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SUMMARY
In this article, the outline of Aquinas theory of transcendental concepts is considered. The analysis
focuses on the first article of the first question De veritate from the Quaestiones disputatae. It shows
that on the basis of relations of being and by means of additional meanings, Aquinas distinguishes
concepts of unlimited extension, which signify the universal ways (or aspects) of being. Concepts of a
being, thing and one are based on the internal relations of form and the corresponding being of a being.
Something, good and truth are based on external relations of beings. Of these three transcendental
concepts, the first indicates the separateness of a being from other beings, the rest signifies the correspondence. The latter is possible on condition that a special being, which in a sense is everything,
exists. Texts from De ente et essentia and Summa Theologiae are used as an auxiliary: from De ente in
order to show the distinction between the separated (substantial) way of being and universal (transcendental) way of being; from Summa in order to explicate the transcendental nature of beauty. At the
end, the article touches on the complicated question concerning the value of transcendental concepts.

ÁVADAS
Ðiame straipsnyje transcendentalijomis vadinamos neribotos apimties sàvokos, analogiðkai reiðkianèios visuotinius

esaties aspektus. Pirmasis poþymis jas
skiria nuo universalijø, arba bendrøjø sàvokø, antrasis  nuo empiriniø ir forma-
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liøjø mokslø sàvokø. Tai, kad ðios transcendentalijos reiðkia esaties aspektus ir
yra jø paþinimo priemonës, jas atskiria
nuo Kanto transcendentalijø, kurios reiðkia ne paþinimo objektus, o apriorinius
paþinimo bûdus1. Turtinga transcenden-

talijos sampratø ávairovë èia nenagrinëjama, bandoma atlikti daug kuklesnæ uþduotá  apþvelgti Tomo Akvinieèio transcendentalijø teorijos metmenis. Pabaigoje
palieèiamas sudëtingas transcendentalijø prasmingumo klausimas.

1. ISTORINIS FONAS
Transcendentalijø kaip ypatingø filosofijos sàvokø teorija yra mûsø laikø
kûrinys. Taèiau pamatus jai padëjo ikisokratikai, o metmenis kûrë Aristotelis,
Albertas Didysis, Tomas Akvinietis ir
kiti antikos ir viduramþiø màstytojai.
Tos sàvokos pavadintos transcendentalijomis, nes jø apimtis pranoksta deðimt
Aristotelio kategorijø. Viduramþiais jø
svarba pirmiausia pradëjo ryðkëti Aleksandro Halieèio ir Alberto Didþiojo raðtuose2. Dël transcendentalijø skaièiaus ir
funkcijø pasisakoma ávairiai. Jø svarbà
pabrëþia ðiuolaikiniai tomistai3.
Nors Akvinietis kûrë transcendentalijø teorijos metmenis, taèiau, atrodo, jos
nebuvo jo dëmesio centre. Tik esiniui ir
tiesai jis paskyrë atskirus traktatus, o
daiktà, viená, kà nors, gërá ir groþá kaip
transcendentalijas, arba modi generaliter
consequenti omne ens (apskritai visus esinius lydinèius [esaties] bûdus), apibûdino
nagrinëdamas kitas temas.
Trumputis tekstas, kuriame iðdëstyta tai, kà nenusiþengiant tiesai, galima
pavadinti Akvinieèio transcendentalijø
teorijos metmenimis, yra Svarstytø klausimø pirmojo klausimo Apie tiesà pirmasis artikulas. (Klausimus apie tiesà Tomas svarstë 12561259 m. dirbdamas
Paryþiaus universitete.) Èia Tomas atsa-
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kinëjo á dispute iðkeltus klausimus dël
tiesos ir esinio santykiø. (Esiná jis jau
nagrinëjo anksèiau, maþdaug 1253 m.4
paraðytame maþajame filosofiniame
traktate Apie esiná ir esmæ.)
Tryliktojo amþiaus Paryþiaus universitete buvo reikalaujama, kad teologijos
magistras keletà kartø per metus dalyvautø diskusijoje. Magistras ið anksto parinkdavo temà. Paskirtos dienos rytà studentai, dëstytojai ir sveèiai susirinkdavo
salëje. Magistras perskaitydavo trumpà
ávadinæ paskaità, o bakalauras, jo asistentas, suformuluodavo diskutuotinà klausimà ir labiausiai tikëtinus atsakymus.
Kiti disputo dalyviai nurodydavo keblumus ir suformuluodavo prieðtaravimus.
Á juos, iðplëtodamas savo atsakymus,
bandydavo atsakyti minëtas asistentas.
Magistras taip pat dalyvaudavo diskusijoje, taèiau svarbiausias disputantas bûdavo ne jis, o bakalauras (ði praktika truko iki XVI a.). Diskusijos turinys bûdavo uþraðomas. Uþraðus pasiimdavo magistras ir jais remdamasis parengdavo
tai, kas buvo vadinama klausimo determinacija (determinatio magistralis). Kità
dienà jis tà determinacijà drauge su
prieðtaravimais ir jø sprendimais vieðai
perskaitydavo. Viena paskaita sudaro
vienà Svarstytø klausimø artikulà.
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Bûtent pirmojo Tomo Akvinieèio
Svarstytø klausimø artikulo (jø yra daugiau negu 500) determinacijoje iðdëstyti
transcendentalijø teorijos metmenys. Deja, ðis artikulas, kaip ir visas pirmas klausimas, kuriam jis priklauso, mums þinomas tik ið perraðinëtojø rankraðèiø, nes
paties Tomo diktuotas tekstas neiðliko.
Taèiau ekspertai garantuoja, kad perraðinëtojai tiksliai perteikë autoriaus mintis5.
Kokiomis nuostatomis vadovavosi
Tomas jas reikðdamas? Pasak jo paties,
ðio pobûdþio svarstymai turi bûti kreipiami ne tiek á tai, kad bûtø iðtaisytos

kokios nors klaidos, kiek á tai, kad dalyviai geriau suprastø ieðkomà tiesà
kaip tikslà; todël determinuodamas
klausimà, magistras privalo remtis ne
tiek autoritetu, kiek protu, nes jeigu jis
labiau remsis autoritetu, tai klausytojai
gal ir patikës atsakymu, taèiau jo nesupras ir nepraturtës þiniø6.
Þinios apie nagrinëjamo teksto atsiradimo aplinkybes ir tikslus padeda já
tiksliau suprasti ir ávertinti. Todël nagrinëdami Tomo Akvinieèio transcendentalijø teorijos metmenis, turësime omeny tai, kas jau iðdëstyta.

2. ARTIKULO STRUKTÛRA
Pirmasis traktato Apie tiesà artikulas
sudarytas ið trijø daliø: problemos iðkëlimas, jos iðriðimas ir atsakymai á klausimus. Pirmoji dalis sudaryta ið dviejø
skyriø, kuriuos galima ávardyti kaip pro
et contra: tiesa ir esinys yra visiðkai tapatûs  tiesa ir esinys yra skirtingi. Pirmàjá teiginá grindþia septyni argumentai,
antràjá  penki. Visus juos iðdësto disputantai. Tø argumentø suprieðinimas iðkelia problemà, kurià magistras, ðiuo atveju
Akvinietis, privalo iðspræsti. Antroji da-

lis  tai sprendimas, arba atsakymas. Jo
turiná galima padalinti á du skyrius:
sprendimo metodas ir prielaidos bei pats
sprendimas. Transcendentalijø teorijos
apmatai iðdëstyti pirmajame antrosios
artikulo dalies skyriuje, todël jis mus domins labiausiai. Treèioji dalis  tai atsakymai á pirmojoje dalyje iðdëstytus argumentus þvelgiant pro antrojoje dalyje iðsakyto poþiûrio prizmæ. Á juos gilinantis
galima pasitikrinti, ar teisingai supratome problemos sprendimà.

3. VERITAS IR VERUM, ESINYS IR ESATIS
Prieð pradëdamas nagrinëti artikulo
turiná, noriu atkreipti dëmesá á dvi kalbines detales. Pirmiausia á dvi þodþio
tiesa lotyniðkas formas: veritas ir verum.
Jos pasirodo paèioje artikulo pradþioje:
Et primo queritur quid est veritas? Videtur
quod verum sit omnino idem quod ens (Pirmiausia klausiama, kas yra tiesa? Atrodo,
kad tiesa yra visiðkai tas pats, kas esinys.

Pabraukta mano.  G. V.). Pirmoji vartojama kalbant apie tiesà kaip objektà,
antroji  kalbant apie tiesà kaip atributà. Ðiø formø vartojimo santykis artikule yra keturiolika atvejø ir ðeðiasdeðimt
keturi. Þodþiai teisingas ir tikras neatitinka èia nurodytos verum prasmës, todël
minëtà perskyrà tenka suprasti ið konteksto, nes verèiant á lietuviø kalbà,
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abiem prasmëms atstovauja vienas þodis tiesa. Veritas ir verum vartojimo daþnumo santykis akivaizdþiai rodo atribucinës formos svarbà, o jos vartojimas
minëtame antrosios artikulo dalies pirmajame skyriuje rodo, kad tiesà, beje,
kaip ir visas kitas transcendentalijas,
reikia suprasti atribucine prasme, nes
jos reiðkia bendrus visø esiniø esaties
bûdus, atsiskleidþianèius ávairiais esinio
aspektais.
Taip pat reikia atkreipti dëmesá á sàvokø esinys ir esatis vartojimà. Jø skirtin-

gumas ðiame tekste reiðkia ne dalykø,
apie kuriuos kalbama, skirtingumà, o
kalbëjimo apie tà patá dalykà skirtingumà. Pirminis terminas èia yra esinys, nes,
pasak Aristotelio ir Tomo Akvinieèio,
paþinimas prasideda nuo pirmøjø substancijø arba individualiø daiktø esaties,
kitaip tariant, nuo esiniø. Terminas esinys reiðkia tam tikrà esatá, o ne apskritai esatá, arba bûtá. Taèiau kiekviename
esinyje yra bendrybë, dël kurios já tik ir
galima vadinti esiniu. Toji bendrybë þymima terminu esatis.

4. ESINIO IR TIESOS SANTYKIO PROBLEMA
Kadangi klausimai filosofijai svarbesni uþ atsakymus, prieð pradëdami kalbëti apie Tomo Akvinieèio transcendentalijø teorijos metmenis, trumpai apþvelgsime jø iðdëstymo tvarkà lëmusius
klausimus ir jais iðryðkintà problemà.
Svarstytø klausimø pirmojo artikulo
temos Kas yra tiesa nagrinëjimas pradedamas klausimu, koks yra tiesos ir esinio santykis. Pirmiausia atrodo, kad esinio ir tiesos apibrëþimai sutampa: tiesa
yra tai, kas yra, ir esinys yra tai, kas yra.
Siekiant iðvengti visiðko tiesos ir esinio
sutapatinimo, buvo pasiûlytas teiginys,
kad jø subjektas yra tas pats, bet prasmë skirtinga, kitaip tariant, tiesa ir esinys yra tas pats, bet skirtingai màstomas
objektas. Taèiau ðis sprendimas buvo atmestas remiantis tuo, kad prasmæ iðreiðkia apibrëþimas: kadangi tiesos ir esinio
apibrëþimai sutampa, turi sutapti ir jø
prasmës. Jeigu jos nesutaptø, tai tiesà atskyrus nuo esinio, já vis tiek bûtø galima suprasti, bet taip nëra. Be to, jeigu
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tiesa nebûtø tapati esiniui, ji bûtø esinio
bûsena, bet ji esinio nei ardo, nei maþina, nei riboja, vadinasi, tiesa nëra esinio
bûsena, todël ji yra tapati esiniui. Kadangi tiesa ir esinys bûsenos atþvilgiu
nesiskiria, jie yra visiðkai tapatûs. Juk
negalima nurodyti jokiø juos atskirianèiø poþymiø. Jeigu toks poþymis atsirastø, tai reikëtø nurodyti bendrà tiesos ir
esinio giminæ, o tai neámanoma, nes esinys yra visko, kas dalijama á gimines,
predikatas, kuris nepriklauso jokiai giminei. Be to, tiesa esinio niekuo nepapildo, vadinasi, ji yra tapati esiniui. Tuo
argumentai uþ tiesos ir esinio tapatybæ
baigiami ir pradedamas dëstyti prieðingas poþiûris sed contra.
Jeigu tiesa ir esinys sutaptø, tai pasakymas teisingas esinys bûtø beprasmis
daugþodþiavimas, bet jis turi prasmæ, vadinasi, tiesa ir esinys nëra tapatûs. Esiniu ir gëriu vadinami tie patys dalykai,
kitaip tariant, esinys ir gëris lygiaverèiai,
bet ne kiekvienas dalykas, kurá galima
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pavadinti tiesa, gali bûti pavadintas gëriu. Todël ne kiekvienas esinys gali bûti
pavadintas tiesa, kitaip tariant, tiesa ir
esinys nëra lygiaverèiai, vadinasi, jie nëra
tapatûs. Kadangi visuose kûriniuose esatis
skiriasi nuo to, kas yra, ir kadangi tiesa þymi daikto esatá, tai ji skiriasi nuo to, kas
yra, bet tas, kas yra, yra tapatus esiniui.
Vadinasi, tiesa netapati esiniui. Be to, esinys yra pirmesnis uþ tiesà, todël jie yra
skirtingi. Esinys, vienis, tiesa ir gëris Dieve skiriasi, nes vienis priklauso Tëvui,
tiesa  Sûnui, gëris  Ðv. Dvasiai. Skiriasi jie ne tik kaip protu suvokiami pradai,
bet ir realiai. O tai, kas skiriasi prieþastyje (Dieve), padarinyje (Kûrinijoje) turi
dar labiau skirtis. Todël esinys, tiesa, vienis ir gëris kûriniuose realiai labiau skiriasi negu protu suvokiamuose praduose. Ðiuo argumentu baigiasi pirmoji artikulo dalis.
Pastaroji, kaip jau minëta, padalyta á
dvi argumentø grupes. Pirmoji grupë 
tai argumentai, ginantys teiginá, kad tiesa ir esinys yra visiðkai tapatûs, o antroji, prasidedanti þodþiais sed contra, 
tai argumentai, kuriais árodinëjama, kad,
prieðingai, tiesa ir esinys yra skirtingi.
Ðios grupës skiriasi ne tik savo tikslais
ir argumentø skaièiumi, bet ir jø turiniu.
Pirmojoje grupëje kalbama tik apie esinio ir tiesos santyká, o antrojoje, be tø
dviejø, pasirodo gëris ir vienis bei aptariami jø santykiai su esiniu ir tiesa. Beje, uþuomina á gërá, bet tik uþuomina,
buvo padaryta pirmojoje argumentø
grupëje, teigiant, kad Dievo buvimas gali
bûti suprastas net jei intelektas nuo Jo
trumpam atskirtø gerumà7. Akivaizdu,
kad tyrimo kulminacija  tai paskutinis,
teologinis argumentas, kuris á tyrimo

laukà átraukia dar vienà sàvokà  viená.
Tiesa, tiriant naudojamasi dar viena itin
svarbia sàvoka, taèiau apie jà neklausiama. Jos ypatinga svarba iðryðkëja tik determinacijoje. Toji sàvoka  tai esinio esaties (buvimo) bûdai.

4.1. Esinio esaties bûdai
Determinacijà (determinatio magistralis) Tomas pradeda metodiniu nurodymu: tyrimà reikia pradëti ið pradþiø, o
pradþia yra tai, kà protas supranta pirmiausiai ir aiðkiausiai. Toks pradas yra
esinys8. Ið tiesø juk pirmiausia suvokiama, kad kaþkas yra, ir tik vëliau  kas
jis yra ir koks jis yra. Atrodo, kad bûtent taip reikëtø suprasti Akvinieèio þodþius, jog kitos sàvokos papildo esiná:
oportet quoad omnes aliae conceptiones intellectus accipiantur ex additione ad ens (dera, kad visos kitos proto sàvokos bûtø paimamos ið esinio papildymo)9. Taèiau kaip
galima papildyti neribotos apimties sàvokà? Tomas pabrëþia, kad jos negalima papildyti jokiu skiriamuoju poþymiu
taip, kaip papildoma giminë, nes esinys
nëra giminë. Taip pat jo negalima papildyti taip, kaip subjektas papildomas akcidencijomis. Taèiau apie esiná kalbama:
ens per se dupliciter dicitur: uno modo quod
diuiditur per decem genera, alio modo quod
siginificat propositionum ueritatem (savaiminis esinys sakomas dvejopai: vienaip apie
tai, kas padalyta á deðimtá kategorijø, kitaip
apie tai, kas reiðkia prielaidos tiesà)10. Ðiuo
kalbëjimo apie esiná bûdu Akvinietis apsiriboja metafizikos brevijoriumi pravardþiuojamame darbelyje (opusculum) Apie
esiná ir esmæ. Juo pradeda esinio apibûdinimà ir mûsø nagrinëjamame Apie tieLOGOS 46
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sà artikule: qualibet natura est essentialiter ens (kiekviena prigimtis esmingai yra
esinys)11, taèiau tuojau pat já pakeièia kitu, sudëtingesniu12, pridurdamas, kad
be kategorijø, dar yra esinio esaties bûdus iðreiðkianèios sàvokos. Tie bûdai
skirstomi á atskirus ir bendrus.

4.2. Atskiri
Atskiri esinio esaties bûdai suprantami atsiþvelgiant á ávairius esiniø laipsnius ir á ávairias daiktø gimines arba kategorijas, nes giminës neprideda esiniui
jokios skirtingybës, kuri galëtø pakeisti
jo prigimtá, pvz., substancija reiðkia savarankiðkà, o atsitiktinybë  priklausomà esinio esatá. Iðsamiau ðie esinio buvimo bûdai buvo iðnagrinëti traktatëlyje Apie esiná ir esmæ13. Jo fone galima geriau suprasti tai, kas nagrinëjamame artikule iðsakyta tik vienu sakiniu.
Savarankiðkø, savaime arba per save (per se), bet ne ið savæs, esanèiø esiniø skirtingumas yra dël akto ir galimybës proporcijø ávairovës: kuo daugiau
esinyje akto ir maþiau galimybës, tuo tobulesnis jo esaties bûdas. Ðitaip iðsirikiuoja iðtisa esiniø hierarchija su pirmuoju esiniu kaip grynuoju aktu virðûnëje ir pirmàja materija kaip grynàja galimybe apaèioje. Didþiàjà tos hierarchijos dalá ádaiktina savarankiðkai esanèiø esiniø, arba pirmøjø substancijø, hierarchija, kuri suskirstyta á ðias dideles
dalis: pirmoji paprastoji substancija, kurios esatis tapati formai (ji yra visø kitø
substancijø esaties ðaltinis); atskirtosios
substancijos, kuriø nematerialios formos
nëra tapaèios jø esatims; sudëtinës, arba materialiosios, substancijos.
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Nesavarankiðki esaties bûdai priklauso akcidencijoms. Esiniais jas galima
vadinti tik su iðlygomis, nes savo esatis
jos turi tik kitame, t. y. savo subjekte,
pvz., spalva yra kieno nors spalva: savarankiðkai, arba kaip spalva savaime, ji
neegzistuoja. Traktate Apie esiná ir esmæ
ne tiek aiðkinama, kas yra esatis, kiek tiriama jos sklaida á esinius. Tiesa, pirmame skyriuje pasakyta, kad apie tuos, kurie padalyti á deðimtá kategorijø, sakomas esinys reiðkia daikto esmæ, kitaip
tariant, esmë ir buvimas drauge sudaro
atskirà individualø daiktà, arba pirmàjà substancijà. Daiktas èia yra tarsi tiltelis ið esaties á esmæ. Apie já èia sakoma, kad dël savo apibrëþtumo jis turi
konkreèià esatá ir priskiriamas giminei
bei rûðiai, bet visiðkai neuþsimenama,
kad jis yra transcendentalija. O to neþinant, galima nustebti perskaièius, jog
Tomas vadina Dievà daiktu14, nes mes
ápratæ, kad daiktas pirmiausia reiðkia
materialø objektà. Apie transcendentalinæ daikto prasmæ jis prabyla vëliau, pirmajame traktato Apie tiesà artikule15.

4.3. Bendri
Bendri esaties buvimo bûdai kyla ið
dvejopø  vidiniø ir iðoriniø  santykiø.
Kiekvienas esinys turi esatá ir esmæ.
Kaip esmës esatis esinys vadinamas esiniu. Kaip esanti esmë jis vadinamas
daiktu16: juk daiktas tuo skiriasi nuo esinio,
kad esinys paimamas ið esaties akto, o vardas daiktas reiðkia esinio kasybæ arba esmæ.
Kaip esaties ir esmës neatsiejamumas jis
vadinamas vieniu: juk neiginys, kuris lydi absoliuèiai kiekvienà esiná, yra nedalomumas, ir já reiðkia ðis vardas vienis, nes vie-
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nis yra ne kas kita kaip nedalus esinys17. Ðitaip ið vidinës esinio struktûros, t. y. ið
tam tikros formos ir su ja susijusios esaties, iðvedamos pirmosios dvi (jeigu neskaièiuojamas pats esinys) transcendentalijos  daiktas ir vienis.
Taèiau kiekvienas konkretus daiktas
yra konkretus todël, kad turi bûtent savo
esmæ ir esatá bei unikalø jø santyká, todël
jis yra kas nors arba kitas kas. Ði transcendentalija yra tarsi perëjimas ið vidiniø
santykiø srities á iðoriniø santykiø sritá,
nes ji reiðkia iðvidiná esinio unikalumà,
kuris per santyká su kito esinio unikalumu atsiskleidþia kaip kitoniðkumas. Kartu ði transcendentalija reiðkia esinio atskirumà: kaip esinys vadinamas vieniu, nes
pats savaime yra nedalus, taip jis vadinamas
kuo nors, nes nuo kitø yra atskirtas18.
Iðoriniai esiniø santykiai neapsiriboja kitoniðkumu: dar yra atitikties santy-

kiai. Jie yra todël, kad egzistuoja ypatingas esinys, kuris tam tikru bûdu yra viskas19. Jis  tai protinga siela. Bûtent jos
santykiuose su kitais esiniais yra atitiktis. Atitikties santykiai yra ávairûs, nes
protinga siela turi ávairiø galiø, ið kuriø
Tomas èia pamini tik dvi  supratimà
(intelektà) ir geismà (valià). Geismà atitinkantis esinys vadinamas geru arba gëriu, o atitinkantis supratimà  tikru, teisingu arba tiesa. Ðitaip sukonstruojamos
atitikties transcendentalijos tiesa ir gëris.
Remiantis vidiniø esinio daliø santykiu, transcendentalijos skirstomos á daiktà
ir viená, o remiantis iðoriniais esinio santykiais  á kà nors, gërá ir tiesà. Pastarosios
dar padalijamos á atskirties (kas nors, arba kitas) ir atitikties (gëris ir tiesa) transcendentalijas. Taèiau ar siela suvokia esiná tik kaip tiesà ir gërá? Juk siela, be supratimo ir norëjimo, turi ir kitø galiø.

5. GROÞIO TRANSCENDENTALIJA
Apibûdinæs minëtas transcendentalijas kaip bendrus esinio esaties (buvimo)
bûdus ir atributus, Tomas pereina prie
epistemologiniø klausimø (juk artikulo
tema  kas yra tiesa), o apie groþá nagrinëjamame artikule visiðkai neuþsimena.
Todël kyla klausimas ar, jo poþiûriu,
transcendentalijø yra tik tiek, kiek èia
ávardyta, ar daugiau? Juk protinga siela
turi ne tik supratimo ir norëjimo, bet ir
jutimo galià. Apie jà ir jos santyká su groþiu Tomas kalba Teologijos sumoje:
Subjekto groþis ir gerumas sutampa, nes
remiasi tuo paèiu dalyku, t.y. forma, todël geras giriamas kaip graþus. Taèiau
jie  skirtingi santykinai. Mat gerumas

tiesiogiai susijæs su geismu ir siekimu: juk
gëris yra tai, ko visi geidþia ir siekia. Todël jis turi tikslo santyká, nes geidimas ir
siekimas yra tarsi tam tikras judëjimas á
daiktà. Taèiau groþis tiesiogiai susijæs su
paþinimo galia: juk graþiais vadinami tie,
kurie patinka regai. Todël groþis yra deramos proporcijos, nes jutimà dþiugina
proporcingai sudëti daiktai, kaip á já panaðûs; juk ir jutimas yra tam tikras protas, kaip yra kiekviena gebanti paþinti galia. Ir kadangi paþinimas vyksta per supanaðëjimà, o panaðumas yra formos panaðumas, tai groþis yra tiesiogiai susijæs
su formaliàja prieþastimi20.

Tai atsakymas á klausimà, ar tik gëris yra tikslo prieþastis. Kitoje Teologijos
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sumos vietoje Tomas atsako á klausimà,
ar gëris yra vienintelë meilës prieþastis:
Groþis yra tapatus gëriui, nuo kurio skiriasi tik sàlygiðkai. Kadangi gëris yra tai,
ko visi geidþia ir siekia, gërio sampratoje yra tai, kas nuramina geismà, o groþio sampratoje yra tai, ko matymas arba paþinimas nuramina geismà. Todël
ypaè groþá pastebi tos juslës, kurios labiausiai geba paþinti, t.y. protui tarnaujanèios rega ir klausa: juk vaizdus ir garsus vadiname graþiais, bet nesakome,
kad skoniai arba kvapai yra graþûs. Todël akivaizdu, kad groþis gëriui prideda
tam tikrà santyká su paþintine galia, todël gëriu vadinama tai, kas geismui paprastai patinka, o groþiu vadinama tai,
kà patinka suvokti21.

Abiejuose fragmentuose kalbama
apie groþio ir gërio tapatumà ir skirtingumà. Tapatumo ðaltinis parodomas
pirmajame fragmente. Jis yra forma arba esmë. Bet mes jau þinome, kad aktuali esmë yra esinio esmë ir kad ji yra
daiktiðkumas. Taigi vël iðryðkëja transcendentalijos daiktas svarba, kurià jau
minëjome atkreipdami dëmesá á tai, kad
Tomo màstyme ji yra tarsi tiltas, jungiantis esiná ir su atskiraisiais (Apie esiná ir esmæ) ir su bendraisiais (Apie tiesà)
jo esaties bûdais arba atributais. Veikiausiai taip yra dël to, kad daiktas yra
artimiausias pirmosios substancijos prasmei. O pirmosios substancijos yra þmogiðkojo paþinimo pamatas: juk supratime nëra nieko, ko pirmiau nebûtø buvæ jutime. Protingos sielos jutimas jau
yra tam tikras paþinimas. Ir nors ðiuose fragmentuose Tomas tiesos nemini,
bet devintajame traktato Apie tiesà artikule pateiktas jo teiginys, kad tiesa yra
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ir intelekte, ir jutime22, leidþia daryti iðvadà, kad groþis yra tiesiogiai susijæs su
tiesa. Juk forma yra ne tik norëjimo ir
gërëjimosi, bet ir paþinimo prieþastis.
Esinio tiesa, gëris ir groþis sielai yra paþinimo, siekimo ir gërëjimosi objektas.
Atrodo, jog to, kas pasakyta, pakanka iðvadai, kad groþis taip pat yra atitikties
transcendentalija. (Nagrinëtame artikule Apie tiesà Tomas jos veikiausiai nepaminëjo dël straipsnio pradþioje nurodytos prieþasties: svarbiausias klausimø
svarstymo tikslas  atverti tyrinëjimo
perspektyvà, o ne pateikti galutinæ tiesà.) Taèiau su tokia iðvada sutiktø ne visi tomistai23. Vieni linkæ apriboti transcendentalijø skaièiø iki trijø: vienis, tiesa, gëris, o kitas transcendentalijas laikyti
paprastais esinio sinonimais. Kiti kalba
apie galimybæ papildyti transcendentalijø skaièiø vertybe ir ðventybe. Vertybë
bûtø vertinimo galià atitinkantis esinys,
o ðventybë  baimës ir garbinimo galià
atitinkantis esinys. Ðis siûlymas atrodo
viliojamai, nes já priëmus, ne tik estetika, bet ir aksiologija, ir teologija gautø
papildomà metafiziná pagrindà24. Bet ar
já priëmus, netektø þengti toliau ir visus
sielos emocinius santykius su esatimi,
pvz., dþiaugsmà, liûdesá, neviltá ir t. t.
sieti su tam tikromis transcendentalijomis? Kad ir kaip ten bûtø, dauguma tomistø transcendentalijomis laiko esiná,
groþá, tiesà, gërá, kità, viená ir daiktà.
Apibendrinant pateiktà Tomo Akvinieèio transcendentalijø teorijos metmenø apþvalgà, galima pasakyti, kad
transcendentalijas jis apibûdina kaip
bendrus esinio esaties (buvimo) bûdus,
arba visuotinius esinio aspektus reiðkianèias sàvokas, gaunamas papildant
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esiná remiantis jo santykiais. Pagal tuos
santykius transcendentalijos skirstomos
á vidiniø santykiø (esinys, daiktas, vienis) ir iðoriniø santykiø (kas nors, gëris,
tiesa...) transcendentalijas. Pastarosios

dar skirstomos á kitoniðkumo (kas nors)
ir atitikties (gëris, tiesa ...) transcendentalijas. Atitikties santykiai ámanomi tada ir tik tada, kai egzistuoja toks esinys,
kuris tam tikra prasme gali bûti viskas.

6. TRANSCENDENTALIJØ PRASMINGUMAS
Abejonës transcendentalijø prasmingumu kyla jau sveiko proto lygmeniu.
Galima tikëti, kad visata yra graþi, gera ir teisinga, bet negalima árodyti. Sunkiau patikëti, kad visi daiktai (esiniai)
yra graþûs, geri ir teisingi,  juk tai
prieðtarauja kiekvieno þmogaus kasdienei patirèiai. Transcendentalijø prasmingumo ðalininkai á tai atsako, kad kiekvienas paþinimo objektas yra graþus,
teisingas ir geras tik tiek, kiek jis yra esinys, kitaip tariant, tik tiek, kiek jis turi
jam deramos esmës, o tiek, kiek jam to
trûksta, t. y. tiek, kiek jis stokoja ið to,
kas jam priklausytø ið prigimties, yra
bjaurus, blogas ir melagingas. Taèiau ðis
argumentas yra metafizinis, suponuojantis tam tikrà metafizinæ teorijà, kuri
pranoksta sveikà protà, todël tenka
þengti á semantikos, epistemologijos ir
logikos sritá. Èia irgi randame ávairiø
transcendentalijø traktuoèiø  nuo esaties apibûdinimø iki sprendiniø funkto-

riø. Dël ðios poþiûriø ávairovës kai kurie epistemologai ir logikai, pvz., R. Carnapas, J. Lazarowitzas ir I. Bocheñskis,
transcendentalijas laiko geriausiais metafizinës kalbos alogiðkumo pavyzdþiais25. Ið tiesø ðiø filosofiniø sàvokø
neámanoma apibrëþti taip tiksliai, kad
tiktø mokslui, o kasdienëje kalboje jø turinys neatsiskleidþia. Jeigu filosofija nëra savitas realybës paþinimo bûdas ir todël privalo kam nors tarnauti  teologijai, mokslui ar buièiai, tai transcendentalijos iðties nereikalingos. Taèiau toks
poþiûris galiausiai atveda prie mirties
nuosprendþio filosofijai. Transcendentalijos, jø problematika ir teorija turi prasmæ tik savarankiðkai filosofijai, traktuojanèiai savo paskirtá kaip giliausiø esaties ir paþinimo pamatø tyrimà ir siekianèiai to tyrimo rezultatus iðreikðti
bendra sàvokø sistema. Kitaip tariant,
jos aktualios klasikinei filosofijai, kaip jà
apibûdino Aristotelis.
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