] Spór o prawdę, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień i P. Gondek, Lu-
blin 2011, s. 249 (Zadania Współczesnej Metafizyki, 13).
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w tym samym stopniu65. Rzeczy przez nas wytworzone stanowią zatem 
specyficzny język, w którym komunikujemy się między sobą.

II. Prawda odniesieniem do Boga

Rzeczy niosą w sobie prawdę, lecz ona znikąd się nie wzięła. 
Została wpisana przez intelekt, tkwiący u źródeł poznawanej przez 
nas rzeczywistości. Zatem by uniknąć sprzeczności, musimy uznać 
istnienie Tego, który jest podstawą racjonalności — Prawdy Pierwszej, 
Prawdy Najwyższej.

Nie chodzi tu tylko o fakt Jego istnienia. Poznawane przez nas rzeczy 
odnoszą nas do Absolutu, który zawarł w nich swoją myśl. W takim 
razie poprzez stworzone rzeczy Bóg „mówi” do nas, komunikuje się 
z nami. Nieprzypadkowo używa się określenia „księga stworzenia”. 
Faktycznie świat stanowi zapisaną przez Stwórcę księgę, w której 
możemy wyczytać zarówno to, że On jest, jak i — do pewnego stopnia 

— jaki jest. Badając otaczający nas świat, poznajemy prawdę o Nim, choć 
w ten naturalny sposób nie poznamy Go nigdy całkowicie66.

Wypada zauważyć, że człowiekowi współczesnemu wmówiono 
coś dokładnie przeciwnego — racjonalność podobno odciąga od 
Boga i religii. Tymczasem agnostycyzm i ateizm są skutkami błędnej 
filozofii, a konkretnie idealizmu.

Jest historycznie stwierdzalnym faktem, że w historii Europy 
drogę do upowszechnienia ateizmu otworzyła właśnie filozofia Kanta, 
a dokonało się to wskutek zanegowania możliwości poznawania świata.

65 Ponieważ byt i prawda są zamienne: na tyle rzeczy są doskonałe, na ile 
niosą w sobie uchwytną rozumem treść. Stąd też, rzeczy celowo „ubezsen-
sownione”, z rozmysłem pozbawiane sensu, są tym samym mniej doskonałe. 
Tak właśnie postmodernizm psuje rzeczy, czyniąc je mniej racjonalnymi.

66 Poza zasięgiem czysto rozumowego, naturalnego poznania znajdują 
się dwie prawdy stanowiące „filary” Objawienia: Trójca Święta oraz Wcie-
lenie. Są one nam znane tylko dzięki temu, że Bóg raczył nas o nich pouczyć.
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Zakończenie
Czas na podsumowanie. Czym zatem jest prawda? Wiąże się 

ona zarówno z intelektem, jak i z rzeczywistością. Dokładnie jest 
zgodnością istniejącą między nimi. Sformułowanie to, jak dobrze 
wiemy, stanowi treść klasycznej definicji prawdy, ale zagadnienie 
prawdy nie sprowadza się do przyjęcia takiej czy innej definicji. 
Jednym z najważniejszych wniosków ukazanych w niniejszej pracy 
jest bowiem ten, który mówi o faktycznym braku alternatyw dla 
klasycznej definicji prawdy. Prawdy nie wolno inaczej definiować, 
gdyż wtedy słowo to traci swoja wartość. Następuje wypaczenie 
rozumienia prawdy. Definicje nieklasyczne to skutek błędu polega-
jącego na pomieszaniu definicji prawdy z kryterium prawdziwości 

— jest to swoiste pomylenie celu i środków, które mogą do celu dążyć 
(choć i tak nie zawsze go osiągają).

Prawda w swej istocie polega na uzgodnieniu między intelektem 
a rzeczywistością. I choć zasadniczo (formalnie) tkwi w umyśle, to 
jednak podstawę znajduje w rzeczy. Stąd wywodzi się jej najważ-
niejszy podział: na prawdę logiczną (epistemiczną) i prawdę bytową 
(metafizyczną oraz ontyczną).

Przy czym u Akwinaty, jako że był on bardziej metafizykiem niż 
logikiem, akcent pada na prawdę metafizyczną. Skoncentrowanie 
uwagi badawczej na bycie jako na nośniku prawdy otworzyło przed 

Bo jak oczy nietoperza mają się do blasku 
dnia, tak ma się też intelekt duszy do tych 
rzeczy, które z natury są ze wszystkich 
najbardziej oczywiste.
Arystoteles, Metafizyka II, 2
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ludzkością perspektywę, w której prawda rozpatrywana jest jako 
powszechna własność bytu (ponieważ byt odniesiony do intelektu 
jest właśnie prawdą). Ens et verum conventuntur — prawda i byt są 
wymienne, jak określił to Tomasz.

Z tego sformułowania oraz z odkrytego w pełni przez Akwinatę 
pluralizmu bytowego, ukazującego świat jako układ powiązanych 
ze sobą, konkretnych i jednostkowych bytów, wynika natychmiast 
fakt istnienia wielości prawd. Przy czym jednej rzeczy odpowiada 
dokładnie jedna prawda.

W ten sposób zostaje zarysowana perspektywa skrajnie odmienna 
zarówno od monistycznego idealizmu, gdzie przyjmuje się istnienie 
jednego bytu i zarazem jednej prawdy, a także od — związanego 
również z idealizmem — relatywizmu przyjmującego wielość prawd 
dla jednej ustalonej rzeczy, co prowadzi do negacji prawdy obiek-
tywnej.

O ile filozofia idealistyczna w swych różnorakich i sprzecznych ze 
sobą odmianach „miota się” pomiędzy negacją istnienia (bądź pozna-
wania) prawdy a uznaniem człowieka za zdolnego do uchwycenia 
jej w całej pełni, tak filozofia realistyczna stoi — właśnie w zgodzie 
z doświadczeniem — na stanowisku aprehensywności ludzkiego 
poznania, a więc niezdolności człowieka do ujęcia prawdy w całym 
jej bogactwie. Owa niemoc wynika zarówno z wielości aspektów, 
pod którymi dana rzecz może być rozpatrywana, jak też z niezdol-
ności człowieka do uchwycenia całego „ładunku prawdy” zawartego 
w danym bycie nawet i w jednym, wybranym aspekcie. To jednak 
nie przeczy absolutyzmowi prawdy, nie oznacza, że prawdy nie 
poznajemy. Podkreślmy natomiast, że filozofia realistyczna przyjmuje 
naturalne ograniczenia ludzkiego poznania wynikające zarówno ze 
złożoności świata, jak i z uwarunkowań naszej natury. Realizm stoi 
pomiędzy dwoma błędami wiążącymi się z idealizmem: albo „wiem 
wszystko”, albo „nie wiem nic”.

Te dwa powyższe krańcowe błędy, paradoksalnie, często 
wzajemnie się umacniają: jeżeli zbyt optymistycznie założymy 
zdolność do poznania całej prawdy, to w momencie, gdy aż nazbyt 
oczywiste jest to, że jej jednak nie poznaliśmy, wpadamy w drugą 
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przesadę — negując tym samym to wszystko, co nam podpowiada 
zdrowy rozsądek i doświadczenie dnia codziennego.

I tak idealizm naśladuje w porządku poznawczym to, co 
w porządku etycznym wiąże się z grzechem Lucyfera, który 
próbował wznieść się przez pychę, aby później upaść przez rozpacz. 
Widoczna jest w tym analogia istniejąca pomiędzy pychą a idealizmem 

— podobnie też czytelna jest analogia między pokorą a realizmem, bo 
przecież pokora to nic innego, jak budowanie na prawdzie, liczenie 
się z nią.

Zatem trzeba nieustannie podkreślać, że prawda rozumiana 
klasycznie wiąże się z realizmem poznawczym. Inne definicje 
prowadzą nieodmiennie do idealizmu i relatywizmu. Lecz idealizm 
jest tylko błędem, a właściwie po prostu wielkim nieporozumieniem. 
I to pomimo tego, że tak wielu skądinąd wybitnych myślicieli się za 
nim opowiadało, a wręcz było jego twórcami67. Warto pamiętać o tym, 
że w życiu codziennym każdy idealistyczny filozof jest realistą. Nie 
dałoby się bowiem przeżyć przez dłuższy czas, tkwiąc konsekwentnie 
w postawie idealistycznej.

Co więcej, realizm, oznaczający otwarcie na tę prawdę, która jest 
zawarta w bytach, otwiera nas na Boga, Prawdę Najwyższą. Byty 
bowiem odnoszą nas do swej przyczyny. W ten sposób okazuje się, 
że to sam Bóg znajduje się u podstaw świata wypełnionego prawdą, 
natomiast świat jest racjonalny, bo stworzony przez Stwórcę, który 
sam jest Prawdą i który zawarł prawdę w konkretnych bytach, 
będących nośnikami prawdy.

Przypomnijmy pokrótce, co się dzieje, kiedy o tym się zapomni. 
Jakie są zatem konsekwencje odejścia od klasycznej definicji prawdy?

Umysły współcześnie żyjących ludzi68 przesiąknięte są 
powszechnie, choć w różnym stopniu, dwoma bardzo groźnymi 
zarazkami: poznawczym nihilizmem (głoszącym, że obiektywnej 

67 Patrz: kolejna publikacja serii Z miłości do prawdy.
68 Szczególnie w ramach czegoś, co bardzo niedokładnie nazywa się Za-

chodem.
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prawdy nie ma) i relatywizmem (twierdzącym, że każdy ma swoją, 
subiektywną prawdę).

Nietrudno też dostrzec, że sytuacja ta musi, wcześniej czy później, 
doprowadzić — zupełnie odwrotnie niż nam to współczesny świat 
próbuje wmówić — do zniewolenia. Skoro bowiem wszystkie 

„prawdy” są tak samo prawdziwe, będąc przecież jednocześnie 
często zupełnie ze sobą sprzeczne, to w końcu ktoś silniejszy narzuci 
pozostałym swoją wersję „prawdy”. Doskonale to pokazują doświad-
czenia historyczne zwłaszcza ostatniego wieku.

Przede wszystkim zaś brak otwarcia się na prawdę — na to, co 
racjonalne — oznacza otwarcie się na absurd. Dopuszczanie absurdu 
w rozmaitych postaciach i przejawach jest zresztą postawą charak-
terystyczną dla różnych nurtów filozofii idealistycznej.

Wreszcie porzucenie właściwego rozumienia prawdy oznacza 
w konsekwencji wyrzucenie z racjonalnego dyskursu samej podstawy 
racjonalności, którą jest Bóg. Tym samym otwieramy się na ateizm.

Wybitny tomista o. Reginald Garrigou-Lagrange OP mawiał, że nic 
tak nie ukazuje wartości cnoty, jak jej niedobór. Brak przylgnięcia do 
prawdy i wynikające stąd popadnięcie w absurd, a także w niewolę 
totalitaryzmu, a wreszcie stoczenie się ludzkości w ateizm ukazuje 
nam bardzo wyraźnie to, jak istotne jest dla człowieka pokorne 
i ufne (co nie znaczy naiwne) przylgnięcie do prawdy odczytywanej 
w otaczających nas bytach.

Jeśli będziemy konsekwentnie otwierać się na byt i zawartą w nim 
prawdę, wówczas w naszym życiu powoli zaczną się spełniać słowa 
Ewangelii: i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi (J 8, 32), 
i tak, dzięki współpracy z łaską, zostaniemy w końcu doprowadzeni 
do poznania odpowiedzi na — przytoczone na wstępie niniejszej 
publikacji — nurtujące Poncjusza Piłata pytanie o naturę prawdy, na 
które Chrystus kiedy indziej odpowiedział: Jam jest droga, i prawda, 
i żywot (J 14, 6).
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