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Słowo wstępne
W nauce jest bardzo wiele ciekawych pojęć. Jednym z nich jest «inteligibilność».
Co ono oznacza i dlaczego jest wysoce inspirujące? Czy w ogóle jest sensowne?
Przeglądając różne słowniki, dowiemy się, że łacińskie słowo intelligibilis oznacza
«poznawalny». Już z tego wyciągamy prosty wniosek: wszystko, co charakteryzuje
się inteligibilnością, jest poznawalne. Zatem cokolwiek poznajemy, o tyle poznajemy, o ile to coś ma w sobie ten atrybut czy parametr.
W filozofii mówi się o inteligibilności bytu, a więc o takiej jego właściwości,
dzięki której może być on poznany, czyli ujęty intelektualnie. Bytem jest to, co
„jest”, co istnieje. A jeżeli istnieje, to może być i jest przedmiotem poznawania
intelektualnego. Istniejący byt przemawia, opowiada, manifestuje swoją obecność.
Wyraźnie daje znać o sobie. Może nawet i prosi czy błaga: poznaj mnie!
I teraz to, co najpiękniejsze:
[…] podstawą inteligibilności jest transcendentalna prawda, czyli ponadkategorialna relacja przyporządkowania bytu do intelektu; poznawalność i prawdziwość opierają się na transcendentaliach takich, jak rzecz, jedność i odrębność, ściśle związanych z pierwszymi zasadami bytu i myślenia: tożsamości,
niesprzeczności, wyłączonego środka i racji dostatecznej; opierając się na tych
zasadach (znanych intuicyjnie każdemu człowiekowi – principia per se nota),
poznaje się rzeczywistość oraz przeprowadza rozumowanie” (zob. P. Jaroszyński. Inteligibilność. Encyklopedia katolicka. T. 7 kol. 356).

Aż prosi się powiedzieć: Szanowny Czytelniku, niech Twój umysł pracuje,
niech Twoja inteligencja nie umiera. Myśl i poznawaj! Po prostu odważnie myśl –
poznając i poznawaj – myśląc. Niech to się spełnia podług ewangelijnego wezwania: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże!”
(Łk 9,60).
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