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Specyfika relacji transcendentalnych  

w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca 

 
Podmiotowo-przedmiotowa bibliografia prof. Mieczysława Alber-

ta Krąpca zawiera 1109 pozycji.1 Termin “relacja” występuje w niej za-

ledwie 6 razy. Może to sugerować, że problematyka relacji nie należy 

do zbyt znaczących w filozofii. Jednak niewielu współczesnych filozo-

fów podpisałoby się pod tą opinią. Raczej zdecydowana większość z nich 

zgodziłaby się ze stwierdzeniem Stanisława Ziemiańskiego, że “relacja 

jest jednym z najczęściej stosowanych obiektów zarówno w naukach for-

malnych, jak i empirycznych. Można ją rozważać z punktu widzenia 

ontologicznego, gnozeologiczego i logicznego.”2 Z jednej strony rela-

tywnie mała ilości publikacji na temat relacji, z drugiej zaś znaczenie 

tej problematyki w filozofii, skłania do podjęcia badań nad podstawami 

relacji bytowych w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca. Wybór autora 

nie jest przypadkowy. Myśliciel ten wypracował bowiem całościową fi-

lozoficzną interpretację rzeczywistości, w której kluczową rolę odgry-

wają relacje.3 Niniejszy artykuł ma na celu analizę rozważań Mieczy-

sława A. Krąpca na temat relacji, z próbą ich usystematyzowania. 
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1 Zob. A. Szymaniak, Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa O. prof. Mieczysława A. 
Krąpca. Pozycja dostępna online—zob. szczegóły w References. 
2 S. Ziemiański, Spacerem po filozofii (Kraków: Wydawnictwo Petrus, 2011), 222. 
3 Zob. A. Maryniarczyk, “Przełom w dziejach polskiej filozofii. Koncepcja filozofii me-
tafizycznej Mieczysława A. Krąpca OP,” Człowiek w Kulturze 19 (2007): 73–74. 
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Główna uwaga skupi się na relacjach transcendentalnych, będących by-

tową podstawą wszystkich pozostałych typów relacji. Analizy zasadni-

czo będą oparte na tych tekstach, w których Krąpiec podejmuje pro-

blem relacji (Metafizyka, Teoria analogii bytu, Język i świat realny). 

Oprócz tekstów źródłowych literaturę przedmiotu stanowić będą prace 

nawiązujące do dociekań Krąpca, takich autorów jak: T. Duma, M. Go-

gacz, W. Kubiak, A. Maryniarczyk, P. Moskal, G. Rosińska, A. B. Stę-

pień, Z. J. Zdybicka, S. Ziemiański. Po wstępnym wyjaśnieniu, czym są 

relacje, przeprowadzony zostanie podział relacji, a następnie wyodręb-

nienie relacji transcendentalnych wraz z ich rolą w poznaniu metafi-

zycznym, jak też podstawami bytowymi. Rozważania lokują się w ra-

mach tzw. metafizyki realistycznej, której wyjaśnienia koncentrują się 

na realnie istniejących rzeczach i mają charakter redukcyjny, polegają-

cy na uniesprzecznianiu istnienia badanego faktu.4 

Czym są relacje? 

Relacje w ujęciu Krąpca są elementem sformułowanej przez nie-

go teorii bytu. Dla Krąpca byt to istniejący konkret, np. ten oto Jan, po-

siadający swoje własne istnienie, które jest dostosowane (proporcjonal-

ne) do jego natury. Obserwując różnego rodzaju byty już w spontanicz-

nych aktach poznawczych zauważamy ich wzajemny kontakt i oddzia-

ływanie na siebie. Odnotowanie tych powiązań i refleksja nad nimi po-

zwalają nam lepiej zrozumieć byt, który zawsze ujmujemy w określo-

nym kontekście.5 Spontanicznie spostrzegane relacje pomiędzy poszcze-

gólnymi bytami—są to tzw. relacje międzybytowe, które możemy za-

obserwować pomiędzy już istniejącymi bytami, jak np. relacja koleżeń-

                                                
4 Zob. S. Kamiński, “Osobliwość metodologiczna teorii bytu,” w: S. Kamiński, Jak filo-
zofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej (Lublin: TN KUL, 1989), 84–87. 
5 Zob. M. A. Krąpiec, Filozofia – co wyjaśnia? (Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrze-
ścijańskiej, 1998), 42. 
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stwa, czy małżeństwa—wskazują na specjalny sposób odnoszenia się 

kogoś (czegoś) do kogoś (czegoś) innego.6 Wnikliwiej obserwując rze-

czywistość możemy również zauważyć relacje, które dotyczą niesamo-

dzielnych stanów bytowych, np. ilości (czegoś jest więcej od czegoś in-

nego), czy jakości (stosunek rzeczy martwej do istoty żywej).7 Wszyst-

kie te relacje zachodzą w realnym świecie, każdy może je zaobserwo-

wać, dlatego nazywamy je relacjami realnymi.  

Odwołując się do wspomnianego doświadczenia spontanicznego, 

zdaniem Krąpca, w najogólniejszym sensie możemy powiedzieć, że re-

lacja jest to “jakiekolwiek przyporządkowanie czegokolwiek czemu-

kolwiek.”8 Doprecyzowując to określenie, relację możemy ogólnie opi-

sać jako “właściwość bytu polegającą na jego odniesieniu do bytu dru-

giego, czyli przyporządkowanie bytu do czegoś drugiego.”9 Należy tak-

że zauważyć, że każda rzecz jest w sobie wielorako złożona. Dostrze-

gamy całe mnóstwo relacji, które sprawiają, że dany byt jest tym oto 

bytem. Te relacje mogą być zarówno konieczne, czyli takie, bez któ-

rych konkretny byt przestałby istnieć (np. relacja głowy do tułowia), 

oraz niekonieczne, jak np. posiadanie włosów na głowie. Krąpiec twier-

dzi, że głębsza analiza metafizyczna pozwala dostrzec jeszcze większe 

bogactwo relacji, ponieważ  

w jednostkach spotykamy systemy konkretnych relacji wiążących 

takie korelaty, które występują i u zwierząt, i u roślin, i w zor-

ganizowanej materii, i w samodzielnie istniejących podmiotach: 
substancjach. Wreszcie w konkretnie istniejących jednostkach 

spotykamy konkretne relacje, które konstytuują samą bytowość 

bytu. Relacje te dotyczą wszystkiego, co jest rzeczywiste, nie 
ograniczając się do określonych grup bytowych. Dlatego nazwa-

no je relacjami transcendentalnymi, powszechnymi, obecnymi 

                                                
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 M. A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu (Lublin: TN KUL, 1988), 329. 
9 Ibid., 322. 
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w każdym bycie. Jest nią relacja konkretnej istoty do proporcjo-

nalnego istnienia.10 

Słownikowo “relacja” (gr. προς τι; łac. relatio od reffere—od-

nosić) jest rozumiana jako “przyporządkowanie czegokolwiek czemu-

kolwiek.”11 W ujęciu filozoficznym “relacja” oznacza “odniesienie, 

którego następstwem jest sposób bytowania pomiędzy dwoma kresa-

mi.”12 W języku polskim synonimem “relacji” jest “stosunek” oraz 

“wzgląd na.”13 Określenie to było używane zarówno dla oddania czyn-

ności odniesienia do czegoś drugiego, ale także do wskazania “samego 

sposobu bytowania ‘pomiędzy’ dwoma kresami odniesienia.”14 Zazwy-

czaj przyjmuje się, iż relacje są poznawalne jedynie intelektualnie, a nie 

za pomocą zmysłów, gdyż nie znajdują wyrazu w żadnych wrażeniach 

zmysłowych. 

W relacji najogólniej pojętej (tzw. ordo unius ad aliud) wyróż-

niano trzy składniki tego sposobu bytowania: a) podmiot, czyli to, co 

jest przyporządkowane; b) przedmiot (kres), czyli to, do czego (lub do 

kogo) podmiot jest przyporządkowany; c) rację (powód), czyli to, ze 

względu na co zaistniało przyporządkowanie. 

Poddając analizie filozoficznej zjawisko relacji, Krąpiec odno-

towuje, że “kategoria relacji należy do jednych z zasadniczych czynni-

ków przypadłości determinujących bytowanie substancji, czyli podmio-

towy sposób samodzielnego istnienia.”15 Przypadłości jako takie od-

                                                
10 M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, “Byt,” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, 
red. A. Maryniarczyk (Lublin: PTTA, 2000), 754–755 (cyt. dalej: Byt, PEF). 
11 M. A. Krąpiec, “Relacja,” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, red. A. Ma-
ryniarczyk (Lublin: PTTA, 2007), 712 (cyt. dalej: Relacja, PEF). 
12 Ibid. 
13 Krąpiec, Metafizyka, 329. 
14 Ibid. 
15 M. A. Krąpiec, Język i świat realny (Lublin: RW KUL, 1995), 213. 
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znaczają się tym, że nie posiadają samodzielnego istnienia, lecz są za-

podmiotowane w substancji.16 

Rozważając status bytowy relacji należy zauważyć, że może ona 

istnieć na dwa podstawowe sposoby. 

Pierwszym sposobem istnienia bytu relacyjnego jest “relacja czy-

sta,” jej bytowość polega na przyporządkowaniu do czegoś. W przy-

padku tej relacji nie mamy do czynienia z podmiotem samym w sobie, 

ale ujmujemy tylko samą relacyjność, która istnieje jakby pomiędzy ko-

relatami, tak więc mamy tu do czynienia z samą tylko relacyjnością.17 

Natomiast w drugim przypadku relację możemy ująć jako “jakiś 

byt (część bytu, substruktura [komponent] bytu) cały przeniknięty rela-

cją do czegoś drugiego,”18 np. głowa do reszty ciała. To wyodrębnienie 

wskazuje na relacje realne, które realizują się w substrukturach oraz przy 

odniesieniu czynności do ich przedmiotów właściwych.19 W historii 

badań nad relacjami były one nazywane relatio secundum dici.20 Taki 

rodzaj relacji można “jakby opisać, zdefiniować, wyrazić słowami jej 

podmiot, a który mimo to ‘cały sobą’ jest ‘odniesiony’, jest w relacji.”21 

Jak zauważył Krąpiec, relacja ta nie może być rozumiana bez swego 

podmiotu, jak ma to miejsce w przypadku relacji stanowiącej specjalną 

kategorię bytową.22 Relacja secundum dici obejmuje dwa elementy:23 a) 

sam jej podmiot, będący jakimś bytem lub jego substrukturą oraz b) 

odniesienie tej całości do czegoś drugiego. W przypadku tej relacji 

mamy do czynienia z podmiotem w sobie samym określanym i pozna-

                                                
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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wanym (np. głowa człowieka), który to podmiot jest całkowicie prze-

niknięty relacyjnością do swego korelatu.24 

Przy głębszej analizie rzeczywistości odsłania się obszar tzw. re-

lacji wewnątrzbytowych, które konstytuują bądź modyfikują byt w jego 

różnych aspektach bytowania (dotyczących ilościowej i jakościowej 

strony bytu).25 Krąpiec wyróżnia wśród nich relacje: a) koniecznościo-

we bytowe, jak np. relacja istoty do istnienia, tego, co odwzorowane, 

do intelektualnego wzoru; b) koniecznościowe istotowe, jak np. relacja 

materii do formy; c) integrujące, np. komórek do tkanek, atomów do 

molekuł, infraatomowych składników do atomów czy poszczególnych 

organów bytu żyjącego do całości (np. głowy do organizmu).26 

Następstwem relacji wewnątrzbytowych, których komponenty nie 

są zrozumiałe bez swoich przedmiotów odniesienia, czyli korelatów re-

lacyjnego sposobu istnienia,27 są m.in. relacje przyczynowe, “gdzie sku-

tek jako skutek (w jego poczwórnym, arystotelesowskim rozumieniu) 

jest związany koniecznościowo z przyczyną.”28 

Mając na uwadze powyższe rozróżnienia, Krąpiec wskazuje, że 

istnieje zasadnicza różnica pomiędzy niekoniecznymi relacjami katego-

rialnymi a relacjami secundum dici. Co prawda relacje secundum dici 

mieszczą się w obrębie kategorii substancji, ale “są relacjami koniecz-

nymi, albowiem ich pozytywna bytowość (np. komórki, tkanki, głowy) 

jest cała przyporządkowana swojemu korelatowi.”29 Rozróżnienie w ob-

rębie relacji znajdujących się w kategorii substancji i tworzących grupę 

relatio secundum dici od relacji ściśle kategorialnych, tworzących przy-

padłościowe uposażenie substancji, nie było oczywistym rozróżnie-

                                                
24 Ibid., 213. 
25 Zob. Krąpiec, Filozofia – co wyjaśnia?, 42. 
26 Ibid. 
27 Zob. Krąpiec, Język i świat realny, 212. 
28 Ibid. 
29 Ibid., 214–215. 
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niem. Dlatego też na skutek jego błędnego pojmowania powstało wiele 

nieporozumień w dziedzinie wyjaśniania relacji.30 

Kolejnym problemem w rozumieniu relacji secundum dici było 

to, że częstokroć utożsamiano je z relacjami transcendentalnymi.31 Sam 

Krąpiec przyznaje, że i on niekiedy tak czynił.32 Relacje transcenden-

talne są bowiem podzbiorem relacji secundum dici. Krąpiec pisał:  

[R]elacja secundum dici charakteryzuje się i koniecznością, i ja-

koś określoną treścią, zwaną pozytywną bytowością, przeniknię-
tą odniesieniem się do swego korelatu. I wszystkie relacje zacho-

dzące pomiędzy “częścią i częścią,” “częścią i całością,” “skut-

kiem i przyczyną,” stanowią rozmaite postaci relacji secundum 
dici. Niektóre z tych relacji są relacjami transcendentalnymi, 

wszechogarniającymi rzeczywistość i dotyczącymi każdego bytu. 

Normalnie zaś, relacje te, jako konieczne, konstytuujące – w ja-
kimś aspekcie – bytowość znajdują się w kategorii substancji i ja-

ko konstytuujące tę substancję (np. materia-forma) mogą być re-

ductive – pochodnie – zaliczone do kategorialnych relacji. Nie-

mniej jednak kategoria relacji jest zawsze, jako specjalna katego-
ria bytowa, w porządku przypadłościowym, niekoniecznym by-

towo.33 

Uzupełniając należy zauważyć, że oprócz relacji realnych, opisa-

nych powyżej, Krąpiec wyodrębniał również relacje myślne, wytwo-

rzone przez nasz intelekt.34 Są one relacjami, które nie dołączają nicze-

go do istniejących rzeczy, lecz stanowią wyłącznie odniesienia myślne, 

istniejące jedynie w intelekcie.35 Ze względu na swoje realistyczne zo-

                                                
30 Zob. ibid., 216. 
31 W. Kubiak (w: “Klasyfikacja relacji w tomizmie konsekwentnym,” Studia Philo-
sophiae Christianae 33, nr 1 [1997]: 23) zauważa, że Gogacz opisując tradycyjną kla-
syfikację relacji, utożsamia relacje konieczne z transcendentalnymi. 
32 Zob. Krąpiec, Język i świat realny, 215. 
33 Ibid., 215–216. 
34 Zob. Krąpiec, Filozofia – co wyjaśnia?, 42. 
35 Ibid. 
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rientowanie, Krąpiec zajmował się przede wszystkim relacjami realny-

mi, które istnieją niezależnie od ludzkiego intelektu i mogą być przez 

człowieka poznawane.36 

Podział relacji 

Po dokonaniu wstępnych ustaleń możemy przejść do próby usys-

tematyzowania podziału relacji, jaki zaproponował Krąpiec. Podsta-

wowe jest rozróżnienie relacji myślnych i realnych.37 Jest ono szcze-

gólnie ważne z uwagi na fakt, że część autorów dokonywało tego po-

działu w sposób nieostry lub wręcz czasem utożsamiało relacje realne 

z myślnymi, tym samym uznając wszystkie relacje za myślne. Krąpiec 

komentuje to następująco: “relacje poznawane są intelektualnie, a nie 

zmysłowo, dlatego wielu myślicieli nieodróżniających stanu bytowania 

od stanu poznawania nie przeciwstawiało relacji realnych – relacjom 

myślnym, związanym z poznaniem pojęciowym.”38 Zauważa on, że wraz 

z uznaniem obiektywizmu i realizmu naszego poznania, konsekwentnie 

jesteśmy zmuszeni przyjąć realne istnienie relacji koniecznych i kate-

gorialnych.39 Odrzucenie relacji koniecznych skutkowałoby bowiem od-

rzuceniem pluralizmu bytowego, poznawalności świata i możliwości 

uprawiania filozofii jako ostatecznej interpretacji rzeczywistości. Dla-

tego relacje realne nie mogą być utożsamiane z relacjami myślnymi. 

                                                
36 Zob. Krąpiec, Język i świat realny, 222. 
37 Przykładem innego rozróżnienia relacji może być podział zaproponowany przez Mie-

czysława Gogacza (w: Elementarz metafizyki, 45–49; pozycja dostępna online—zob. 
szczegóły w References), którego podział relacji wygląda następująco: I. Transcenden-
talne; II. Kategorialne; II.1. Myślne; II.2. Realne; II.2.a. Istnieniowe (sprawcze, osobo-
we [miłości, wiary, nadziei], nieosobowe); II.2.b. Istotowe.  
Opisu specyfiki charakterystycznego dla Gogacza rozumienia relacji osobowych doko-
nał W. Kubiak, w: “Charakterystyka relacji osobowych w ujęciu Gogacza,” Studia Phi-
losophiae Christianae 32, nr 2 (1996): 61–75. 
38 Relacja, PEF, 712. 
39 Zob. ibid., 713–714. 
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Relacje myślne 

Relacje myślne łatwo wyodrębnia się wtedy, gdy przedmiotem po-

znania są związki pomiędzy treściami myśli. Wątpliwości pojawiają się 

natomiast w przypadku odniesienia myśli do rzeczy. Czy jest to tylko 

relacja myślna, czy też mamy tu do czynienia z relacją realną?40 Krą-

piec odwołuje się do kryteriów zaproponowanych przez św. Tomasza 

z Akwinu, w myśl których relacje myślne zachodzą wtedy, gdy:  

a) oba kresy relacji są bytami myślnymi (“ex utraque parte ens 

rationis tantum”); b) mamy do czynienia z pozorną relacją bytu 

do niebytu ujętą w akcie myśli (“inter ens et non ens quam for-

mat ratio”); c) pojawia się relacja jako następstwo aktu myślenia 

(“relationes quae consequuntur actum rationis, ut genus et spe-
cies”); d) zachodzi relacja pomiędzy różnoporządkowymi stana-

mi bytowymi, gdy jeden kres relacji jest bytem realnym, a drugi 

tylko bytem myślnym.41 

Rozróżnienie to ma kluczowe znaczenie dla metafizyki, która zaj-

muje się przede wszystkim relacjami realnymi.42 

Relacje realne 

Jak już zostało wspomniane, relacje realne są to związki, w które 

uwikłany jest każdy byt. Wstępną systematyzację takich relacji Krąpiec 

przeprowadza według porządków konstytuujących byt: w porządku by-

towym—relacja istoty i istnienia, w porządku istotowym—relacja ma-

terii do formy, w porządku ilości—relacja części do całości, w porząd-

                                                
40 Zob. Krąpiec, Metafizyka, 330. 
41 Relacja, PEF, 713. 
42 A. B. Stępień (w: Zagadnienie punktu wyjścia w filozofii; Teorie relacji: filozoficzne 

i logiczna: przyczynek do zagadnienia stosunku między teorią bytu (przedmiotu) a lo-
giką [Lublin: TN KUL, 2005], 238) wymienia jeszcze relacje mieszane, czyli realno-
myślne—w tych relacjach “mamy realny fundament relacji, niekoniecznie realny kres 
relacji i cechę względną realną w fundamencie relacji oraz brak cechy względnej real-
nej w kresie relacji.” Jak podkreślił Stępień, tomiści są skłonni tego typu relacje uważać 
za myślne. 
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ku działania—relacja władzy do przedmiotu właściwego, w porządku 

przypadłościowym—wszelkie relacje między właściwościami przypa-

dłościowymi, np. podobieństwo, niepodobieństwo itp. Główny podział 

sprowadza się jednak do relacji koniecznych i niekoniecznych.  

1. Relacje niekonieczne. W świecie realnym spotykamy się na co 

dzień z całym mnóstwem relacji,43 np. relacja małżeństwa, koleżeństwa 

itp. Jak łatwo zauważyć relacje te są relacjami niekoniecznymi, które 

dochodzą do już ukonstytuowanego bytu. Są to relacje kategorialne, nie-

konieczne. Chodzi w nich o samo przyporządkowanie do czegoś dru-

giego. Krąpiec podkreśla, że relacja taka nie posiada ratio in,44 ale tylko 

ratio ad, dlatego nazywa ją relatio secundum esse, w odróżnieniu od 

relatio secundum dici.45 Stanowi ona odrębną kategorię bytową, która 

całą swoją bytowość wyraża w czystym przyporządkowaniu “do” (cu-

ius totum esse est ad aliud se habere).46 Ten typ relacji może powstać 

z jakiejkolwiek przyczyny, która w jakiś sposób łączy oba korelaty.47 

Relacja ta charakteryzuje się najsłabszym sposobem bytowania. 

2. Relacje konieczne. Według Krąpca, dostrzeżenie relacji ko-

niecznych związane jest z metafizyczną strukturą bytu, która obejmuje 

m.in. przyczynowość. Chodzi o relacje, których zanegowanie pociąga 

za sobą zanegowanie istotnego aspektu bytu. I tak, w odniesieniu do 

                                                
43 Na temat różnorodności relacji kategorialnych, zob. W. Kubiak, “Różnorodność i jed-
nostkowienie relacji kategorialnych,” Studia Philosophiae Christianae 35, nr 1 (1999): 

43–65. 
44 Z tym poglądem Krąpca dyskutuje m.in. W. Kubiak. Twierdzi on, że pomijanie “ele-
mentu esse in jest odrywaniem relacji od jej istnienia,” choć zauważa też pozytywny 
aspekt takiego rozróżnienia dokonanego przez Krąpca, gdyż stwierdza, że “plusem tej 
identyfikacji jest podkreślenie najsłabszego sposobu bytowania relacji. Koncepcja taka 
wydaje się być bardziej przejrzysta, gdyż unika zarzutów, które kierowane są pod adre-

sem koncepcji relacji identyfikowanej jako esse assistens . . .” (zob. W. Kubiak, 
“Koncepcje relacji kategorialnej bazującej na jej identyfikacji metafizycznej,” Studia 
Philosophiae Christianae 34, nr 1 [1998]: 13). 
45 Zob. Krąpiec, Metafizyka, 333–334. 
46 Ibid., 333. 
47 Czyli kresy. 
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konieczności absolutnej, zanegowanie materii lub formy prowadzi do 

zanegowania bytu w jego aspekcie istotnym lub w jego podłożu, zaś  

 

Dystynkcje Krąpca można przedstawić za pomocą graficznego schematu:48 

jest ona następ- 

stwem aktu myśli 

jej korelaty są  

bytami myślnymi 

jest relacją bytu  

do niebytu 

jest między bytem 

realnym i myślnym 

 

 

Myślna 
jej bytowanie jest wówczas gdy: 

 
 RELACJAi 

 
Realna 

 

 

Konieczna 
(tu: relacje transcendentalne) 

Niekonieczna  
czyli kategorialna, jej podstawą jest: 

 

 
konstytuująca  

byt jako „ten oto” 

jednostkowy 

konkret za pomocą 

przyczyn: 

a) materialnej z 

uwarunkowa-

niem ilości 

b) formalnej z 

uwarunkowa-

niem jakości 

konstytuująca  

byt jako byt ze 

względu na: 

a) sprawczość 

b) wzorczość 

c) celowość 

jedność miary jedność działania 

i doznawania 

zbieżność i 

rozbieżność w:  

a) substancji 

b) ilości 

c) czasie 

d) jakości 

e) miejscu 

f) działaniu 

g) doznawaniu 

h) ułożeniu 

i) posiadaniu 

j) relacji 

negując celowość lub sprawczość—negujemy byt w jego aspekcie dy-

namicznym.49 Przez konieczność Krąpiec rozumie zatem istotny aspekt 

                                                
48 Zob. Krąpiec, Metafizyka, 335, a także Krąpiec, Język i świat realny, 295, oraz T. 
Duma, Metafizyka relacji. U podstaw rozumienia relacji bytowych (Lublin: PTTA & 
Wyd. KUL, 2017), 581–584. 
49 Zob. Krąpiec, Metafizyka, 331. 
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bytu.50 Relacje konieczne natomiast ujmuje jako “«wtopione» w samą 

rzecz”—ordo inclusus in essentia rei.51 Każdy byt przygodny jest “zło-

żony” z wielu elementów, bez których nie mógłby istnieć i być tym, 

czym jest. Nie istnieją one samodzielnie, lecz wchodzą w jego struktu-

rę, tworząc bytową całość. Struktura ta opiera się na relacjach koniecz-

nych. Konstytuują one byt w dwojakim aspekcie:52 a) jako “ten oto” je-

dnostkowy konkret ujęty głównie w swym uposażeniu treściowym—

chodzi zasadniczo o relację przyczyny materialnej i formalnej z ich uwa-

runkowaniami (ilościowym, jakościowym), jak też o relację aktu i moż-

ności; b) jako byt jako byt—chodzi przede wszystkim o relację istoty 

i istnienia. 

Rodzaje relacji transcendentalnych  

i ich rola w poznaniu 

Omawiając realne relacje konieczne, Krąpiec zwraca uwagę na 

relację transcendentalną. Jak wynika z samej etymologii (łac. transcen-

dere—przekraczać) relacja taka przekracza zakres relacji kategorial-

nych i jest konieczna dla istnienia każdego bytu. Stanowi ona odniesie-

nie między elementami, w którym nie da się zrozumieć jednego ele-

mentu bez drugiego. Jest to relacja wynikająca z faktu istnienia bytu i je-

go celowości, zachodzi ona w każdym przypadku bytowym, gdyż być 

bytem, to znaczy “być w sobie zdeterminowaną treścią (możność) jako 

współmiernie istniejącą (akt).”53 Krąpiec podkreśla, że relacje trans-

cendentalne tworzą pomiędzy bytami realny związek,54 stąd świat jest 

                                                
50 Zob. ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid., 332. 
53 Relacja, PEF, 714. 
54 Za odrzuceniem realnej relacji transcendentalnej był np. A. Krempel. Spór został opi-
sany przez G. Rosińską, w: “Spór o relację transcendentalną (Próba oceny stanowiska 
A. Krempla),” Roczniki Filozoficzne 9, nr 1 (1961): 119–132. 
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“względną jednością, racjonalnie uporządkowaną,”55 czyli kosmosem. 

Podstawą tej jedności są: podobne działanie, wspólna pochodność, za-

leżność istotna oraz wspólne ostateczne przyporządkowanie do Absolu-

tu.56 Dzięki temu świat można poznawać i zrozumieć. 

Relacje transcendentalne mogą być dwojakiego rodzaju: pomię-

dzy poszczególnymi bytami, jak i “wewnątrz” bytów. W ten sposób pod-

stawowym rozróżnieniem w obrębie relacji transcendentalnych jest ich 

podział na relacje międzybytowe i wewnątrzbytowe. 

1. Relacje transcendentalne międzybytowe. Relacje transcenden-

talne, wyróżnione ze względu na przyporządkowanie danej bytowości 

do czegoś innego, nazywamy relacjami transcendentalnymi międzyby-

towymi. Rozpatrując ten rodzaj relacji możemy za Krąpcem wyróżnić: 

przyporządkowanie sprawcze, celowe oraz formalno-wzorcze. Oznacza 

to, że w naturę każdego bytu przygodnego wpisana jest zależność od 

przyczyny zewnętrznej, przyjmująca postać przyczynowania sprawcze-

go, wzorczego i celowego. Każdy byt przygodny posiada swego twór-

cę, jest uformowany według danego wzoru oraz ma określony cel. Zda-

niem Krąpca, relacje te nie mogą przebiegać w nieskończoność, mimo 

że przeprowadzane rozumowania niekiedy mogą na to wskazywać. Moż-

na bowiem zapytać: skąd wzięła się jakaś rzecz (np. długopis), jakie 

jest jej przeznaczenie i z czego jest ona zbudowana? Kiedy jednak wska-

żemy na konkretnego twórcę (np. człowieka—rzemieślnika tworzącego 

długopis), te same pytania o sprawczość, celowość i przyporządkowa-

nie formalno-wzorcze można postawić na nowo w odniesieniu do ist-

nienia tegoż twórcy. W tym miejscu pojawia się problem nieskończo-

nego ciągu przyczyn sprawczych, wzorczych i celowych. Uznanie takie-

go ciągu sprowadzałoby się do uznania pochodności bytu przygodnego 

wyłącznie od innych bytów przygodnych, co podważałoby podstawowe 

                                                
55 Relacja, PEF, 714. 
56 Zob. Relacja, PEF. 
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zasady metafizyki. Dlatego aby nie postępować w nieskończoność z ko-

lejnymi odniesieniami, konieczne jest przyjęcie istnienia Absolutu. Wy-

nika z tego, że każdy byt przygodny w jakiś sposób zależy i jest przy-

porządkowany do Absolutu.57 Ostatecznie to relacja wszystkich bytów 

do Absolutu pozwala mówić o świecie czy kosmosie jako o uporząd-

kowanej całości, powiązanej rozmaitymi relacjami. Podstawą tych ostat-

nich są bowiem relacje międzybytowe transcendentalne, wyrażające za-

leżność przyczynową bytów przygodnych od Absolutu. Skutkiem przy-

czynowania sprawczego, celowego i wzorczego, o ile te przyczyny poj-

mujemy ultymatywnie, a więc jako przyczynowanie właściwe Absolu-

towi, jest byt przygodny. Być zaś tego rodzaju bytem, to być “zdeter-

minowaną treścią (możność) jako współmiernie istniejącą (akt), które 

to istnienie jako różne od treści jest przez to samo uprzyczynowane.”58 

W ten sposób od relacji transcendentalnych międzybytowych przecho-

dzimy w naszych rozważaniach do relacji transcendentalnych we-

wnątrzbytowych. 

2. Relacje transcendentalne wewnątrzbytowe. W ramach reali-

stycznej koncepcji rzeczywistości Krąpiec wyróżnia różnego rodzaju 

złożenia bytowe o szczególnym znaczeniu. Pośród nich wymienia skład-

niki substancjalne i przypadłościowe, do których zalicza złożenie z ma-

terii i formy, jak też “składniki bytowe dotyczące substancji i przypa-

dłości, jakimi są: istota i istnienie.”59 Z elementów tych powstaje okre-

ślona całość, która jest powiązana szeregiem różnego rodzaju relacji. 

Wszystkie te relacje ostatecznie układają się w stosunku aktu do moż-

ności. Jednak w pełni transcendentalny charakter, czyli dotyczący każ-

dego bytu, ma jedynie relacja istoty i istnienia, a ze względu na nią tak-

                                                
57 Zob. P. Moskal, Religia i prawda (Lublin: Wyd. KUL, 2009), 99–104. 
58 Krąpiec, Metafizyka, 333. 
59 M. A. Krąpiec, “Analogia,” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, red. A. Ma-
ryniarczyk (Lublin: PTTA, 2000), 210 (cyt. dalej: Analogia, PEF). Zob. także M. A. 
Krąpiec, Teoria analogii bytu (Lublin: RW KUL, 1993). 
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że relacja aktu i możności. Chodzi w nich o konstytucję bytu nie wy-

łącznie w sensie jednostkowego konkretu, lecz bytu jako takiego, czyli 

jako istniejącego, który tworzy istota zdeterminowana konkretnym ist-

nieniem.60 

Na podstawie wyodrębnienia relacji transcendentalnych między-

bytowych i wewnątrzbytowych Krąpiec dokonuje ogólnej systematyza-

cji relacji transcendentalnych. Wymienia trzy najważniejsze ich rodza-

je, które według niego mają ważkie znaczenie zarówno w konstytucji 

bytu, jak i w poznaniu metafizycznym.61 

1. Relacje związane z faktycznością bytu. Pierwszą jest relacja 

istoty do istnienia, która konstytuuje całą bytowość. Relacja ta jest obec-

na w każdym bycie i wskazuje na konieczną przyczynę sprawczą istnie-

nia bytu, którą ostatecznie jest byt konieczny, czyli Absolut. Bez niego 

nie byłoby świata bytów przygodnych, gdyż “żaden byt przygodny nie 

jest zdolny do nadania sobie istnienia, którym sam nie jest, i na mocy 

swej natury istnienia nie posiada.”62 Tak więc fakt istnienia oznacza za-

chodzenie w każdym bycie przygodnym transcendentalnej relacji 

istnienia do istoty.63 Relacja transcendentalna przebiegająca w bycie ist-

niejącym wskazuje tym samym na ograniczenie istnienia przez istotę 

(treść), co oznacza, że istnienie to nie jest konieczne. Jedynym przy-

padkiem, gdzie istnienie nie jest ograniczone przez istotę jest Absolut. 

Relacja ta pokazuje zatem, na czym polega przygodność bytów. Ich ist-

nienie nie tłumaczy się bowiem “samo przez się,” stąd potrzebuje uza-

sadnienia w istnieniu absolutnym. 

2. Relacje związane z inteligibilnością (poznawalnością) bytu. 

Fakt, że byty są poznawalne, według Krąpca, jest skutkiem tego, że 

każdy byt wchodzi w transcendentalną relację z intelektem. Dzięki tej 

                                                
60 Zob. Krąpiec, Metafizyka, 332. 
61 Zob. Analogia, PEF, 211–212. 
62 Ibid., 212. 
63 Ibid. 
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relacji mówimy, że byty są inteligibilne. Inteligibilność bytu, przy jed-

noczesnej jego przygodności, wyklucza posiadanie przez byt sam przez 

się możliwości dostosowywania się do intelektu. To z kolei pociąga za 

sobą wniosek, że inteligibilność bytu musi pochodzić “z zewnątrz,” a jej 

źródłem może być wyłącznie byt inteligibilny ze swojej natury, a więc 

byt odznaczający się absolutnym intelektem. 

3. Relacje związane z działaniem bytu. Dzięki tym relacjom “rze-

czywistość jest dynamiczna i sensowna, bo wewnętrznie nacechowana 

celowością, będącą realnym motywem działania bytu.”64 Byt jest ce-

lem, a więc przedmiotem pożądania woli. Krąpiec wykazuje, że ta wła-

ściwość, wskazująca na amabilność bytu, musi wynikać z relacji trans-

cendentalnej wiążącej go z wolą Absolutu. Przygodny byt jest chciany 

i ostatecznie naznaczony celem przez wolę Absolutu. 

 

Rozróżnienia zaproponowane przez Krąpca można ująć 

za pomocą graficznego schematu: 

Przyporządkowanie 

sprawcze 

Przyporządkowanie 

wzorcze 

Przyporządkowanie 

celowe 

 

Międzybytowe 

 RELACJEi  

 TRANSCENDENTALNEi 

Wewnątrzbytowe 
 

Byt jako „ten oto”  

Składniki substancjalne i 

przypadłościowe, złożenie z materii i 

formy 

Akt i możność 

Byt jako byt 

Składniki bytowe dotyczące 

substancji i przypadłości 

Istota i istnienie 

Powyższe rozważania na temat relacji transcendentalnych wska-

zują, iż relacje te są podstawą partycypacji, czyli związania bytów przy-

godnych z Absolutem (przez przyczynowanie sprawcze, wzorcze i ce-

                                                
64 Ibid., 211. 
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lowe), wyjaśniającej jednoczesną transcendencję i immanencję Absolu-

tu wobec pozostałych bytów.65 

Bytowe podstawy relacji transcendentalnych 

W ujęciu Krąpca “bytowość bytu jest istnieniem jakiejkolwiek tre-

ści, w sobie zdeterminowanej.”66 W każdym przypadku bytowym za-

chodzi inne istnienie i inna treść, ale zawsze mamy do czynienia z ist-

niejącą w sobie, zdeterminowaną treścią. Istnienie i treść nie są redu-

kowalne, dlatego, według Krąpca, “taki stan rzeczy wskazuje na wza-

jemne, transcendentalne (w każdym bycie występujące) związanie ist-

nienia z treścią poszczególnego konkretu. . . . Zatem pomiędzy sub-

strukturą bytową (istnieniem i treścią) zachodzi transcendentalna rela-

cja.”67 Realistyczne rozumienie struktury bytu niejako wymusza uzna-

nie istnienia realnych (choć relacje te poznajemy intelektualnie, to jed-

nak nie tworzymy ich, lecz stwierdzamy ich zachodzenie68) relacji ko-

niecznych, które przebiegają przez każdy byt—a więc relacji transcen-

dentalnych. To jest podstawowy powód konieczności wyodrębnienia re-

lacji transcendentalnych. Ukonstytuowanie bytu, jak już wcześniej 

stwierdzono, można rozpatrywać w dwóch aspektach: konkretnego by-

tu, czy też bytu w ogóle. Konkretny byt ujmujemy w ramach przyczyn 

materialnej i formalnej, a realizuje się on poprzez wpisanie w schemat 

aktu i możności. Natomiast byt jako byt rozpatrujemy w aspekcie istoty 

i istnienia. W tym przypadku niezbędne jest uprzyczynowanie spraw-

cze, wzorcze i celowe. We wszystkich tych przypadkach możemy, wy-

odrębnić relacje konieczne, a także transcendentalne. Z jednej strony, 

                                                
65 Zob. Z. J. Zdybicka, Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem 
a Bogiem (Lublin: TN KUL, 1972), 159–171. 
66 Krąpiec, Język i świat realny, 227. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 



Piotr Stoll 160 

odkrycie relacji transcendentalnych wynika z takiej właśnie koncepcji 

bytu, a z drugiej strony, bytu nie da się bez nich pomyśleć i zrozumieć, 

gdyż wyodrębnienie realnych relacji transcendentalnych pociąga za so-

bą szereg poniżej opisanych konsekwencji. 

Byt, w którym zachodzi transcendentalna relacja pomiędzy istotą 

a istnieniem, wymaga wyjaśnienia swojego uprzyczynowania w aspek-

cie sprawczym, wzorczym i celowym, a to odnosi nasze rozważania na 

jego temat do Absolutu, którego istnienie tłumaczy byty przygodne. Re-

lacje pomiędzy Absolutem a bytami przygodnymi tłumaczy teoria par-

tycypacji. Krąpiec pisze:  

[I]stnienie relacji transcendentalnej wewnątrz konkretnego bytu, 

wśród jego substrukturalnych “części,” stanowi realny powód-

rację zachodzenia samego związku przyczynowego, jaki zauwa-

żamy w świecie. Przyczynowość nie jest bowiem czymś tylko 

myślowo “wydumanym” na tle przyjętej koncepcji bytu najprost-
szego i w sobie niezłożonego, lecz jest właśnie innym aspektem 

faktu wewnętrznego złożenia bytu z jego substrukturalnych czę-

ści. . . . W strukturze zatem złożonego bytu jest zawarte przypo-
rządkowanie i relacja składowych komponentów jako korelatów. 

. . . Przyczynowość nie jest zatem jakimś postulatem “dodanym” 

do istniejącej rzeczywistości, lecz jest wpisana w tę rzeczywi-

stość jako “realna racja” realnych relacji.69 

Podstawę całej racjonalności świata, w którym żyje człowiek, sta-

nowi byt realnie istniejący. Człowiek jest w stanie poznawać tenże byt 

i wchodzić z nim w relację amabilną dzięki wpisanym weń relacyjnym 

transcendentalnym właściwościom. Tymi właściwościami są prawda, do-

bro i piękno. Ujawniają one relacje każdego bytu do bytu osobowego 

w aspekcie odpowiadającym każdej właściwości. Prawda wyraża inteli-

gibilność bytu, realizującą się analogicznie we wszystkich bytowych 

                                                
69 Ibid., 228–229. 
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przypadkach,70 fundującą poznawalność bytu. Z inteligibilności bytu 

możemy zatem wnioskować o istnieniu relacji transcendentalnych. Osta-

tecznie bowiem zależy ona od istnienia bytu.71 

Transcendentalne dobro ujawnia amabilność bytów, czyli fakt, że 

byty są chciane i kochane. Właściwość ta przynależy każdemu bytowi, 

gdyż jest on związany z wolą Stwórcy lub twórcy. Dobro rozumiane ja-

ko transcendentalna właściwość bytu możemy rozpatrywać na trzy spo-

soby: a) jako zgodność bytu z wolą (Stwórcy lub twórcy), tu objawia 

się stan doskonałości bytowej, b) jako konieczny związek bytu z wolą 

(Stwórcy lub twórcy), a także c) jako cel wszelkiego dążenia, czyli po-

żądania.72 Dzięki dobru, dynamiczna rzeczywistość jest celowa i chcia-

na. Piękno oznacza natomiast doskonałość bytu.73 Jest ono wyrazem 

spełnienia się istnienia bytu jako syntezy dobra i prawdy, przez co 

wskazuje “kres dążenia każdego bytu i całej rzeczywistości.”74 

Pisząc o relacjach transcendentalnych, Krąpiec zwraca uwagę, że 

ich podstawą jest “nie w pełni samodzielna, samotłumacząca się struk-

tura bytowa, której przypadkami są bytowe substruktury, przedmioto-

wość dla działań, znakowość i skutkowość. One to wskazują na korela-

ty, konieczne dla zrozumienia ich bytowości.”75 W jego ujęciu, cały 

świat jest przeniknięty relacyjnością. Główną funkcję spełniają relacje 

konieczne obecne w każdym bycie, a więc relacje transcendentalne. 

Stanowią one “podstawową ‘rację’ istnienia rzeczywistości”76, gdyż 

                                                
70 O znaczeniu analogii dla filozofii zob. M. A. Krąpiec, “Analogia w filozofii,” w: 
Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski (Lublin: PTTA, 
2005), 447–469. 
71 Zob. Krąpiec, Metafizyka, 333. 
72 Zob. A. Maryniarczyk, Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy (Lublin: PTTA, 
2007), 88–90. 
73 Byt, PEF, 756. 
74 Maryniarczyk, Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy, 127. 
75 Krąpiec, Język i świat realny, 229. 
76 Ibid., 230. 



Piotr Stoll 162 

wszystko, co jest jakąś postacią aktu i możności, wyraża jakąś postać 

relacji transcendentalnych.77 Ponadto relacje te są podstawą poznawal-

ności Absolutu, gdyż odkrywane w przygodnych bytach wskazują na 

konieczność Jego istnienia. 

Podsumowanie 

Niniejszy artykuł miał na celu usystematyzowanie rozważań Mie-

czysława A. Krąpca na temat relacji. W efekcie czego zrekonstruowano 

Krąpca uzasadnienie dla realności relacji, wyróżnienia relacji koniecz-

nych i znaczenia relacji w poznaniu metafizycznym. Analizy zostały 

przeprowadzone na bazie następujących problemów: a) istnienia bytów, 

a zwłaszcza subontycznej relacji między istotą i istnieniem, która prze-

biega całą rzeczywistość; b) sposobu bytowania i poznawania rzeczy, 

gdzie relacje transcendentalne wskazują na ich analogiczność; c) po-

znania Absolutu, które jest osiągalne jedynie dzięki odkryciu relacji 

transcendentalnych w bycie przygodnym.  

W toku analiz wykazano, że realistyczne ujęcie struktury bytu pro-

wadzi do intelektualnego wyodrębnienia relacji realnych, których zane-

gowanie pociągnęłoby za sobą odrzucenie pluralizmu bytowego, po-

znawalności świata, a także możliwości uprawiania filozofii jako osta-

tecznej interpretacji rzeczywistości. Ponadto odnotowano, że istnieje 

nieodzowność wyodrębnienia relacji koniecznych, których zakwestio-

nowanie skutkowałoby podważeniem istotowych aspektów bytu. W ra-

mach relacji koniecznych Krąpiec wyodrębniał relacje transcendental-

ne, przenikające każdy byt. Pośród nich zaś wyróżniał relacje między-

bytowe, które rozpatrywał w aspekcie przyczynowania sprawczego, 

wzorczego i celowego. Pomijanie tych relacji uniemożliwiałoby wyja-

śnienie zaistnienia bytu, jego natury, racjonalności, a także dotarcie do 

                                                
77 Zob. ibid. 
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ostatecznej przyczyny bytowania—Absolutu. Z kolei zanegowanie re-

lacji transcendentalnych wewnątrzbytowych podważałoby rację istnie-

nia każdego konkretnego bytu, gdyż jego istnienie nie różniłoby się re-

alnie od istoty. Z przeprowadzonych rozważań wynika także, że dzięki 

relacjom transcendentalnym byt jest nie tylko realny, ale także racjo-

nalny i amabilny, czyli poznawany przez intelekt i chciany przez wolę. 

Dlatego też nie można zaprzeczyć istnieniu realnych relacji transcen-

dentalnych, nie negując jednocześnie samego bytu. 
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SUMMARY 

The paper is aimed at systematizing the thoughts of Mieczysław A. Krąpiec on the sub-
ject of relations. The author reconstructs Krąpiec’s justification for the reality of rela-
tions, the distinction of necessary relations, and the importance of relations in meta-
physical cognition. The analyses are conducted on the basis of the following problems: 

a) the existence of beings, and especially the subontic relationship between essence and 
existence that runs through all reality; b) the way in which beings exist and are cog-
nized, where transcendental relations indicate the analogous character of these beings; 
c) the cognition of the Absolute, which is only possible through the discovery of tran-
scendental relations in contingent beings. 
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