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Ka¿da epoka ma sobie w³aciw¹ charakterystykê. D³ugoæ trwania epok
zale¿y od tempa przemian, jakie w niej zachodz¹. ¯yjemy w czasach, kiedy
zmiany w ¿yciu spo³ecznym, ekonomicznym i obyczajowym, w dziedzinie kultury i nauki nastêpuj¹ niezwykle szybko. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wiek XX
i pocz¹tek XXI stulecia w porównaniu z wiekiem XIX, to ju¿ zupe³nie inna
epoka i zmiany te postêpuj¹ w tempie przypieszonym.
Jedn¹ z cech charakteryzuj¹cych wspó³czesne czasy jest miêdzy innymi
tzw. kultura medialna, która kszta³tuje siê pod wp³ywem niebywa³ego rozwoju
rodków przekazu. Daj¹ one wrêcz nieograniczone mo¿liwoci komunikacji
miêdzyludzkiej, gdzie s³owo i obraz odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê.
W zwi¹zku z tym wydaje siê rzecz¹ niezwykle interesuj¹c¹ zg³êbienie
roli i znaczenia s³owa i obrazu w rozwoju kultury medialnej. Jest to problematyka z³o¿ona i dlatego wydaje siê rzecz¹ s³uszn¹, aby temu zagadnieniu
powiêciæ dwie odrêbne refleksje; refleksjê nad s³owem i nad obrazem.
W niniejszym studium skoncentrujemy nasz¹ uwagê na s³owie, aby
wpisaæ siê w przewodni¹ tematykê kolejnego tomu Kieleckich Studiów
Teologicznych.

1. wiat osobowy  miejscem, w którym rodzi siê s³owo
Nigdy w przesz³oci nie by³o tyle wypowiadanych i pisanych s³ów, jak to
ma miejsce za naszych dni. Sprzyjaj¹ temu potê¿ne publikatory; wrêcz niezliczone stacje radiowe i telewizyjne, wydawnictwa ksi¹¿kowe i prasowe, sieæ
internetowa, telefonia komórkowa. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w ka¿dej niejako
minucie wypowiadane i pisane s¹ miliony, miliony s³ów. To zjawisko nigdy
przedtem nie spotykane na tak¹ skalê.
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Naturalnym miejscem, gdzie rodzi siê s³owo jest tzw. wiat ludzki, czyli
osobowy. W wiecie pozaludzkim, tj. w rzeczywistoci nas otaczaj¹cej, nie
spotykamy siê ze s³owem. Wprawdzie poza wiatem ludzkim zachodzi
równie¿ zjawisko tzw. komunikacji miêdzy ró¿nymi bytami, to jednak rodkiem komunikacji jest tam nie s³owo, ale ró¿nego rodzaju dwiêki, reakcje czy
zachowania.
Na poziomie bytów nieo¿ywionych komunikacja znajduje swój wyraz
w zjawiskach, którymi rz¹dz¹ prawa przyrody. W formie bardziej z³o¿onej
zachodzi ona w wiecie bytów o¿ywionych. Na poziomie rolin przybiera
formê reakcji biologicznych, dziêki czemu mo¿liwe s¹ takie zjawiska, jak
od¿ywianie, wzrost i rozmna¿anie. Natomiast w ¿yciu zwierz¹t komunikacja
przyjmuje jeszcze doskonalsz¹ formê dziêki w³adzom zmys³owym, w jakie
s¹ one wyposa¿one. Mog¹ one odbieraæ wra¿enia zmys³owe, instynktownie komunikuj¹ swe doznania zmys³owe, ponadto za informuj¹ o swoich
potrzebach.
Jeli chodzi o komunikacjê w wiecie osób, to przebiega ona inaczej ni¿
w rzeczywistoci pozaludzkiej, poniewa¿ dokonuje siê w sposób wiadomy
i dobrowolny. wiadomoæ i wolnoæ w przekazywaniu i przyjmowaniu
okrelonych treci sprawiaj¹, ¿e komunikacja w wiecie ludzkim posiada
szczególny kszta³t, który okrela siê mianem dialogu. St¹d te¿ wielu wspó³czesnych mylicieli definiuje cz³owieka jako byt dialogowy.
Dialogowy charakter bytu ludzkiego najpe³niej uwydatnia siê w mowie
i poprzez mowê. Mo¿e ona przybraæ dwojak¹ postaæ  artyku³owan¹ i nie
artyku³owan¹. Mowa artyku³owana jest mow¹ w cis³ym tego s³owa znaczeniu i jest jak najbardziej w³aciwa cz³owiekowi. Z kolei mo¿e ona przybraæ
podwójn¹ formê: fonetyczn¹ lub graficzn¹.
Mowa fonetyczna, zwana równie¿ dwiêkow¹ lub g³osow¹, polega na
pos³ugiwaniu siê jêzykiem mówionym, czyli systemem znaków dwiêkowych,
jakimi s¹ samog³oski i spó³g³oski. Z ich odpowiedniego po³¹czenia powstaj¹
s³owa.
Mowa graficzna to mowa wyra¿ana i utrwalana poprzez system znaków
graficznych, zwana najogólniej pismem. Jeli mowa graficzna mog³a byæ
zapisywana przy pomocy ró¿nego rodzaju znaków graficznych, jak alfabet,
hieroglify, obrazki itp. od kiedy one zosta³y wynalezione wieki temu, to mowa
fonetyczna mog³a byæ utrwalana stosunkowo od niedawna, z chwil¹ poznania
sposobów rejestracji dwiêku, które  co pokazuje dowiadczenie  ulegaj¹
ostatnio niezwyk³emu udoskonalaniu, jakim jest zapis cyfrowy.
Mówi¹c o jêzyku w rozumieniu potocznym, mowie, zarówno w formie
fonetycznej, jak i graficznej, trzeba pamiêtaæ o istotnej ró¿nicy miêdzy s³owem,
wyrazem czy terminem a pojêciem. Pojêcia s¹ podstawowym elementem
naszego mylenia. Maj¹ one charakter niematerialny, a w swej treci wyra¿aj¹ to, co jest istot¹ zjawisk i rzeczy, czyli ich wewnêtrzn¹ treæ, ich sens
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z pominiêciem cech jednostkowych i tego, co nie istotne. S¹ wiêc niematerialnym ujêciem rzeczy materialnych. Ponadto pojêcia mog¹ dotyczyæ nie tylko
rzeczy przez nas spostrzeganych, ale tak¿e mog¹ okrelaæ stany i relacje
zachodz¹ce miêdzy rzeczami, mog¹ wyra¿aæ stany psychiczne przez nas
prze¿ywane, a tak¿e ró¿nego rodzaju wartoci natury duchowej, moralnej,
estetycznej itp. Natomiast s³owa, wyrazy czy terminy s¹ fonetycznymi b¹d
graficznymi znakami pojêæ. Dlatego na wyra¿enie tego samego pojêcia mog¹
byæ u¿yte ró¿ne wyrazy czy s³owa, o czym wiadczy ró¿norodnoæ jêzyków,
którymi ludzie siê pos³uguj¹.

2. S³owo a mylenie
Analizuj¹c ludzk¹ mowê, nale¿y ponadto podkreliæ cis³¹ zale¿noæ,
a raczej wspó³zale¿noæ mowy i mylenia. Mowa ludzka jest nie tylko biologicznie czy fizjologicznie uwarunkowana i zdeterminowana, jak to ma miejsce
w przypadku zwierz¹t, które stosownie do swego gatunku wydaj¹ sobie
w³aciwe dwiêki, lecz jest zdeterminowana ludzkim myleniem. St¹d np. pies
nie szczeka po polsku, rosyjsku czy francusku, ale zawsze w sobie w³aciwy
sposób i to niezale¿nie od tego, w jakim kraju siê znajduje.
Gdyby mowa ludzka by³a tylko biologicznie zdeterminowana, czy by³a
wynikiem wrodzonego instynktu, to wszyscy ludzie tak jak maj¹ tê sam¹ strukturê biologiczn¹, musieliby równie¿ w ten sam sposób mówiæ, a tak przecie¿
nie jest. Co wiêcej, cz³owiek mo¿e mówiæ ró¿nymi jêzykami, a nawet mo¿e
dowolnie modyfikowaæ system znaków lub dwiêków, tworz¹c nowy jêzyk,
czego przyk³adem jest np. jêzyk esperanto.
Jêzyk to wyraz zdolnoci cz³owieka do tworzenia symboli, za ta zdolnoæ
stanowi wynik mylenia w³aciwego wy³¹cznie cz³owiekowi jako istocie rozumnej, które z natury swej jest myleniem refleksyjnym i relacyjnym.
Tylko byt samowiadomy, zdolny do refleksji, do tego, by uobecniæ siê samemu
sobie, jest w stanie wyró¿niæ realnoæ i symbol, powi¹zaæ je ze sob¹ i stworzyæ
niezwyk³y zbiór umownych, ale czytelnych symboli, jakimi s¹ s³owa1.

S³owami oznaczamy konkretne rzeczy, zjawiska, wartoci, chocia¿ one
bezporednio z tymi s³owami nie maj¹ nic wspólnego. Mylimy s³owami, chocia¿ ich nie wypowiadamy. Znamienne jest to, ¿e przy pomocy od ok. 22 do 30
znaków fonetycznych i graficznych, w zale¿noci od danego jêzyka, potrafimy
zbudowaæ oraz wyraziæ poprzez s³owa wrêcz nieograniczon¹ iloæ pojêæ.
Ponadto ³¹cz¹c s³owa w zdania obdarzone znaczeniem i ³¹cz¹c te zdania
w systemy bardziej jeszcze z³o¿one, zgodnie z zasadami logiki, jestemy zdolni
1

C. Valverde SJ, Antropologia filozoficzna, Pallottinum, Poznañ 1998, s. 155.
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do przeprowadzenia rozumowañ, uzasadnieñ, dowodzenia, budowania skomplikowanych systemów mylowych, a¿ do powstania rozpraw naukowych
i tworzenia systemów, doktryn, a tym samym rozwoju wielorakich nauk.
Ta specyfika ludzkiej mowy i jej twórczych mo¿liwoci wskazuje na to, ¿e
w strukturze bytu ludzkiego musi byæ jeszcze jaki inny, ró¿ny od cia³a pierwiastek i to natury niecielesnej, dziêki któremu mo¿liwa jest mowa. Ów pierwiastek potocznie zwany jest dusz¹ ludzk¹, a manifestuje siê poprzez umys³owe
dzia³ania, jakimi s¹ akty rozumu i woli.
Mowa ludzka jawi siê wiêc nie jako instynktowy czy odruchowy sposób
reagowania na okrelone sytuacje, jak to ma miejsce w wiecie zwierz¹t, ale
jako swego rodzaju instrument, narzêdzie, którym w sposób swobodny pos³uguje siê ludzkie ja osobowe dla uzewnêtrznienia swego jak¿e bogatego wnêtrza. To w³anie ja myl¹ce tworzy lub dobiera w sposób najw³aciwszy dla
siebie odpowiednie s³owa dla wyra¿ania swych myli i dla ich zakomunikowania innym. Wynika z tego, ¿e poprawnoæ mylenia warunkuje i umo¿liwia
poprawne mówienie, natomiast mowa jest swoistego rodzaju funkcj¹ mylenia. Nic dziwnego, ¿e wszelkie zak³ócenia w myleniu maj¹ swoje odzwierciedlenie w mowie.
Podobna wspó³zale¿noæ mylenia i mowy zaznacza siê równie¿ i w tym,
¿e mowa u³atwia mylenie. Polega to na tym, ¿e nasze mylenie przyobleka siê
zawsze w szatê jêzykow¹. Myl¹c, jakby prowadzimy ze sob¹ wewnêtrzny dialog s³owny. Mowa niejako potêguje mylenie, ale te¿ bez mylenia nie by³oby
mowy. St¹d mylenie dokonuje siê zawsze w obrêbie jakiego jêzyka. I tylko
ten potrafi biegle mówiæ w danym jêzyku, kto potrafi w tym jêzyku myleæ.
Jêzyk stanowi wiêc konsekwencjê umiejêtnoci tworzenia znaków, czyli
symboli, a ta umiejêtnoæ jest z kolei wynikiem refleksyjnego i relacyjnego
mylenia, które jest w³aciwe tylko cz³owiekowi2.
S³owa wyra¿aj¹ umys³owo poznawalne idee, unaoczniaj¹ treci ludzkiej
wiadomoci i przekazuj¹ je innym. Inni odbieraj¹c te symbole, docieraj¹ce do
nich w formie dwiêków lub graficznych znaków, transponuj¹ je na pojêcia
i je rozumiej¹. Dziêki temu mo¿liwa jest jedyna w swoim rodzaju ³¹cznoæ
miêdzyludzka3. Cz³owiek zatem to istota, która ma s³owo i dlatego Grecy
nazywali cz³owieka zoon logon schon.
Bardzo interesuj¹c¹ refleksjê na temat s³owa zostawi³ nam w. Augustyn,
biskup Hippony:
Gdy mylê o tym, co mam powiedzieæ, wtedy s³owo rodzi siê w moim sercu; a jeli
chcê ci co powiedzieæ, staram siê wzbudziæ w twoim sercu to, co ju¿ istnieje
w moim. W tym celu pos³ugujê siê g³osem i mówiê do ciebie, aby s³owo, które

2
3

C. Valverde SJ, Antropologia..., dz. cyt., s. 155.
Por. tam¿e, s. 154157.
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jest we mnie, mog³o dotrzeæ do ciebie i przenikn¹æ do twojego serca. Dwiêk
g³osu pozwala ci zrozumieæ s³owo. Ten dwiêk mija, ale s³owo przezeñ niesione
dotar³o do twojego serca, a równoczenie pozostaje i w moim sercu4.

To niezg³êbione bogactwo ludzkiego ducha przejawia siê i w tym, ¿e przy
pomocy kilkudziesiêciu znaków fonetycznych albo graficznych cz³owiek mo¿e
zbudowaæ i wyraziæ nieskoñczenie wiele pojêæ i ca³e bogactwo bytu, nauki
i sztuki.
Poznanie umys³owe i mowa nie daj¹ siê od siebie oddzieliæ. Wszelki rodzaj
poznania racjonalnego wi¹¿e siê z jêzykiem, st¹d mo¿na powiedzieæ, ¿e rozumienie jest mow¹. Jêzyk to nie tylko rodek, ale tak¿e warunek mo¿liwoci
poznawania. Poznawanie mo¿e siê odbywaæ jedynie w rodowisku jêzyka5.
Znaki dwiêkowe czy graficzne s¹ wiêc uzewnêtrznieniem pojêæ, które
mo¿na podzieliæ na pojêcia w sensie logicznym i na pojêcia w sensie psychologicznym. Pojêcia w sensie logicznym s¹ po prostu znaczeniem danej nazwy.
Oznaczaj¹ np. takie nazwy, jak: dom, pies, kwiat itp. Pojêcia w sensie psychologicznym uto¿samiaj¹ siê z prze¿yciem mylowym, polegaj¹cym na przedstawieniu sobie czego w sposób nie ogl¹dowy. Z kolei treci¹ pojêæ jest zespó³
cech danego przedmiotu, o którym mylimy, lub zespó³ cech, które tworz¹
pojêcia nie przedmiotowe, jak m.in.: piêkno, sprawiedliwoæ, m¹droæ itp. Znakami za pojêæ s¹ nazwy. Czasami jedno i to samo pojêcie mo¿emy wyraziæ za
pomoc¹ ró¿nych znaków, czyli nazw, jak to ma miejsce w przypadku ró¿nych
jêzyków. Rozmaitoæ jêzyków stanowi zatem manifestacjê niezg³êbionych
mo¿liwoci ducha ludzkiego6.

3. Ontologia s³owa
S³owo ludzkie wypowiadane przez cz³owieka zawiera w sobie i niesie
ze sob¹ równie¿ w jakim stopniu bogactwo ontologiczne samego cz³owieka.
Analizuj¹c jêzyk i jego wielorakie aspekty, odkrywamy tak¿e aspekty charakterystyczne dla cz³owieka. Nic dziwnego, ¿e mo¿na by w przenoni powiedzieæ: jêzyk jest cz³owiekiem, a cz³owiek jest jego jêzykiem.
Rzeczywistoæ rozumiana jako byt, kiedy jest ujêta myl¹ ludzk¹, staje siê
logosem, wewnêtrznym s³owem. Cz³owiek potrafi zrozumieæ wiat przedmiotowy, czyli go zinterioryzowaæ, uwewnêtrzniæ w swej wiadomoci, nadaj¹c
mu wymiar niematerialny, duchowy, aby nastêpnie stworzyæ s³owo jako zewnêtrzny i widzialny znak tego, co zosta³o poznane. S³owo jawi siê wiêc jako
w. Augustyn, PL, Sermones 293, 3.
Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, wyd. PTT, Kraków 1987,
s. 170171.
6
Por. J. Galarowicz, Na cie¿kach prawdy, wyd. PAT, Kraków 1992, s. 162164.
4
5
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dzie³o ludzkiej inteligencji, a rzeczywistoæ poznana, gdy jest uzewnêtrzniona,
staje siê s³owem w ludzkim s³owie7.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e rzeczywistoæ (wiat rzeczy) nawet w wymiarze kosmicznym jest nie tylko materi¹, ale ide¹ zmaterializowan¹, jest w niej
zawarta jaka myl. Stanowi bowiem owoc uprzedniej inteligencji, a nie dzie³o
przypadku. Jest logicznie i sensownie uporz¹dkowana. Dlatego rzeczywistoæ moc¹ poznaj¹cego j¹ intelektu otrzymuje nowy, niematerialny status
w ludzkim umyle, jako swoisty obraz czy idea tej rzeczywistoci.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e dla ka¿dego cz³owieka jêzykiem wczeniejszym
od jêzyka rozumianego jako produkt relacji spo³eczno-historycznych jest jêzyk
wiata rzeczy. Wszystko bowiem, co realnie istnieje jest dla ludzkiego umys³u
s³owem, które co mówi8.
Wynika z tego, ¿e wczeniejszym od dialogu intersubiektywnego, jaki
zachodzi miêdzy jednym a drugim cz³owiekiem, jest dialog z tym, co istnieje, co
jest bytem, a wiêc ze wiatem rzeczy, w tym i z drugim cz³owiekiem jako
elementem sk³adowym wiata realnie istniej¹cego. Ten dialog z tym, co istnieje, czyli z bytem, jest fundamentalny dla ka¿dego innego dialogu. wiat rzeczy
stanowi pierwotne s³owo, które dociera do cz³owieka. Jest s³owem wszelkiego
innego s³owa, poniewa¿ ka¿dy inny wymiar rzeczywistoci bazuje na nim
i staje siê s³owem na mocy tego pierwotnego s³owa, jakie pochodzi od wiata
rzeczy, zatem od tego, co jest.
To, co czyni mo¿liwym jêzyk, to transparentnoæ bytu dla umys³u ludzkiego. Bez tego fundamentu nie by³oby mo¿liwe komunikowanie miêdzypodmiotowe wród ludzi. S³owo nie jest wiêc tylko owocem komunii osobowej
miêdzy ludmi, ani nie jest te¿ jedynie narzêdziem komunii miêdzy ludmi,
lecz jest najbardziej fundamentaln¹ komuni¹ w bycie, w ca³ej jego g³êbi
i rozci¹g³oci. Z tego korzenia wy³ania siê wszelki inny wymiar jêzyka. Byt,
istnienie, jako najbardziej zasadniczy akt rzeczywistoci staje siê w ludzkim
umyle pojêciem, które przek³ada siê w s³owo  bazê wszystkich s³ów.
Pojêcie danej rzeczy nigdy nie jest w stanie wyczerpuj¹co oddaæ ca³e
egzystencjalne bogactwo w niej zawarte. Rzecz jest zawsze bogatsza w swej
treci ni¿ s³owo, które j¹ oznacza. P³ynie to st¹d, ¿e ka¿da rzecz jest przez
swój akt istnienia niejako zanurzona w istnieniu jako takim, czyli w tajemnicy
istnienia. Dlatego zmuszeni jestemy do mno¿enia pojêæ i w konsekwencji
s³ów, aby przybli¿yæ siê coraz bardziej do pe³niejszego i wyczerpuj¹cego
poznania rzeczy9.
7
Por. Ks. J. Pi¹tek, Cz³owiek  bytem s³owa i dialogu, Kieleckie Studia Teologiczne, 7 (2008), s. 104.
8
L. Bogliolo, Antropologia filosofica, Alla scoperta delluomo, ed. Città Editrice, Roma 1971, s. 190191.
9
Por. L. Bogliolo, Antropologia filosofica..., dz. cyt., s. 192194.
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Cz³owiek jest domem w którym znajduje swe schronienie tzw. jêzyk
wiata i w nim jest on zrozumiany. Stanowi jedyny byt zdolny zrozumieæ
jêzyk rzeczy i pozwoliæ im mówiæ o sobie. Bez cz³owieka wiat pozosta³by
nieczytelny, chocia¿ ma sobie w³aciwy sens, ale ten sens mo¿e tylko odczytaæ
cz³owiek jako istota zdolna do refleksji. Pojêcia i w nastêpstwie s³owa niejako
przyw³aszczaj¹ sobie wiat, aby uczyniæ z niego dar dla innych. wiat
poprzez s³owo daje siê podmiotowi, by on móg³ go niejako oddaæ innym. Bez
mediacji wiata nie by³aby mo¿liwa intersubiektywnoæ. wiat jest konieczny do rozwoju podmiotowoci jednostki i multiplikuje siê tyle razy, ile jest
podmiotów.
Komunikacja podmiotów miêdzy sob¹ poprzez s³owo niejako przed³u¿a
jednego cz³owieka w drugim i ci¹gle na nowo przekazuje wiat rzeczy i zjawisk drugiemu cz³owiekowi. W ten sposób rozwija siê i ubogaca ¿ycie osoby
ludzkiej, któr¹ Boecjusz definiuje jako indywidualn¹ substancjê natury rozumnej  Persona est rationalis naturae individua substantia10.

4. S³owo a prawda jako transcendentalna w³aciwoæ bytu
Do dzia³añ specyficznie charakterystycznych dla istoty rozumnej nale¿y
poznanie umys³owe, które z natury swej ukierunkowane jest na prawdê, która
poprzez s³owo znajduje swe uzewnetrznienie. Wynika z tego, ¿e w ¿yciu osobowym szczególne miejsce musi zajmowaæ prawda. Bez niej ¿ycie osobowe
cz³owieka by³oby naznaczone radykaln¹ sprzecznoci¹. Tego po prostu domaga siê rozumna natura ludzka.
Prawda, do której z natury d¹¿y umys³ ludzki, nie jest wrodzona umys³owi ani te¿ nie jest jego wytworem. Jest ona wpisana w naturê rzeczy, czyli
 jak to ujmujemy w jêzyku filozoficznym  w naturê bytu, a wiêc w to, co
realnie jest, istnieje. Stanowi ona owoc rozwa¿añ umys³u nad wiatem rzeczy.
w. Tomasz z Akwinu w swej refleksji nad prawd¹ stwierdza:
Rzeczy przyrodzone, z których umys³ nasz czerpie wiedzê, s¹ miar¹ dla naszego
umys³u, a ich miar¹ jest umys³ Bo¿y. W nim bowiem znajduj¹ siê wszystkie rzeczy
stworzone, jak wszelkie twory artysty znajduj¹ siê w jego umyle (...).
Zatem byt natury, umieszczony miêdzy dwoma umys³ami, nazywa siê prawdziwym
przez wzgl¹d na sw¹ zgodnoæ z obydwoma. Nazywa siê prawdziwym przez wzgl¹d
na umys³ Bo¿y, o ile urzeczywistnia to, do czego skierowa³ go umys³ Bo¿y. Nazywa
siê za prawdziwym wobec umys³u ludzkiego, o ile jest zdolny wywo³aæ w nim
prawdziw¹ ocenê siebie11.

10
11

Boetius, De duabus naturis et una persona Christi, PL 64, 1345.
w. Tomasz z Akwinu, De Veritate q. 1, a. 2.
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Prawda ontologiczna, prawda bytu, ukazuje nam najg³êbsze korzenie
porz¹dku racjonalnego, który przenika ca³¹ rzeczywistoæ. Prawda jako szczególny aspekt bytu jest podstaw¹ rozumienia prawdy w ogóle, a ¿ycia racjonalnego w szczególnoci i jawi siê jako przedmiot w³aciwy dla intelektu12.
Dowiadczenie inteligibilnoci bytu, czyli jego racjonalnoci, pozwala na
zrozumienie tego, ¿e byt jest nam dany jako nonik prawdy, st¹d cz³owiek
pos³uguj¹c siê s³owem, mo¿e prowadziæ dialog poznawczy ze wiatem osób
i rzeczy. Rozpoznanie za prawdy wymaga od cz³owieka wiernoci wobec niej
i dlatego prawda poznawcza ³¹czy siê cile z prawd¹ moraln¹, tj. z powinnoci¹ jej przyjêcia, jej mówienia i dzielenia siê ni¹13.

5. Prawda ontologiczna a prawda moralna w relacji do s³owa
W niniejszym opracowaniu chodzi o wskazanie na mo¿liwie najbardziej
podstawowy i fundamentalny punktu odniesienia, który decyduje ostatecznie
o wartoci s³owa. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e takim punktem odniesienia powinno byæ to, co najbardziej jest w³aciwe cz³owiekowi jako istocie rozumnej,
a mianowicie jego rozumna natura. Zanim jednak cz³owiek zda sobie sprawê
ze swej rozumniej natury i z ca³ego bogactwa myli, to pierwszym, co dociera
do jego wiadomoci poprzez akt poznania, to fakt realnie istniej¹cych rzeczy.
W dalszej dopiero kolejnoci, poprzez refleksjê nad wiatem rzeczy, kszta³tuje
siê w nim wiadomoæ samego siebie i wiadomoæ bogactwa swego wnêtrza.
Rzeczywistoæ realnie istniej¹ca rozumiana jako byt, kiedy jest ujêta myl¹
ludzk¹, staje siê logosem, wewnêtrznym s³owem. Cz³owiek dziêki zdolnoci
do refleksji jest w stanie zrozumieæ wiat przedmiotowy i go zinterioryzowaæ,
uwewnêtrzniæ w swej wiadomoci, nadaj¹c mu wymiar pojêciowy, czyli niematerialny.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e rzeczywistoæ (wiat rzeczy) nawet w wymiarze uniwersalnym, kosmicznym jest nie tylko sam¹ materi¹, ale jest ide¹
zmaterializowan¹, jest w niej zawarta pewna myl i dlatego jest ona racjonalna w samej sobie, posiada sobie w³aciwy sens. Kiedy jednak g³êbiej zastanowimy siê nad procesem ludzkiego mylenia i poznawania, to zauwa¿amy, ¿e
mylenie i bogactwo pojêæ, czyli tzw. wiat wewnêtrzny cz³owieka, a tak¿e
ca³y proces poznawania jest wtórny w stosunku do wiata rzeczy.
Cz³owiek bowiem poprzez swe spostrze¿enia i poprzez refleksjê nad nimi
zaczyna kszta³towaæ swój w³asny wiat myli. Kszta³tuje siê w nim równie¿ to,
co zwie siê zdrowym rozs¹dkiem  recta ratio. Tak wiêc cz³owiek niejako
12
Por. A. Maryniarczyk SDB, Zeszyty z metafizyki IV. Racjonalnoæ i celowoæ
wiata osób i rzeczy, Lublin 2000, s. 6677.
13
Por. S. Kowalczyk, Metafizyka ogólna, wyd. KUL, Lublin 1997, s. 118125.
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wprost i bezporednio wyczytuje z otaczaj¹cej rzeczywistoci podstawowe
i elementarne prawdy i chocia¿ nie zawsze jest w stanie je uzasadniæ i w pe³ni
zrozumieæ, to jednak intuicyjnie wie i jest przekonany, ¿e tak jest i ¿e tak siê
rzeczy maj¹.
Prawdy zdobyte na drodze normalnego funkcjonowania ludzkiego umys³u
stanowi¹ tzw. dane zdrowego rozs¹dku. Z tych za prawd  poniewa¿ s¹ oczywiste i przemawiaj¹ do umys³u sw¹ racjonalnoci¹  czerpane s¹ podstawowe
przes³anki do wydawania s¹dów, jak równie¿ i do formu³owania elementarnych norm reguluj¹cych ludzkie postêpowanie. Umys³ bowiem przyjmuje te
prawdy nie dlatego, ¿e inni tak uwa¿aj¹, ale ¿e s¹ one s³uszne, same w sobie
oczywiste i w swej treci racjonalne.
Wy¿szoæ cz³owieka nad wiatem zwierz¹t, a tym bardziej nad wiatem
rzeczy w porz¹dku naturalnym polega w³anie na tym, ¿e cz³owiek ma w sobie
potencjaln¹ moc i zdolnoæ do refleksji nad wiatem rzeczy, dziêki której
z porz¹dku wpisanego w rzeczy i z ich wewnêtrznej logiki kszta³tuje swój
w³asny wiat myli i logikê formu³owanych s¹dów.
Zatem to nie cz³owiek decyduje o tym, czym rzeczy s¹, ale to same rzeczy
w procesie poznawczym kszta³tuj¹ jego w³asny wiat myli. Kszta³tuj¹ dlatego, ¿e maj¹ wpisany w sw¹ istotê racjonalny porz¹dek i dlatego s¹ rzeczami
o okrelonej naturze. Dziêki owemu racjonalnemu porz¹dkowi wpisanemu
w ich naturê rzeczy s¹ inteligibilne, czyli racjonalne, a tym samym wolne od
wewnêtrznej sprzecznoci. St¹d s¹ dostêpne dla ludzkiego rozumu, a wiêc s¹
i poznawalne.
Interesuj¹co na ten temat pisze M. A. Kr¹piec:
Byt jest racjonalny, a nasza myl jest w jakiej mierze pochodna od bytu. Wszystko zatem, co stanowi o naszym ¿yciu racjonalnym, wewnêtrznym, wszystko to jest
ju¿ najpierw treci¹ i prawem samego bytu. Zachodzi bowiem wewnêtrzne zwi¹zanie intelektu z bytem; sam byt jest pierwotnie bardziej intligibilny, racjonalny
ni¿ to, co zdaje siê bezspornie bardziej racjonalne, czyli nasza myl14.

Wynika z tego, ¿e wczeniejszym od rzeczy musia³ byæ jaki Byt rozumnej
natury, jaka potê¿na i doskona³a Inteligencja, która o tym racjonalnym porz¹dku rzeczy ostatecznie zdecydowa³a, a nie mog³o to byæ dzie³em zwyk³ego przypadku. Dlatego wiat rzeczy moc¹ poznaj¹cego ludzkiego intelektu otrzymuje
nowy, niematerialny status w ludzkim umyle, jako swoisty obraz b¹d idea tej
rzeczywistoci.
W krêgu myli chrzecijañskiej, zw³aszcza w nurcie tomistycznym, panuje powszechny pogl¹d, ¿e rzeczy dlatego s¹ w swej naturze transparentne,
tj. racjonalne, poniewa¿ ostatecznie pochodz¹ na drodze stworzenia od Boga,
14

M. A. Kr¹piec, Metafizyka , wyd. TN-KUL, Lublin 1978, s. 172.
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jako Najdoskonalszej Inteligencji, i dlatego te¿ mog¹ staæ siê przedmiotem
ludzkiego poznania. Niekiedy s¹ one poznawane w sposób niedoskona³y, ale
tak dzieje siê z racji skoñczonoci i ograniczonoci ludzkiego umys³u.
wiat rzeczy jest pierwotnym s³owem, które dociera do cz³owieka i staje siê s³owem wszelkiego innego s³owa, poniewa¿ ka¿dy inny wymiar rzeczywistoci bazuje na nim i staje siê s³owem na mocy tego pierwotnego s³owa,
jakie pochodzi od wiata rzeczy, zatem od tego, co realnie jest. Byty, realnie
istniej¹ce rzeczy, poprzez akt poznania staj¹ siê w ludzkim umyle pojêciami,
które przek³adaj¹ siê w s³owa i pierwotne s¹dy, a w dalszej konsekwencji ods³aniaj¹ porz¹dek natury, jako podstawê dla wszystkich innych s³ów, zasad
i praw15.
W procesie poznawczym pojêcia, którymi siê pos³ugujemy, nigdy nie oddaj¹ w sposób wyczerpuj¹cy ca³ego bogactwa egzystencjalnego zawartego
w rzeczach, do których siê odnosz¹. Rzeczy bowiem s¹ zawsze bogatsze
w swej treci ni¿ ludzkie s³owa, które je oznaczaj¹, poniewa¿ rzeczy przez
swój akt istnienia s¹ niejako zanurzone w istnieniu maj¹cym ostatecznie swoje
ród³o w Absolutnym Bycie. St¹d stwierdzenie, ¿e inteligibilnoæ rzeczy jest
spraw¹ przypadku, pozostaje w ca³kowitej sprzecznoci z elementarnymi
prawid³ami ludzkiego mylenia i prowadzi³oby ostatecznie do absurdu16.
Szczególnie interesuj¹c¹ refleksjê na ten temat znajdujemy u Cycerona,
który stwierdza:
Est quidem recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo Huic legi nec obrogari fas est, neque
derogari ex hac aliquid licet neque tota abrogar potest; ...una lex et sempiterna
et immutabilis continebit, unusque erit communis quasi magister et imperator
omnium deus17.

Roszczenie sobie prawa ze strony cz³owieka do nadawania rzeczom
ich wewnêtrznej okrelonoci i sensownoci, a wiêc decydowania o ich racjonalnoci, jest nie tylko sprzeczne ze zdrowym rozs¹dkiem i elementarnym
dowiadczeniem. By³oby równoznaczne ze stawianiem siê cz³owieka w roli
Stwórcy. Cz³owiek dziêki swej racjonalnej naturze, czyli zdolnoci do refleksji,
mo¿e tylko ten racjonalny porz¹dek z rzeczy odczytywaæ, lecz nie mo¿e go
ustanawiaæ, bo nie jest twórc¹ tego porz¹dku. Mo¿e, co najwy¿ej, rzeczy
doskonaliæ i je modyfikowaæ, uczestnicz¹c niejako w dziele samego Stwórcy,
ale pod warunkiem respektowania ich natury18.
15
Por. Ks. J. Pi¹tek, Cz³owiek  bytem s³owa i dialogu, Kieleckie Studia Teologiczne, 7 (2008), s. 104105.
16
Por. A. Alessi, Metafizyka, wyd. LAS, Roma 1988, s. 233234.
17
M. T. Cyceron, De Repub. Lib. III, c. 23.33.
18
Por. Ks. R. Ro¿d¿eñski, Filozofia poznania, wyd. PAT, Kraków 2003, s. 5052.
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Cz³owiek jako istota rozumna partycypuje w odwiecznym prawie Boskim
które wpisane jest w ludzk¹ naturê, która jest rozumna, a które to odwieczne
prawo znajduje swój wyraz w jego naturalnych i rozumnych d¹¿eniach do dobra w³aciwego naturze ludzkiej. Te d¹¿enia znajduj¹ swój wyraz w tzw. pierwszych nakazach rozumu praktycznego, np., Czyñ dobro, a unikaj z³a, i te
nakazy s¹ w³anie przejawem tzw. prawa naturalnego.
Poniewa¿ cz³owiek aktem swej woli skierowuje samego siebie do okrelonego dzia³ania dla osi¹gniêcia dobra w³aciwego swej naturze, st¹d jest on
podmiotem prawa naturalnego. Zwierzêta natomiast nie mog¹ byæ podmiotem
prawa naturalnego, ale s¹ tylko przedmiotem prawa naturalnego, bo ich inklinacje naturalne nie s¹ wolne, lecz ca³kowicie zdeterminowane poprzez
mechanizm instynktowy19.

6. Bóg jako ostateczne ród³o wartoci ludzkiego s³owa
Ta inteligibilnoæ wiata naprowadza nas na przekonanie o koniecznoci
istnienia wczeniejszej od rzeczy jakiej inteligencji, jakiego rozumu, który
o tej inteligibilnoci rzeczy ostatecznie zadecydowa³20.
Rzeczy, które z natury swej s¹ ograniczone, niedoskona³e, zmienne, zniszczalne, a wiêc przygodne i pozbawione wiadomoci, nie mog³y same sobie
nadaæ tej inteligibilnoci, ani te¿ ich inteligibilnoæ nie mog³a byæ dzie³em przypadku. Przypadkowoæ bowiem z natury swej jest lepa i nie mo¿e byæ uznana
w ¿aden sposób za przyczynê racjonalnie dzia³aj¹c¹.
Wynika z tego, ¿e ród³em inteligibilnoci w wiecie rzeczy mo¿e byæ tylko
Byt absolutnie doskona³y. To znaczy taki Byt, który w swym istnieniu i w swej
naturze jest absolutnie niezale¿ny od jakiegokolwiek innego bytu i jako taki
stanowi ostateczn¹ przyczynê wszystkiego, co jest, nie tylko w porz¹dku istnienia, ale i w porz¹dku natury, która to natura, jako prawda bytu, wyznacza
tzw. prawa natury. W odczytaniu tych praw natury istotn¹ rolê odgrywa rozum
ludzki, który dlatego, ¿e uczestniczy w wietle umys³u samego Boga mo¿e
rozpoznaæ naturê bytu21. Ta natura bytu poprzez proces umys³owej abstrakcji
zostaje wyra¿ona w pojêciach. Przybieraj¹ one okrelon¹ szatê s³own¹, dziêki
czemu mog¹ byæ innym podmiotom osobowym zakomunikowane. W ten sposób mo¿liwy jest dialog osobowy.
Skoro wiêc byty pochodne  czyli wszystko, co sk³ada siê na rzeczywistoæ wiata  s¹ natury racjonalnej, to i Byt absolutny, od którego pochodz¹,
19
Por. M. A. Kr¹piec, Cz³owiek i prawo naturalne, wyd. TN-KUL, Lublin 1986,
s. 199200.
20
Por. M. A. Kr¹piec, Metafizyka, dz. cyt. s. 173.
21
Por. A. Szostek, Wokó³ godnoci, prawdy i mi³oci, Lublin 1995, s. 189190.
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tym bardziej musi byæ racjonalny i byæ najwy¿sz¹ inteligencj¹. A tego rodzaju
Byt absolutny powszechnie nazywany jest Bogiem22.
Wynika z tego, ¿e pierwszym i najg³êbszym ród³em wszelkiej prawdy jest
natura samego Boga, który w stworzony przez siebie wiat wpisa³ racjonalny
i logiczny porz¹dek, a który mo¿e byæ odczytywany przez ludzki intelekt jako
tzw. prawo natury. Warto tu przytoczyæ stwierdzenie Cycerona: Prawo jest
najwy¿szym rozumem wkorzenionym w naturê; ono nakazuje to, co czyniæ
nale¿y, i zakazuje spraw przeciwnych. Prawem jest ten sam rozum, który
u ludzi wypowiada siê i potwierdza w myleniu23.
Prawda ontologiczna, prawda bytu, ukazuje nam najg³êbsze korzenie
porz¹dku racjonalnego, który przenika ca³¹ rzeczywistoæ. Prawda jako szczególny aspekt bytu jest podstaw¹ rozumienia prawdy w ogóle, a ¿ycia racjonalnego w szczególnoci, i jawi siê jako przedmiot w³aciwy dla intelektu24.
Naruszanie prawa natury jest wiêc naruszaniem ustalonego przez Boga
porz¹dku, naruszaniem Jego woli. To zawsze obraca siê przeciw dobru cz³owieka, który powinien z racji swej rozumnej natury troszczyæ siê nie tylko
o dobro swego bytu, ale i o dobro innych osób, a tak¿e o dobro istniej¹cego
wiata zgodnie z nakazem samego Stwórcy: Czyñcie sobie ziemiê poddan¹ (Rdz 1,28). W tej powinnoci wyra¿a siê moralny charakter ludzkiego
dzia³ania.
Dowiadczenie inteligibilnoci bytu, czyli jego racjonalnoci, pozwala na
zrozumienie tego, ¿e byt jest nam dany jako nonik prawdy, a tym samym
jest nonikiem praw natury, które maj¹ w³aciw¹ sobie moc zobowi¹zuj¹c¹.
Dlatego ka¿dy cz³owiek mo¿e i powinien prowadziæ dialog poznawczy ze
wiatem osób i rzeczy. Rozpoznanie za prawdy, a w konsekwencji i praw
natury wymaga od cz³owieka wiernoci wobec tej prawdy i rodzi poczucie
obowi¹zku respektowania tych praw. Dlatego prawda poznawcza ³¹czy siê
cile z prawd¹ moraln¹, z powinnoci¹ jej przyjêcia i dzielenia siê ni¹
z innymi25.
Poniewa¿ s³owo to znak i nonik okrelonego pojêcia, st¹d za ka¿de wypowiadane s³owo z natury rzeczy jest odpowiedzialny cz³owiek. S³owa zawsze
s¹ wypowiadane lub pisane przez cz³owieka. On je niejako urzeczywistnia,
wyra¿aj¹c poprzez nie swe myli, które w ludzkiej wiadomoci utrwalaj¹
siê w postaci pojêæ.
Wypowiadane przez cz³owieka s³owa powinny byæ zawsze wiernym
odzwierciedleniem jego myli. Wtedy s³owo staje siê nonikiem prawdy
22
23
24
25

Por. Ks. T. lipko, Zarys etyki ogólnej, wyd. WAM, Kraków 1974, s. 279301.
M. T. Cyceron, De Legibus Lib. I, c. 6. 18.
Por. A. Maryniarczyk SDB, Zeszyty z metafizyki IV, dz. cyt., s. 6677.
Por. S. Kowalczyk, Metafizyka..., dz. cyt., s. 118125.

Ontologiczna i moralna wartoæ ludzkiego s³owa

81

i wówczas mamy do czynienia z tzw. prawd¹ moraln¹, czyli zgodnoci¹ myli
z wypowiadanym s³owem. A zatem ka¿de s³owo ma w jakiej mierze wymiar
moralny. Z tego rodzi siê naturalna powinnoæ troski o szacunek dla ka¿dego
s³owa. Tym bardziej jest to istotne w dobie tak rozbudowanych i ci¹gle doskonal¹cych siê rodków przekazu, gdzie s³owo raz powiedziane jest miliony razy
powielane. To wielka szansa docierania ze s³owem do bardzo wielu ludzi, ale
jednoczenie pokusa ³atwej nimi manipulacji.
Znamienne s¹ s³owa Chrystusa Pana zapisane w Ewangelii Mateusza:
Jak¿e wy mo¿ecie mówiæ dobrze, skoro li jestecie? Przecie¿ z obfitoci serca
usta mówi¹. Dobry cz³owiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, z³y cz³owiek ze z³ego skarbca wydobywa z³e rzeczy. A powiadam wam: Z ka¿dego bezu¿ytecznego s³owa, które wypowiedz¹ ludzie, zdadz¹ sprawê w dzieñ s¹du. Bo na
podstawie s³ów twoich bêdziesz uniewinniony i na podstawie s³ów twoich
bêdziesz potêpiony (12,34-37).

Chocia¿ powy¿sze stwierdzenie Jezusa pad³o w kontekcie sporu z faryzeuszami, którzy oskar¿ali Go o blunierstwo, to jednak doskonale ilustruje
moralny charakter wypowiadanego s³owa. Ka¿de s³owo wiadomie i dobrowolnie wypowiadane zawsze jest odzwierciedleniem stanu duchowego i moralnego cz³owieka, który je formu³uje. S³owo, które z natury swej powinno byæ
nonikiem prawdy i dobra, mo¿e byæ, niestety, równie¿ nonikiem k³amstwa
i z³a. Mo¿e oszukiwaæ, deprawowaæ i raniæ. Zamiast s³u¿yæ budowaniu wiêzów miêdzyludzkich, budowaniu wspólnoty, braterstwa, mo¿e konfliktowaæ,
zasiewaæ niezgodê i nienawiæ.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e cz³owiek wypowiadaj¹c s³owo, jest wolny, mo¿e
ze swej wolnoci dobrze lub le skorzystaæ. Chodzi jednak o to, by ze swej
wolnoci dobrze korzysta³. W pe³ni bowiem wolnym jest nie ten, kto czyni z³o,
ale ten, kto czyni dobro, czyli dobrze korzysta ze swej wolnoci, maj¹c równoczenie mo¿noæ czynienia le.

Sommario
IL VALORE ONTOLOGICO E MORALE
DELLA PAROLA UMANA

Lo sviluppo dei mezzi di communicazione di massa è una delle note carratteristiche dei nostri tempi. Grazie a questi mezzi quasi in ogni minuto si scrivono e si
pronunciano milioni di parole. Il luogo naturale dove nasce la parola è lambiente
umano. Grazie alla parola è possibile communicarsi tra le persone e trasmettere informazioni.
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La parola per sua natura, sia nella forma scritta che nella forma parlata, svela
in qualche modo lessere umano e nello stesso tempo rivela che la persona umana
ha un carattere dialogante.
Le parole che sono un elemento essenziale del linguaggio umano, sono segni
fonetici o grafici di concetti tramite i quali esprimiamo il nostro pensiero. Ne risulta
che il nostro linguaggio composto di parole è strettamente legato al nostro pensiero.
Le parole come tessuto del nostro linguaggio possono essere analizzate sia
dal punto di vista ontologico che morale.
Nellaspetto ontologico la parola rispecchia il contenuto astratto della cosa
mentalmente pensata che si esprime nel concetto. Il contenuto esprime la verità
della cosa che è inscritta in essa al momento della creazione.
La verità ontologica decifrata dalla cosa costituisce il punto di riferimento
per la formulazione delle norme morali, poichè crea nella coscienza umana un certo
obbligo ad accettarla.
Lintelligibilità delle cose porta luomo ad accettare una esistenza anteriore
della suprema ed assoluta Intelliggenza, comunamente chiamata Dio, da cui ultimamente proviene lintelliggibilità delle cose.
Le cose realmente esistenti sono per sua natura intelleggibili, cioè razionabili
e per questo sono accesibili alla conoscenza umana. Le parole come segni delle cose
dovrebbero essere portatori di verità. Ne risulta che luomo esprimendosi tramite
le parole deve sentirsene responsabile.
Le parole pronunciate dalluomo rispechiano non soltanto lo stato oggettivo
delle cose, ma nello stesso tempo rispecchiano lo stato mentale e morale delluomo.
Ne risulta che la parola ha un valore non soltanto ontologico ma anche morale.
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