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WSTĘP
KsiąŜka jest spojrzeniem na historię myśli ludzkiej, które z
załoŜenia pomija krytykę i negatywną ocenę poszczególnych
stanowisk filozoficznych czy teologicznych. Wręcz przeciwnie –
zasadniczo podejmuje pozytywne aspekty zawarte w kaŜdym z
nich. Opiera się na przekonaniu, Ŝe kaŜdy człowiek, równieŜ
więc filozof czy teolog, całym sobą odzwierciedla Pana Boga, a
kaŜde jego dąŜenie jest dąŜeniem skierowanym ku Niemu. Nie
zawsze jest to dąŜenie uświadomione. U wielu przedstawicieli
ma charakter nieświadomy. W obu jednak przypadkach celem,
do którego dany autor zmierza, jest sam Bóg nazwany tu
Prawdą. NiezaleŜnie od tego bowiem, czy ktoś podaje się za
agnostyka, człowieka wierzącego czy ateistę, podlega BoŜemu
prowadzeniu.
Droga do Prawdy odsłania to prowadzenie. Jest po prostu
drogą do prawdy o człowieku-filozofie bądź teologu, który w
samym sobie wyraŜa Prawdę NajwyŜszą. Ta Prawda jest na
miarę ludzkiej natury i mówi o Bogu tyle, ile natura ludzka jest
w stanie od Boga przyjąć i w sobie pomieścić. Jest zatem
Prawdą cząstkową, konkretną, bo ograniczoną do materii, którą
próbuje przekroczyć ludzka dusza. Czasem tylko, jak u
świętych autorów, droga ta ma charakter wieloaspektowy.
Zgodnie z tym drogą i prawdą o Sokratesie jest pragnienie Boga
jako Prawdy, Platona – jako Mądrości, Piękna i Miłości,
Arystotelesa - jako Mądrości i Szczęścia, Epikura – jako
Szczęścia wyraŜonego w przyjemności, sceptyków – jako
Nieomylności i Pewności, stoików – jako Prawości, Cycerona –
jako Przyjaźni, Plotyna – jako Miłości jednoczącej się z
człowiekiem, św. Augustyna i św. Tomasza – jako Prawdy,
Miłości, Szczęścia, Światła, Wolności, Kartezjusza – jako Boga
Nieskazitelnego i Doskonałego, Kanta – jako Szczęścia
wyraŜonego w moralności, Hegla – jako niczym nie
ograniczonego Piękna i Miłości, Feuerbacha – przez odkrycie
Prawdy i odsłonięcie jej przed innymi, a Nietzschego – jako
Wolności, pragnienia Doskonałości, Wielkości i Mocy.
W ten sposób sam Bóg-Prawda ma wiele imion wyraŜonych w
wielu ludziach, w kaŜdym wpisane jest inne. Odsłania się w
róŜny sposób w róŜnych osobach. Bardziej w tych, którzy są
blisko Niego, mniej zaś w tych, którzy znajdują się daleko. Jest
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zatem Prawdą, Mądrością, Pięknem, Miłością, Szczęściem,
Wolnością. Taka jest Prawda o Nim.
Nie znaczy to zarazem, Ŝe drogę jednego człowieka wyznacza
wyłącznie Prawda, Miłość czy Szczęście. Wręcz przeciwnie – w
Ŝyciu kaŜdej osoby ludzkiej jest miejsce na Prawdę, Miłość,
Szczęście, Wolność i inne aspekty BoŜej obecności. Jeden z
nich wydaje się jednak w bardziej widoczny sposób dominować
nad innymi. Jest teŜ miejsce na zatrzymanie się na swojej
drodze do Boga, moŜe nawet na cofanie się, kiedy pojawia się
zakłamanie, zniewolenie, głębokie zamknięcie w sobie czy bunt
i odrzucenie wartości.
KsiąŜka zawiera, poza krótką prezentuje autorów, dwa
zasadnicze nurty treściowe. Z jednej strony przedstawia
niektóre fragmenty dzieł wybranych filozofów i teologów, z
drugiej natomiast zawiera komentarze do nich. Nie zabiega o
spójny wykład poglądów, a właściwie nie stara się ich
odzwierciedlić. O doborze tekstów decyduje raczej głębia
teologicznego i metafizycznego spojrzenia, która najpełniej
odsłania duszę ludzką. Ujęcia komentujące nie są podyktowane
szczegółową
analizą
tekstów,
ale
przede
wszystkim
skierowaniem na odczytanie Prawdy o ich autorze, o sposobie
jego myślenia i – wyraŜonym wprost bądź nie - dąŜeniu jego
serca.
Droga
do
Prawdy
nie
odzwierciedla
teŜ
granic
metodologicznych między naukami, a więc między filozofią a
teologią. W związku z tym znajdują się w niej fragmenty dzieł
naleŜących do jednej i drugiej dziedziny. Takiego traktowania
domaga się przedmiot rozwaŜań, jakim jest ukazanie pełnej
Prawdy o poszczególnych autorach. Historia myśli ludzkiej
wyraźnie wskazuje na opatrznościowe działanie Boga w świecie
nie tylko w okresie średniowiecza, gdzie o Nim mówi się
najwięcej i niewątpliwie najlepiej, ale teŜ w czasach pogańskiej
staroŜytności, jak równieŜ w - uznanej pod tym względem za
destrukcyjną - kulturze nowoŜytnej i współczesnej. JuŜ pierwsi
filozofowie, nie znając objawienia i nie mając świadomości
istnienia Boga jedynego i osobowego, starają się Ŝyć jak
najlepiej i odczytać swoją naturę w kontekście świata wiecznego
i doskonałego. Z kolei filozofowie współcześni, subiektywnie
negując Jego istnienie, i tak nieświadomie ku Niemu zmierzają.
Prawda o kaŜdym człowieku wyraŜa się po prostu w odczytaniu
BoŜego prowadzenia go przez Ŝycie.
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SOKRATES
(469 – 399 przed Chr.) Jeden z największych filozofów
greckich, mieszkaniec Aten i wychowawca młodzieŜy.
Trzykrotny uczestnik wypraw wojennych. OskarŜony i
skazany na karę śmierci. Przeciwnik nauki sofistycznej i
krytyk współczesnej mu demokracji. Obrońca prawdy i
cnotliwego Ŝycia, dla którego celem jest troska o dobro
duszy własnej i innych, często wbrew powszechnie
przyjętym opiniom. Uznany przez następców za ojca
etyki. Nie pozostawia po sobie Ŝadnych pism. Jego
poglądy znane są z relacji ucznia Platona (w postaci
spisanych dialogów) oraz Ksenofonta, a takŜe przekazy Arystotelesa,
Arystofanesa i historyków greckich. Do pism platońskich poświęconych
Sokratesowi naleŜą: Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon.

OBRONA SOKRATESA
(...) CóŜ tedy mawiali potwarcy? Jakby więc prawdziwe oskarŜenie
trzeba ich zaprzysięŜone słowa odczytać: Sokrates popełnia zbrodnię i
dopuszcza się występku badając rzeczy ukryte pod ziemią i w niebie i
ze słabszego zdania robiąc mocniejsze i drugich tego samego
nauczając1.
Więc moŜe mi ktoś z was wpadnie w słowo i zapyta: „Sokratesie, a
twoja robota jaka właściwie? SkądŜe się wzięły te potwarze na
ciebie? JuŜ teŜ z pewnością, gdybyś się nie był, niby to, bawił w
Ŝadne nadzwyczajności, a Ŝył jak kaŜdy inny, nie byliby cię ludzie tak
osławili ani obgadali, skoro twoje zajęcia niczym nie odbijały od
wszystkich innych ludzi. Więc powiedz nam, co jest, Ŝebyśmy i my w
twojej sprawie nie strzelili jakiegoś głupstwa”. Kto tak mówi, ten mówi
sprawiedliwie, jak uwaŜam, i ja wam spróbuję wykazać, co tam jest
takiego, co mi wyrobiło takie imię i taką potwarz.
A słuchajcie.
MoŜe się będzie komu z was zdawało, Ŝe Ŝartuję; tymczasem
bądźcie przekonani; całą wam prawdę powiem. Bo ja, obywatele,
przez nic innego, tylko przez pewnego rodzaju mądrość takie imię
zyskałem. A cóŜ tam za mądrość taka? Taka moŜe jest i cała ludzka
mądrość! Doprawdy, Ŝe tą i ja, zdaje się, jestem mądry. A ci, o których
przed chwilą mówiłem, ci muszą pewnie być jakąś większą
mądrością, ponad ludzką miarę mądrzy, albo - nie wiem sam, co
powiedzieć. Ja przynajmniej zgoła się na tej wyŜszej nie znam, a kto
1 Platon, Obrona Sokratesa, w: Dialogi, tłum. W. Witwicki, Warszawa 2004,
III B. .
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to na mnie mówi, ten kłamie i tylko na to wychodzi, Ŝeby oszczerstwo
na mnie rzucił.
A tylko, obywatele, nie krzyczcie na mnie, nawet gdyby się wam
zdawało, Ŝe wielkich słów uŜywam. Bo nie będę swoich słów
przytaczał w tym, co powiem, ale się powołam na kogoś innego, kto to
powiedział. Przytoczę wam świadka mojej mądrości, jeŜeli jaka jest i
jaka: boga w Delfach.
Znacie pewnie Chajrefonta. To mój znajomy bliski od dziecięcych lat
i mnóstwo z was, z ludu, dobrze go znało. On wtedy razem poszedł na
to wygnanie i wrócił razem z wami. I dobrze wiecie, jaki był Chajrefon;
jaki gorączka, do czego się tylko wziął. I tak raz nawet, jak do Delfów
przyszedł, odwaŜył się o to pytać wyroczni i, jak powiadam - nie
róbcie hałasu, obywatele! - zapytał tedy wprost, czyby istniał ktoś
mądrzejszy ode mnie. No i Pytia odpowiedziała, Ŝe nikt nie jest
mądrzejszy. I to wam ten tutaj brat jego poświadczy, bo tamten juŜ
umarł.2
A Ŝe to juŜ są inni oskarŜyciele, więc weźmy znowu ich skargę pod
uwagę. Ona taka jest mniej więcej: Sokrates, powiadają, zbrodnię
popełnia, albowiem psuje młodzieŜ, nie uznaje bogów, których
państwo uznaje, ale inne duchy nowe. Taka jest skarga.3
- No więc? JeŜeli zatem, jak powiadasz, wierzę w duchy, a duchy
są jakimiś bogami, to byłoby tak, jak ja mówię, Ŝe ty zagadki
układasz i figle stroisz, mówiąc raz, Ŝe ja w bogów nie wierzę, a
potem znowu, Ŝe w bogów wierzę, skoro wierzę w duchy.
A jeśli znowu duchy to potomstwo bogów gdzieś tam z boku, z nimi
czy z jakichś tam innych, jak to opowiadają, to któryŜ człowiek
mógłby wierzyć w istnienie dzieci boŜych, a w bogów samych nie? ToŜ
to by było podobne głupstwo, jak gdyby ktoś przyjmował istnienie
potomków koni i osłów, a mianowicie muły, a w istnienie samych koni
i osłów nie wierzył. AleŜ, Meletosie, to nie moŜe być inaczej, tylkoś ty
tę skargę napisał tak na próbę dla nas, albo teŜ nie wiedziałeś
naprawdę, o jaki by mnie moŜna właściwie występek oskarŜyć. Ale
Ŝebyś ty kogoś przekonał, co ma choć odrobinę oleju w głowie, Ŝe
jeden i ten sam człowiek potrafi w dzieła duchów i bogów wierzyć i
znowu ten sam nie wierzy ani w duchy, ani w bogów, ani w
bohaterów, to się w Ŝaden sposób nie da zrobić.
Zatem, obywatele, Ŝe ja nie popełniam zbrodni, takiej wedle skargi
Meletosa, na to, zdaje się, nie potrzeba długiej obrony; wystarczy juŜ i
to.4
2
3
4

TamŜe, V DE.
TamŜe, XI C.
TamŜe, XV D – XVI.
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Tak rozkazuje bóg, dobrze sobie to pamiętajcie, a mnie się zdaje, Ŝe
wy w ogóle nie macie w państwie nic cenniejszego niŜ ta moja słuŜba
boŜa. Bo przecieŜ ja nic innego nic robię, tylko chodzę i namawiam
młodych spośród was i starych, Ŝeby się ani o ciało, ani o pieniądze
nie troszczył jeden z drugim przede wszystkim, ani tak bardzo jak o
duszę, aby była jak najlepsza: i mówię im, Ŝe nie z pieniędzy
dzielność rośnie, ale z dzielności pieniądze i wszelkie inne dobra
ludzkie i prywatne, i publiczne.
Więc jeśli tak mówię i tym młodzieŜ psuję, to moŜe być, Ŝe to są
rzeczy szkodliwe; ale jeśli ktoś twierdzi, Ŝe ja cokolwiek innego
mówię, a nie to właśnie — ten kłamie.
Wobec tego, Ateńczycy — czy wy posłuchacie Anytosa, czy nie, i czy
mnie wypuścicie, czy nic wypuścicie, ja nie będę postępował inaczej;
nawet gdybym miał nie jeden, ale sto razy umrzeć.
Nie podnoście wrzasków, Ateńczycy; wytrzymajcie, jakem was
prosił, Ŝeby nie krzyczeć na to, co powiem,, ale słuchać. A myślę, Ŝe to
wam się przyda, jeŜeli posłuchacie. Ja wam jeszcze coś niecoś
powiem takiego, na co pewnie będziecie krzyczeli, ale nie róbcie tego,
nie!
Bądźcie przekonani, Ŝe jeśli skaŜecie na śmierć mnie, takiego
człowieka, jak mówię, nie zaszkodzicie więcej mnie niŜ sobie samym.
PrzecieŜ mnie nie moŜe w niczym zaszkodzić ani Meletos, ani
Anytos. Nawet by nie potrafili! Bo mnie się zdaje, Ŝe gorszy człowiek
„nie ma prawa” zaszkodzić lepszemu. Pewnie, moŜe go zabić, skazać
na wygnanie, pozbawić czci i praw. Tylko Ŝe te rzeczy on pewnie
uwaŜa, i ktoś inny moŜe, za wielkie nieszczęścia, a ja zgoła nie
uwaŜam; znacznie większe nieszczęście robić to, co on teraz robi:
niesprawiedliwie nastawać na Ŝycie człowieka.5

Lektura tekstów dotyczących Sokratesa narzuca podstawowe
pytanie o sens jego nauczania. O co tak naprawdę chodzi
Sokratesowi? Czy chodzi o manifestację własnych poglądów,
propagowanie myślenia i postępowania w duchu mądrości,
prawdziwe i szczęśliwe Ŝycie, a moŜe o uzyskanie trwałego
miejsca w umysłach potomnych? Być moŜe chodzi równieŜ o to.
Wydaje się jednak, Ŝe przede wszystkim Sokrates w mowie
obronnej i w rozmowie z Kritonem udziela odpowiedzi na
pytanie: kim jest nauczyciel? Odpowiedź tę potwierdza swoim
Ŝyciem.
Nauczyciel to ktoś, kto dociera do przyczyn, poszukuje ich na
podstawie zaistniałych faktów i ich okoliczności. Sokrates
5
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TamŜe, XVII B – XVIII D.

odsłania przyczyny wszystkich oskarŜeń i wskazuje na ich
bezpodstawność. Pokazuje, Ŝe postawione mu zarzuty są
niesłuszne i wynikają z osobistych urazów posuniętych do
granic nienawiści. Za oficjalnymi oskarŜeniami kryją się
konkretni ludzie, którzy nie chcą poznać prawdy o sobie
samych, ale Ŝyją w zafałszowanym świecie własnych wyobraŜeń
i zasłyszanych opinii. Zakłamani wewnętrznie i zamknięci,
wręcz ograniczeni do powszechnie uznanych stereotypów, dbają
o
własną
opinię,
budując
ją
na
powierzchownych
zachowaniach, wręcz wyćwiczonych nawykach kształtowania
obrazu swojej osoby wśród innych.
Nauczyciel więc potrafi rozeznać sytuację, starannie oddzielić
przyczyny od skutków, a do tego odpowiednio je nazwać. Stąd
fałsz określa fałszem, niesprawiedliwość – niesprawiedliwością,
a zakłamanie – zakłamaniem.
W przeciwieństwie do oskarŜycieli, Sokrates nie zmienia
sposobu postępowania w zaleŜności od zachodzących
okoliczności, lecz dostrzega istnienie obiektywnej prawdy,
której broni. W ten sposób podkreśla, Ŝe nauczyciel jest wierny
prawdzie i nią się kieruje w Ŝyciu. Zdaje sobie bowiem sprawę z
tego, Ŝe nauczanie nie ogranicza się jedynie do wypowiadanych
słów, lecz przede wszystkim polega na konsekwentnym ich
stosowaniu.
Trudno tu mówić o zawodzie nauczyciela w dzisiejszym
rozumieniu. Nauczyciel jest człowiekiem, który słuŜy innym, a
swoją słuŜbę traktuje jako szczególne powołanie. Dla Sokratesa
bycie nauczycielem to Ŝyciowa misja, która polega na widzeniu
prawdy i odsłanianiu jej przed innymi. Chodzi o poznanie
prawdy o świecie zewnętrznym, która ostatecznie prowadzi do
odkrycia prawdy o sobie.
Sokrates jako dobry obserwator poznaje świat i dostrzega
jego wielkość, nieskończoność, a zarazem jego niepojętość.
Potwierdzają to takŜe dociekania filozofów – jego poprzedników,
którzy do tej pory właściwie nie odkryli zasady rzeczy, gdyŜ
kaŜdy z nich odczytuje świat inaczej. Sokrates staje wobec tego
faktu bezradny i stwierdza własną ograniczoność. Dochodzi do
wniosku, Ŝe postrzegana zmysłowo rzeczywistość go przerasta.
Wobec niej moŜe on zająć tylko jedną postawę – stanąć w
pokorze. Ta postawa jest przejawem mądrości i dojrzałości.
WyraŜa jednocześnie pierwszą i podstawową prawdę o sobie:
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prawda o świecie zewnętrznym jest dla człowieka w duŜej
mierze niedostępna.
Prawda o sobie jest jednak dostępna. MoŜna ją odnaleźć w
sobie i w zgodzie z nią Ŝyć. Mowa obronna Sokratesa jest
właśnie jej wyrazem. Nie stara się on „dopasować” do otoczenia
po to, by się nie wyróŜniać, lecz przyjmuje oczywisty fakt, Ŝe
ludzie róŜnią się między sobą. Z tego powodu chociaŜby jedni
nauczają innych - jedni są nauczycielami, a inni uczniami,
jedni są politykami, a inni obywatelami, jedni są sędziami, a
inni oskarŜonymi. KaŜdy człowiek kroczy zatem swoją drogą,
jemu właściwą. KaŜdy teŜ ma inne zdolności. Stąd zajęcia
Sokratesa wyraźnie odbiegają od zajęć innych ludzi. Zdaje on
sobie sprawę z tego, Ŝe bycie nauczycielem zasadniczo róŜni się
od innych zawodów. Ów indywidualizm wyraŜa się u Sokratesa
w jego osobistym prowadzeniu przez „daimoniona”, wewnętrzny
głos, w zgodzie z którym postępuje. To właśnie dlatego dojrzały
nauczyciel podąŜa za tym głosem nawet wbrew wszystkim.
Ów wewnętrzny głos Sokratesa pozostaje w zgodzie z prawdą
wpisaną w duszę ludzką, dzięki której człowiek umie odróŜnić
dobro od zła i prawdę od fałszu. Nauczyciel pomaga do niej
dotrzeć. Widząc prawdę w sobie, pomaga teŜ ją dostrzec
drugiemu – swojemu uczniowi. Pomaga dotrzeć do wnętrza
swojej duszy, do miejsca, w które Twórca człowieka wpisał
prawdę o sobie, o tym, Ŝe człowiek jest przez niego prowadzony
i ostatecznie na niego tylko moŜe liczyć. Idąc drogą przez niego
wyznaczoną nie popełni błędu. Dlatego Sokrates przestrzega
wierności własnej duszy. Ma teŜ nadzieję na Ŝycie po śmierci.
Zarazem wierzy w istnienie świata Hadesu, czyli świata
doskonałego. Ów świat kieruje się innymi zasadami, domaga
się bycia w zgodzie z prawdą, cnotliwego i wolnego Ŝycia,
odwagi, posiadania własnego zdania i jego obrony.
Nauczyciel więc kroczy drogą poznania i wiary. Poznanie
naturalne z jednej strony skupia go na sobie, na własnej
ograniczonej naturze, z drugiej natomiast – odróŜnia od innych
i odsłania indywidualność. Ostatecznie jednak nie spełnia go,
gdyŜ nie odsłania głębszego sensu Ŝycia, którego faktycznie nie
ma w ułomnej cielesności. Wiara zaś kieruje poza siebie,
otwiera na świat przekraczający człowieka, a w następstwie
takŜe na innych ludzi, którzy równieŜ do niego zmierzają.
Wyznacza cel i sens Ŝycia.
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W tym kontekście nauczyciel jest zarazem filozofem, gdyŜ ten
ostatni nie szuka szczęścia w tym świecie i nie sądzi o
rzeczywistości ufając jedynie rozumowi. Obrona Sokratesa
pokazuje, Ŝe słuszność argumentów płynących z racjonalnych
wyjaśnień nie moŜe nikogo przekonać, jeśli nie wiąŜe się z wolą
dokonania obiektywnej oceny. Nienawiść przekracza rozum,
gdyŜ sprowadza się ostatecznie do pragnienia ludzkiego serca, a
nie racjonalnych sądów. Ateńska demokracja jako oficjalny
ustrój państwowy dopuszcza do takich bezsensownych
rozstrzygnięć.
Nauczyciel przede wszystkim troszczy się o dusze, czyli dba o
wzrost duchowy wychowanków. Odczytuje faktyczny stan
duszy, a gdy trzeba, odsłania zakłamanie i pokazuje drogę ku
prawdzie. Sokrates słuŜy w ten sposób innym. śyje w ubóstwie
i nie liczy na Ŝadne zewnętrzne korzyści wiedząc, Ŝe uŜycza
daru, który nie ma ceny.
KRITON
KRITON: Więc i o to się nie bój. PrzecieŜ to nawet niewielkie sumy,
co tu niektórzy gotowi wziąć, uratować cię i wyprowadzić stąd. Przy
tym, czy ty nie znasz tych donosicieli, jak ich łatwo podpłacić, jak na
nich potrzeba mało pieniędzy. A tobie wystarczą, myślę, moje
pieniądze; będzie dość. Potem, jeŜeli się o mnie boisz i myślisz, Ŝe nie
trzeba ruszać moich, to ci tu znajomi gotowi pieniądze złoŜyć. Jeden
nawet juŜ przyniósł właśnie na ten cel, ile potrzeba; Simiasz z Teb. A
gotów jest i Kebes, i innych wielu bardzo. Więc jak mówię, nie bój się o
to i nie opuszczaj rąk, zamiast się ratować, ani jakeś tam w sądzie
mówił, tym się nie gryź, Ŝe gdybyś stąd wyszedł, to nie miałbyś co ze
sobą począć. Bo i wszędzie indziej, gdzie tylko przyjdziesz, będą cię
ludzie kochali. A gdybyś chciał pójść do Tesalii, to ja tam mam
znajomych; oni cię będą bardzo szanowali i będziesz u nich
bezpieczny, i nikt ci nie będzie dokuczał w Tesalii.
A jeszcze, Sokratesie, mam to wraŜenie, Ŝe nawet nic godziwego nie
zamyślasz zrobić, oddając się na śmierć, kiedy się moŜesz uratować. I
tak się spieszysz do tego, do czego by się i wrogowie twoi mogli
spieszyć, i pospieszyli się teŜ, Ŝeby cię zgubić.
A oprócz tego zdaje mi się, Ŝe i chłopców własnych rzucasz na
pastwę losu; mógłbyś ich wychować, wyprowadzić na ludzi, a ty ich
rzucasz i zabierasz się; niech sobie robią, co chcą, ciebie to nic nie
obchodzi. I co z nimi będzie? Oczywiście – jak to zwykle z sierotami,
kiedy same zostaną na świecie. Bo albo się nie powinno robić dzieci,
albo juŜ razem z nimi biedę gryźć i chować, i kształcić. A ty, mam
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wraŜenie, wybierasz sobie tak co bądź. A to trzeba tak, jak by wybrał
człowiek dzielny, człowiek odwaŜny, to wybierać, kiedy ktoś tak
mówi, Ŝe o dzielność dbał przez całe Ŝycie.
Ja, doprawdy, ja się i za ciebie, i za nas, za twoich przyjaciół,
wstydzę; to wszystko, co się z tobą stało, będzie tak wyglądało, Ŝe się
przez jakiś brak woli u nas takie rzeczy porobiły i to wniesienie skargi
do sądu; przecieŜ weszła, choć mogła była nie wpłynąć, i sam
przebieg procesu, jak się odbył; i ten koniec teraz, jak na śmiech to
wszystko; przez jakieś tchórzostwo, przez niemrawe postępowanie z
rąk nam się wszystko wymknęło, powiedzą, bośmy się wcale nie
wyratowali ani ty samego siebie; a moŜna było przecieŜ i dałoby się,
gdybyśmy my byli choć coś trochę warci!6
SOKRATES: „Więc tak, Sokratesie, posłuchaj nas [praw]; myśmy cię
wychowały i nie ceń ponad nas dzieci, ani Ŝycia, ani niczego innego
nie przenoś nad sprawiedliwość, abyś i jak do Hadesu przyjdziesz,
mógł to wszystko powiedzieć tamtejszym władcom na swoją obronę.
Bo ani się tobie tutaj taki czyn nie wydaje lepszy, ani sprawiedliwszy,
ani bardziej zboŜny, ani nikomu z twoich bliskich, ani teŜ tam, kiedy
przyjdziesz lepiej ci z nim będzie”.
„Teraz odchodzisz pokrzywdzony, jeśli odejdziesz, ale krzywda cię
nie od nas, nie od praw spotyka, tylko od ludzi; a jeŜeli wyjdziesz
stąd, tak haniebnie krzywdą za krzywdę zapłaciwszy i złe za złe
oddawszy, jeśli umowy swoje i zobowiązania wobec nas złamiesz i
źle zrobisz tym, którym najmniej naleŜało, bo sobie samemu i
przyjaciołom, i ojczyźnie, i nam, to my się będziemy na ciebie
gniewały za Ŝycia, a tam nasi bracia, tamte prawa w Hadesie, nie
podejmą cię łaskawie; dowiedzą się, Ŝeś ty nas próbował wniwecz
obrócić, o ile było w twojej mocy. Więc niechŜe cię Kriton czasem nie
nakłoni, Ŝebyś zrobił to, co on mówi raczej, niźli my”.
Przyjacielu drogi, Kritonie. Bądź przekonany, Ŝe mi te rzeczy ciągle
w uszach dzwonią, tak jak Korybantom flety w uszach grają, i tak się
we mnie mocno głos tych słów rozlega, Ŝe nie potrafię słuchać innych.
Bądź przekonany, tak się mi przynajmniej teraz zdaje, Ŝe jeśli powiesz
coś przeciw temu, będziesz mówił daremnie. JednakŜe jeśli uwaŜasz,
Ŝe coś wskórasz, to mów.
KRITON: Nie, Sokratesie; nie mam co mówić.
SOKRATES: Więc daj pokój; zróbmy tak, skoro tak bóg prowadzi.7

PowyŜszy fragment dopełnia odpowiedź na pytanie: kim jest
nauczyciel? Sokrates pokazuje tutaj bowiem, jak wielką
6
7

Platon, Kriton, róŜne wydania, IV B – V E.
TamŜe, XVI B – XVI E.

12

wartość ma dla niego Prawda i poszanowanie Prawa. Dla nich
nie zmienia swojego zdania, mimo Ŝe przytoczone przez Kritona
argumenty są bardzo rzeczowe i zasadne. Dotykają
najwaŜniejszych dla kaŜdego człowieka spraw: własnej rodziny,
przyszłości dzieci, oddanych przyjaciół, wreszcie i swojego
Ŝycia. Jednak dla tej Prawdy poświęca wszystko. Trwa przy
niej. Zarazem pokazuje, Ŝe nauczyciel to ktoś, kto wewnętrznie
opuścił świat: ludzi, rzeczy, ustroje społeczne, systemy
polityczne, sławę, a nawet rodzinę oraz to, co najcenniejsze –
własne Ŝycie. Całkowicie rezygnuje z siebie. Nierzadko teŜ
postępuje wbrew wszystkim. Nieustannie widzi cel swoich
działań – Ŝycie w świecie Prawdy i Sprawiedliwości. Dla niego
godzi się na doznanie krzywdy. Obiera drogę bardzo ryzykowną,
na której zazwyczaj jest sam. Ma odwagę, by tę drogę
realizować. Ma teŜ świadomość, Ŝe moŜe ona doprowadzić do
śmierci. Droga Sokratesa kończy się właśnie śmiercią.
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PLATON
(427- 347 przed Chr.) Jeden z najwybitniejszych
filozofów staroŜytności. Wierny uczeń Sokratesa i
załoŜyciel szkoły zwanej Akademią Platońską. Twórca
systemu filozofii określanej idealizmem platońskim,
którą charakteryzuje hierarchiczna struktura świata
oraz znajdujące się u jej szczytu wieczne, niewidzialne,
niezmienne i doskonałe idee, stanowiące wzór dla
podlegających nieustannym przemianom rzeczy świata
widzialnego. Autor licznych pism, zwłaszcza dialogów i
listów, z których najbardziej znane to: Obrona
Sokratesa, Kriton, Fedon, Uczta, Fajdros, Parmenides,
Protagoras, Gorgiasz, Państwo, Timajos, Kritiasz, Prawa oraz Listy. Znane są
równieŜ nauki niepisane filozofa, stanowiące przedmiot wykładów
głoszonych bezpośrednio do uczniów.

TIMAJOS
OtóŜ według mego zdania naleŜy przede wszystkim rozróŜnić te
dwie rzeczy. Coś, co istnieje wiecznie, a powstawania nie ma, i coś, co
powstaje zawsze, a nie istnieje nigdy. Jedno rozumem, który ujmuje
ściśle, uchwycić moŜna jako zawsze takie samo, drugie mniemaniem z
pomocą spostrzeŜeń nieścisłych daje się uchwycić jako coś, co
powstaje i ginie, a w rzeczywistości nie istnieje nigdy. A znowu
wszystko, co powstaje, powstaje z konieczności pod wpływem jakiejś
przyczyny. Nic nie moŜe powstawać bez przyczyny. JeŜeli wykonawca
czegokolwiek patrzy wciąŜ na to, co jest niezmienne, i jakimś takim się
posługuje wzorem, kiedy jego postać i zdolność wykonywa, wtedy
koniecznie wszystko wychodzi skończone i piękne. A jeśli patrzy na
to, co zrodzone, i posługuje się wzorem zrodzonym - wtedy niepiękne.8
Więc mówmy, z jakiego powodu organizator zorganizował
wszystko, co powstaje, i ten wszechświat. Dobry był. A dobry nie ma
w sobie Ŝadnej zazdrości o nic. I on był od niej wolny, więc chciał,
Ŝeby się wszystko stawało jak najbardziej podobne do niego. Kto by
się najbardziej skłaniał przyjąć taki początek powstawania i
wszechświata, zgodnie z przewaŜającym zdaniem ludzi rozumnych,
czyniłby załoŜenie najsłuszniejsze.
Bóg chciał, Ŝeby wszystko było dobre, a lichego Ŝeby nie było nic,
ile moŜności, więc wziął wszechświat cały widzialny, który nie miał
spokoju, tylko się poruszał byle jak i bez porządku, wyprowadził go z
chaosu i doprowadził do ładu,, uwaŜając, Ŝe to ze wszech miar lepsze
niŜ tamto. Nie było racji i nie ma, Ŝeby ktoś najlepszy robił coś innego,
8

Platon, Timajos, róŜne wydania, V D.
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jak tylko to, co najpiękniejsze. Obrachował więc sobie i znalazł, Ŝe
spośród rzeczy z natury swej widzialnych Ŝadne dzieło nierozumne
nie będzie nigdy jako całość piękniejsze od dzieła rozumnego jako
całości, a nie moŜe mieć rozumu nic, co nie ma duszy. ZwaŜywszy to
sobie, złoŜył rozum w duszy, a duszę w ciele i w ten sposób wszystko
zmajstrował, aby wszechświat był jak najpiękniejszy w swej naturze.
Najlepszego dzieła dokonał. Więc tak trzeba powiedzieć i to będzie
obraz prawdopodobny, Ŝe ten świat jest istotą Ŝywą, ma duszę i
rozum naprawdę - dzięki opatrzności boga. Kiedy to tak jest, wypada
nam powiedzieć to, co potem z kolei, a mianowicie, na podobieństwo
której istoty Ŝywej zorganizował go organizator. Nie przyznamy, Ŝeby
na podobieństwo którejś z tych, co mają naturę cząstki. Bo na
podobieństwo czegoś niedoskonałego nie moŜe powstawać nic
pięknego. Przyjmijmy, Ŝe wszechświat jest najpodobniejszy do tej
istoty Ŝywej, której poszczególne istoty Ŝywe i gatunki są cząstkami.
Ta istota obejmuje i ma w sobie wszystkie istoty Ŝywe pomyślane tak,
jak ten świat zawiera nas i wszelkie inne zwierzęta natury widzialnej.
Bóg chciał jak najbardziej upodobnić świat do najpiękniejszego z
przedmiotów myśli i ze wszech miar najdoskonalszego, więc zrobił go
jedną istotą Ŝywą, widzialną, która zawiera w sobie wszystkie istoty
Ŝywe, spokrewnione z nią co do natury.9
A z tych czterech pierwiastków budowa wszechświata pochłonęła
kaŜdy w zupełności. Organizator skomponował go ze wszystkiego
ognia, ze wszystkiej wody i wszystkiego powietrza i ziemi; Ŝadnej
cząstki ani Ŝadnej siły Ŝadnego z tych pierwiastków nie zostawił na
zewnątrz, to mając na myśli, Ŝeby całość była jak najbardziej istotą
Ŝywą, doskonałą, złoŜoną z części całkowitych, a prócz tego Ŝeby to
była jedność, Ŝeby więc nie zostało materiału, z którego by się inny
taki świat mógł zrobić. I to jeszcze, Ŝeby nie podlegał starości i
chorobom. Wziął pod uwagę to, Ŝe ciała złoŜone mają w swoim
otoczeniu gorącości i zimna i wszelakie czynniki, które mają siły
wielkie. Te przypadają nieraz nie w porę i powodują rozkład i
choroby, sprowadzają starość i przynoszą zgubę. Dla tej przyczyny i
ze względu na ten rachunek zbudował bóg świat jeden, całkowity, ze
wszystkich części całkowitych, doskonały i nie starzejący się, i nie
mogący chorować.10
Kiedy się cały skład duszy zrobił po myśli tego, który ją układał, on
później wszystko, co jest natury cielesnej, włoŜył do jej środka i
przystosował tak, Ŝeby środek świata cielesnego wypadł w środku
duszy. I ona się rozciąga od środka aŜ do krańców wszechświata na
9

TamŜe, VI E – VI D.
TamŜe, VII C – VII D.
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wszystkie strony i naokoło wszechświat okrywa z zewnątrz i sama w
sobie się kręci. W ten sposób od boga wzięło początek jej Ŝycie
nieustanne i rozumne po wieczne czasy. I z tamtego się zrobiło
widzialne ciało wszechświata, a ona jest niewidzialna, ale rozum ma i
harmonię w sobie, dusza - spośród przedmiotów myśli i z przedmiotów
wiecznych najlepszy twór Najlepszego. A Ŝe jest zmieszana z
pierwiastka toŜsamościowego i z tego drugiego i z istoty, z tych trzech
składników, i odpowiednio podzielona i powiązana i sama w sobie się
obracająca, więc kiedy się natknie na coś, co ma naturę rozmienianą
na drobne i na coś niepodzielnego tak samo, wtedy mówi,, cała
ruchem wewnętrznym przenikniona, co z czym jest identyczne i co od
czego róŜne, i do czego coś zostaje w stosunku najbliŜszym, i w jaki
sposób i kiedy zachodzi i w jakim stosunku zostaje kaŜda rzecz do
drugiej, i czego od nich doznaje, i w jakim zostaje stosunku do tych
rzeczy, które są wiecznie takie same.11
Skoro bóg, ojciec wszechświata, zobaczył, Ŝe to odwzorowanie
bogów wiecznych porusza się i Ŝyje, ucieszył się, a uradowany
umyślił je zrobić jeszcze bardziej podobnym do pierwowzoru. Więc tak
jak pierwowzór jest istotą Ŝywą, wieczną, tak postanowił i ten
wszechświat do tej doskonałości doprowadzić. Natura „istoty Ŝywej”
była wieczna. Nie było rzeczą moŜliwą, Ŝeby tę naturę całkowicie
przystosować do wszechświata, który został zrodzony. Więc umyślił
zrobić pewien ruchomy obraz wieczności i porządkując wszechświat
robi równocześnie wiekuisty obraz wieczności, która trwa w jedności,
obraz idący miarowo, który my nazywamy czasem. Urządza dni i noce
i miesiące i lata, których nie było, zanim powstał wszechświat, a teraz
zaczęły powstawać równocześnie z syntezą wszechświata. To
wszystko są części czasu, a przeszłość i przyszłość to są zrodzone
postacie czasu. I my sami nie wiemy, jak niesłusznie odnosimy je do
istoty wiecznej i mówimy, Ŝe była, jest i będzie, a jej naprawdę
przysługuje tylko to, Ŝe jest. „Było i będzie” wypada mówić tylko o
tym, co powstaje i przebiega w czasie, bo jedno i drugie to są zmiany.
A to, co zawsze jest takie samo, nie ulega zmianom, nie moŜe się
stawać starsze ani młodsze w ciągu czasu, ani powstać nie mogło
kiedyś, ani nie powstaje teraz, ani nie będzie później - w ogóle nie
ulega Ŝadnej z tych przypadłości, którymi powstawanie nacechowało
przemijające zjawiska, podpadające pod zmysły - to wszystko są
postacie czasu, który się miarowo obraca i tylko naśladuje
wieczność.12

11
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TamŜe, X D – X E.

16

PowyŜsze fragmenty tekstów nasuwają oczywiste pytanie:
czego moŜna nauczyć się od Platona? O co w nich chodzi? Co
Platon przez nie chce przekazać? Wydaje się, Ŝe jego
wypowiedzi i postawa wyznaczają granice ludzkiego rozumu,
które trzeba przekroczyć kolejnymi aktami swoistej „intuicji
intelektualnej”, wprowadzającej w świat wieczny i doskonały,
by sensownie i celowo Ŝyć. Tym samym filozof jawi się tutaj
jako człowiek wierzący w istnienie świata doskonałego, którego
zmysłowo zobaczyć się nie da, ale da się go doświadczyć i to
doświadczenie - mniej lub bardziej dokładnie - przekazać
innym. Wtórnie dopiero moŜna by się zastanowić nad tym, kim
jest polityk i czy droga, którą idzie, jest zarazem drogą filozofa.
Deklaracja samego Platona o słuŜebnej roli filozofii wobec
polityki znajduje się bowiem w punkcie wyjścia nauki, nie ma
jednak potwierdzenia w jego Ŝyciu.
Platon jest człowiekiem, który patrzy na świat, jemu się
przygląda. Przyjmuje go takim, jakim jest i pyta o jego
przyczynę, szuka wyjaśnienia dla doświadczalnie danych
skutków. Stara się zrozumieć, jaką świat ma naturę, czy jest
wieczny, czy moŜe ma swój początek, a wobec tego, jak powstał,
po co istnieje, dokąd zmierza. Zarazem zdaje sobie sprawę z
tego, Ŝe rozstrzygnięcie postawionych wątpliwości nie narzuca
się wprost, nie jest dane bezpośrednio i w ogóle nie jest
oczywiste. Ono jest zawarte w świecie, w poszczególnych
rzeczach, ale te rzeczy trzeba jakoś odczytać. Czy nie popełni
się błędu?
Platon wie, Ŝe w tych wyjaśnieniach trzeba przyjąć jakieś
załoŜenia, najlepiej najbardziej racjonalne z moŜliwych.
Przyjmuje więc, Ŝe świat nie jest wieczny, ma swój początek, a
wobec tego musi mieć równieŜ swoją przyczynę. Świat jest
wielki, dla człowieka wręcz nieogarnięty i niepojęty, wobec tego
jego przyczyna musi być doskonała, jeszcze większa i
piękniejsza, a zarazem takŜe niepojęta. Jest nią Doskonały
Twórca, który czyni świat według określonego wzoru, i czyni go
na swoje podobieństwo. Skoro sam jest doskonały, zatem świat
przez niego uczyniony równieŜ jest doskonały.
Filozof pokazuje przy tym, Ŝe kaŜdy twórca to ktoś, kto czyni
swoje dzieło według określonego pomysłu, swoistego wzoru,
który odzwierciedla. Tworzy coś, co jest podobne do niego, i
czyni to najlepiej jak potrafi. Twórca nie musi być jednak
pomysłodawcą dzieła. Jest raczej jego wykonawcą. Pomysł
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dzieła nie pochodzi od niego, lecz od kogoś doskonalszego, kto
w sposób właściwy jest jego pierwszą przyczyną, przyczyną,
która dostarcza wzoru, a więc przyczyną wzorczą. Doskonały
Twórca Platona czyni świat według boskiego i wiecznego wzoru,
który nie zawiera w sobie Ŝadnego braku. Mimo to jego dzieło
jest tylko odwzorowaniem tego, co boskie, a nie samym tym, co
boskie.
Platon wobec tego wie, Ŝe rzeczy istniejące w świecie
powstają i giną, mają zniszczalną naturę, są nietrwałe i
podlegają licznym zmianom. Wobec tego moŜna te zmiany
spróbować uporządkować przez odróŜnienie poprzednich od
teraźniejszych i przyszłych. Wprowadza więc czas.
Platon to filozof, który co prawda nie korzysta z objawienia,
ale nie jest teŜ zdany wyłącznie na siebie. Wraz z odwołaniem
się do Doskonałego Twórcy świata pokazuje, Ŝe nie liczy jedynie
na swoje ludzkie myślenie. Ma świadomość, Ŝe poleganie tylko
na człowieku w perspektywie widzenia całego świata nie ma
sensu. To nie człowiek jest bowiem twórcą świata, ale sam
domaga się wyjaśnienia, dotarcia do własnej przyczyny. Nie ma
pewności co do tego Twórcy, wszak go nie widać, ale pewne jest
to, Ŝe bez niego nie da się nic wyjaśnić, a w dalszej
konsekwencji nie da się po prostu Ŝyć.
Filozof więc jest człowiekiem, który staje z pokorą wobec
świata i przyjmuje fakt własnych moŜliwości poznawczych, ale i
fakt swoich ograniczeń. Staje więc w prawdzie, która odsłania
istnienie kogoś, kto jest od niego większy i doskonalszy.
Przyczyna bowiem jest doskonalsza od swojego skutku. Stara
się przedstawić naturę Twórcy świata, choć wie, Ŝe jest to
przedsięwzięcie jeszcze mniej pewne, gdyŜ w zasadzie oparte
tylko na porównaniu go do rzeczy. Na tej podstawie Platon
chociaŜby sądzi, Ŝe ów Twórca jest dobry, rozumny, wieczny i
czyni świat na swoje podobieństwo.
Sam opis powstania świata ma charakter obrazowy,
pozaracjonalny. Traktuje o Budowniczym Świata i pracy, którą
wykonuje. Platon pokazuje w ten sposób, Ŝe rozum tutaj nie
sięga, nie ma pewności w tej kwestii, a jedynie
prawdopodobieństwo. Filozof traci tu argumenty. Podkreśla
tylko,
iŜ
powstanie
świata
jest
procesem
bardzo
skomplikowanym, zapewne długotrwałym. Odbywa się zgodnie
z zamierzeniem jego Pomysłodawcy, jest przez niego dokładnie
przemyślany, sensowny, uporządkowany i nie zawiera
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zbędnych elementów. Poza tym świat ma charakter doskonały i
boski - na miarę swojej przyczyny, która wszystko kontroluje i
nad wszystkim czuwa.
FAJDROS
Wszelka dusza jest nieśmiertelna. Bo co się wiecznie rusza, nie
umiera. Tylko to, co inne rzeczy porusza, a samo skądinąd ruch
bierze, mając koniec ruchu, ma teŜ i koniec Ŝycia. Jedynie tylko to, co
samo siebie porusza, jako iŜ samo siebie nie opuści, nigdy się
poruszać nie przestaje, ale jest dla wszystkich innych rzeczy, którym
ruch nadaje, ruchu tego źródłem i początkiem. A początek nie ma
chwili narodzin. Z niego się rodzić musi wszystko, co się tylko rodzi,
ale on sam z niczego. PrzecieŜ gdyby się rodził z czegoś, nie byłby
początkiem. A skoro jest nie zrodzony, musi teŜ być i niezniszczalny.
Bo gdyby początek zginął, to aniby juŜ on sam z czegokolwiek, aniby
nic z niego nie powstało, skoro wszystko się musi z niego rodzić. Tak
więc początkiem ruchu jest to, co samo siebie porusza. A to ani ginąć,
ani się rodzić nie moŜe, boby się całe niebo i wszystko stworzenie
zwaliło i stanęło, a nie miałoby skąd znowu ruchu nabrać i przyjść na
świat. Skoro się tedy pokazuje, Ŝe nieśmiertelne jest to, co samo siebie
porusza, wolno powiedzieć zupełnie śmiało, Ŝe to właśnie jest istota i
pojęcie duszy. Bo kaŜde ciało, które ruch bierze z zewnątrz, jest
bezduszne, martwe, a które z wnętrza, samo z siebie, to ma duszę, bo
taka jest natura duszy. JeŜeli tak jest rzeczywiście, Ŝe niczym innym
nie jest to, co porusza samo siebie, jak tylko duszą, to z konieczności
dusza będzie nie zrodzoną i nieśmiertelną. Więc o nieśmiertelności jej
dość.
A o istocie jej to trzeba powiedzieć: Jaką jest w ogóle i pod kaŜdym
względem, na to potrzeba boskich i długich wywodów, ale do czego
jest podobna, na to wystarczą ludzkie i krótsze. Tak więc mówmy.
Niechaj tedy będzie podobna do w jedno zrosłej siły skrzydlatego
zaprzęgu i woźnicy. U bogów i konie, i woźnice, wszystko to dzielne i z
dobrego rodu, a u innych mieszanina. I tak, naprzód parą musi
powozić nasz wódz, a potem konia ma jednego doskonałego, z pięknej
i dobrej rasy, a drugiego z całkiem przeciwnej, rumaka zupełnie
tamtemu przeciwnego. CięŜkie to i trudne, oczywiście, powoŜenie
nami. OtóŜ skąd poszła nazwa śmiertelników i nieśmiertelnych,
spróbujmy powiedzieć.
(...) Przyrodzoną mają skrzydła siłę, to, co cięŜkie, podnosić w górę,
w niebo, gdzie bogów rodzina mieszka. śadne ciało nie ma w sobie
tyle boskiego pierwiastka, co skrzydła. A boski pierwiastek - to
piękno, dobro, rozum i wszystkie tym podobne rzeczy. Takim
pokarmem się Ŝywią i z niego rosną najszybciej pióra duszy, a od
bezeceństwa i zła marnieją i nikną.
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Wielki wódz wszechrzeczy, Zeus, przodem pędzi na wozie
skrzydlatym, porządkuje wszystko i na wszystko baczy, i wszystkim
zarządza. A za nim wojsko bogów i duchów dobrych i złych w jedenastu oddziałach. Bo tylko Hestia sama jedna w przybytku bogów
pozostaje. A z innych bogów, w dwunastkę uporządkowanych, kaŜdy
dowodzi tym szykiem, na którego czele został postawiony.
Liczne i cudowne bywają we wszechświecie widowiska i pochody,
kiedy szczęśliwy bogów ród wszechświat przebiega, a kaŜdy z nich
czyni, co do niego naleŜy. A idzie za nimi kaŜdy, kto tylko chce i moŜe,
bo zawiść poza chórem bogów stoi. A kiedy idą na ucztę, na biesiadę,
przechodzą pod samym szczytem niebieskiej kopuły. Rydwany bogów
równiuteńko idą, łatwo nimi kierować; inne wozy gorzej. Bo koń, który
ma w sobie zło, ciągnie w dół, ku ziemi ciągnie, jeśli go woźnica
dobrze nie wychował. Tu się dusza najwięcej trudzić i wytęŜać musi.
Bo istoty zwane nieśmiertelnymi, kiedy dojdą do szczytu, stają na
grzbiecie nieba i stojąco zjeŜdŜają po sklepieniu na drugą stronę, a te
tylko patrzą na to, co poza niebem.
A miejsca tego, które jest ponad niebem, ani nie oddał nigdy Ŝaden
z poetów ziemskich w pieśni, ani go w pieśni godnie oddać zdoła. A
ono takie (nie bójmy się prawdy, skoro juŜ świat prawdy słowami
malujemy):
Miejsce to zajmuje nie ubrana w barwy, ani w kształty, ani w
słowa istota istotnie istniejąca, którą sam jeden tylko rozum, duszy
kierownik, oglądać moŜe. Naokoło niej świat przedmiotów prawdziwej
wiedzy. A Ŝe boski umysł rozumem się karmi i najczystszą wiedzą,, a
podobnie umysł kaŜdej duszy, która chce przyjmować to, co jej
odpowiada, przeto kaŜda się radością napełnia, kiedy byt od czasu do
czasu zobaczy, widokiem prawdy się karmi i rozradowuje, aŜ ją
obręcz drogi znowu na to samo miejsce przyniesie. A podczas tego
obiegu ogląda sprawiedliwość samą, ogląda władzę nad sobą, ogląda
wiedzę nie tę, która się z wolna tworzyć musi, a jest róŜna o róŜnych
rzeczach, które my dziś bytami nazywamy, ale wiedzę rzeczywiście
istniejącą, o tym, co jest istotnym bytem. I inne, tak samo istotne byty
ogląda, a tym się nakarmiwszy, z powrotem się w głąb wszechświata
zanurza i do domu wraca. A kiedy wróci do domu,, woźnica konie u
Ŝłobu stawia, ambrozję im rzuca a nektarem poi.
Oto jak Ŝyją bogowie. A z innych dusz taka, co najlepiej za bogiem
szła i była mu najpodobniejsza, ponad głowę woźnicy w miejsce poza
niebem zagląda i drogę okręŜną odbywa, ale jej konie przeszkadzają
ciągle, tak Ŝe ledwie się moŜe bytom rzeczywistym przyjrzeć. A inna
raz się podnosi, raz zniŜa; konie jej patrzeć nie dają, więc jedno
zobaczy, a drugiego nie dojrzy. A inne za nią, choć się wszystkie rwą
do góry, nie mają sił dotrzymać kroku, toną w tłumie, który je okręŜną
drogą niesie, depcą się nawzajem i roztrącają, bo się jedna ciśnie
przed drugą. Robi się ciŜba, hałas, ścisk i pot okropny. Przez
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niedołęstwo woźniców niejedna tam zostaje kaleką; niejednej się
skrzydła połamią. Wszystkie razem zmordowane strasznie, jako iŜ
niegodne były bytu rzeczywistego oglądać, odchodzą, a odszedłszy
poŜywają pokarm prawdopodobieństwa. A czemu się tak rwą
gwałtownie, Ŝeby oglądać zagony prawdy, widzieć, gdzie one są - to
dlatego, Ŝe tam, właśnie na tym łanie, rośnie pokarm, którego
najlepsza część duszy potrzebuje; z niego nabierają siły skrzydła,
które duszę unoszą do góry.
A oto prawo Konieczności: jeśli która dusza, za bogiem w ślad
idąc, zobaczy coś ze świata prawdy, nic się jej stać nie moŜe aŜ do
następnego obiegu,, i jeśliby to zawsze potrafiła, nigdy Ŝadnej
szkody nie poniesie.
Ale jeśli nie zdoła dociągnąć do szczytu i nic nie zobaczy, a
przypadkiem jakimś napije się niepamięci i złością się cięŜką napełni,
a ocięŜała pióra straci i na ziemię spadnie, nie wolno jej wtedy wejść
w Ŝaden organizm zwierzęcy przy tych pierwszych narodzinach;
prawo nakazuje, Ŝeby ta, co najwięcej zobaczy, weszła w zarodek
człowieka, który będzie filozofem albo będzie oddany pięknu,, Muzom
jakimś lub miłości, a druga w ciało króla, który praw słucha,,
wojownika lub władcy, trzecia w polityka, gospodarza, wielkiego
przedsiębiorcy, czwarta wejdzie w zapalonego gimnastyka albo
jakiegoś lekarza, piątej Ŝywiołem będą wróŜby i misteria, szóstej
Ŝywot przypadnie twórcy lub naśladowcy, siódmej rzemiosło lub rola,
ósma to będzie sofista lub mówca ludowy, dziewiąta - tyran.
A w tych wszystkich Ŝywotach, kto się dobrze prowadzi, lepszy los
dostaje w udziale, a kto źle, ten gorszy.
A na to samo miejsce, skąd przychodzi dusza kaŜda, nie wróci
Ŝadna, nim dziesięć tysięcy lat minie. Bo nie odrosną jej pióra prędzej,
chyba Ŝe się ktoś filozofii bez kruczków oddawał albo kochał młodych
ludzi jak filozof.
Takie dusze po trzecim okresie tysiącletnim, jeśli trzy razy z kolei
taki Ŝywot wybrały, dostają pióra na nowo i w trzytysięcznym roku
odlatują. A inne, kiedy pierwszy Ŝywot ukończą, idą na sąd. A po
sądzie jedne do więzień podziemnych idą karę odbywać, a inne,
lŜejsze po wyroku, odchodzą w jakieś miejsce wszechświata, gdzie
pędzą Ŝywot taki, na jaki w ludzkiej postaci zasłuŜyły. A po tysiącu
lat przychodzą jedne i drugie ciągnąć losy i wybierać nowe Ŝycie. A
wybiera kaŜda takie, jakie chce. Tam i w zwierzęce ciało dusza
człowieka przechodzi, a ze zwierzęcia, które kiedyś było człowiekiem,
znowu w człowieka wstępuje. Ale ta, która nigdy prawdy nie
oglądała, nigdy do tej nie przyjdzie postaci. Bo człowiek musi
rozumieć pojęcia rodzajów, kiedy rozumowanie od wielu spostrzeŜeń
rozpoczyna, a potem je myślą w jedno zbiera. A to jest przypominanie
sobie tego, co niegdyś oglądała nasza dusza, kiedy z bogiem
wędrowała i nie patrzyła nawet na to, co my dziś rzeczywistością
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nazywamy, kiedy wychylała głowę w sferę bytu istotnego. ToteŜ
słusznie jedynie tylko dusza filozofa ma skrzydła. Bo jej pamięć
zawsze wedle sił do tego się zwraca, co nawet bogu boskości uŜycza.
Człowiek, który w takich przypomnieniach Ŝyje jak naleŜy i
doskonałych zawsze święceń dostępuje, tylko on jeden istotnie
doskonałym się staje. A Ŝe o ludzkich sprawach zapomina, a z tym, co
boskie, obcuje, gani go wielu jako narwańca, ale Ŝe bóg w nim
mieszka, o tym nie wiedzą ci, których jest wielu.
Wszystko to, cośmy dotąd mówili, tyczy się czwartego rodzaju
szaleństwa, którym człowiek dotknięty, jeśli piękność ziemską zobaczy, przypomina sobie piękność prawdziwą i oto skrzydła mu
odrastają; on je rozpinać usiłuje i chciałby wzlecieć, a nie moŜe; tedy,
jak ptak, w górę tylko patrzy, a Ŝe nie dba o to, co na dole, przeto go
ludzie biorą za wariata.13

Z pewnością Doskonały Byt Platona jest niewidzialny dla
oczu ciała, a widoczny dla „oczu duszy”. Tylko ludzki rozum
moŜe go ująć i w jakiś sposób próbować zrozumieć. Nie jest teŜ
jedynym przedmiotem poznania tej natury. Podobnie moŜna
sądzić o duszy ludzkiej, gdyŜ jest niewidzialna, a jednak
istnieje. Platon stara się pokazać, Ŝe istnienie duszy da się
racjonalnie uzasadnić. Najpierw, z powodu ruchu, którego
wydaje się być źródłem. Ciało bowiem nie powoduje ruchu,
gdyŜ martwe ciało nie porusza się. Raczej to ono otrzymuje
ruch od duszy. Jest to ruch, który sprawia Ŝycie. Zarazem jest
ruchem pochodzącym z wnętrza duszy. Dzięki temu ruchowi
dusza jest pierwiastkiem aktywnym, który daje Ŝycie, ale takŜe
je utrzymuje, jest przyczyną wszystkich poruszeń i działań, a
takŜe powodem połączenia jej z ciałem. Dusza jako czynnik
działający ogarnia całe ciało i nim harmonijnie kieruje, nad nim
panuje.
Istnienie duszy Platon uzasadnia teŜ z racji na jej
rozumność, a właściwie z uwagi na uporządkowanie i ład
przejawiające się w ciele. Są one moŜliwe dzięki temu, Ŝe ciało
podlega duszy niejako złoŜonej z trzech „części”: poŜądliwej,
gniewliwej i rozumnej. NajwaŜniejszą rolę filozof przypisuje
duszy rozumnej, wprowadzającej harmonijne uporządkowanie
ciała i jego uległość wobec duszy.
Kwestie ruchu, Ŝycia i rozumności to zarazem doświadczane
fakty, a w związku z tym fakty uzasadniające istnienie duszy w
sposób racjonalny. Zastanawia jednak trójpodział duszy, czyli
13

Platon, Fajdros, róŜne wydania, XXIV – XXX.
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wyróŜnienie w duszy trzech „części”, którego Platon dokonuje i
przedstawia za pomocą mitycznych opowieści. Czyni tak
bowiem przy okazji opisu powstania świata, gdzie wyraźnie
wyróŜnia poszczególne „części” duszy, jak równieŜ podczas
wyjaśniania nieśmiertelności duszy, gdzie porównuje duszę do
zaprzęgu złoŜonego z woźnicy i dwóch – róŜnych co do natury –
koni. Po co w ogóle jest ten podział? Dlaczego właśnie jest taki?
Dlaczego są akurat trzy „części” duszy? Platon wie, Ŝe ruch i
rozumność to dwie inne cechy, a w związku z tym trzeba
przyjąć w duszy realne róŜnice. Jedna związana jest właśnie z
ruchem fizycznym i nazwana poŜądliwą, druga natomiast – z
rozumnością i nazwana rozumną. Pierwsza wiąŜe człowieka z
tym, co cielesne, zmienne, widzialne i dotykalne, druga
natomiast – z tym, co niewidzialne i niezmienne. Pierwsza
wprowadza w świat ziemski, druga kieruje ku światu
niebieskiemu. Wobec odmiennej natury obu „części” duszy
konieczne się staje wprowadzenie trzeciej „części”, pośredniej
między pierwszą i drugą, która łączy je obie i dzięki której moŜe
zachodzić jakakolwiek komunikacja między duszą poŜądliwą a
duszą rozumną. Tę „część” Platon nazywa duszą gniewliwą i
przypisuje jej zdolność podlegania zarówno duszy poŜądliwej,
jak i gniewliwej.
WyróŜnienie w duszy trzech „części” ma więc charakter
uzasadniony. Wydaje się teŜ sensowny w kontekście zaleŜności
między nimi i przypisanych poszczególnym „częściom” funkcji.
ZaleŜności i funkcje mają wyjaśnienie obrazowe, ukazane
bowiem w aspekcie „wielkości” duszy. Za „największą” uznaje
Platon duszę poŜądliwą, dusza gniewliwa jest „mniejsza”, a
rozumna – „najmniejsza”. Dlaczego jednak umieszcza takie
proporcje w duszy i czemu one słuŜą? Dusza poŜądliwa jest
najgłębiej osadzona w ciele i rozwija się najwcześniej, najdłuŜej
teŜ jest aktywna w Ŝyciu człowieka. JuŜ małe dzieci bowiem
poruszają się, przyjmują poŜywienie, rosną. W przeciwieństwie
do niej dusza rozumna rozwija się na końcu. O wiele później
bowiem osiąga się świadomość. Ta dusza jednak jest
najwaŜniejsza w człowieku, bo moŜe zapanować nad
pozostałymi „częściami” i wprowadzić w ludzkie działania
stabilność i ład. Jest zarazem „najsilniejszym” pierwiastkiem,
dlatego kieruje „częścią” poŜądliwą i gniewliwą, które są
„większe” od niej. Tylko ona ma zdolność władania ludzką
cielesnością. Oczywiście jest to zadanie trudne, czemu Platon

23

daje wyraz w opisie zmagań woźnicy w powoŜeniu skrzydlatym
zaprzęgiem. Kierowanie duszą staje się łatwiejsze, gdy odbywa
się przy współpracy z duszą gniewliwą, a tę osiąga się dzięki
wyćwiczeniu jej w wytrwałości i męstwie.
Dusza rozumna jest rdzeniem całej duszy, który z natury
swojej ogarnia świat ziemski pojęciowo, w sposób ogólny i stały,
a przez to otwiera człowieka na widzenie świata niezmiennego,
boskiego. Jest to świat pozaziemski, istniejący „ponad niebem”,
doskonały, nie do opisania, dostępny tylko dla rozumu.
Przyjmując istnienie tego świata Platon zdaje sobie sprawę, Ŝe
nie ma dla niego innego uzasadnienia, jak tylko istnienie
rozumnej duszy. Czy jest to jednak argument wystarczający?
Chodzi raczej o pokazanie, iŜ filozof dostrzega sens swojego
Ŝycia w świecie doskonałym, który nie podlega zniszczeniu,
ludzkim słabościom, błędom w poznaniu i moralnym
potknięciom.
PAŃSTWO
Potem powiedziałem: Przedstaw sobie obrazowo, jako następujący
stan rzeczy, naszą naturę ze względu na kulturę umysłową i jej brak.
Zobacz! Oto ludzie są niby w podziemnym pomieszczeniu na kształt
jaskini, Do groty prowadzi od góry wejście zwrócone ku światłu,
szerokie na całą szerokość jaskini. W niej oni siedzą od dziecięcych lat
w kajdanach; przykute mają nogi i szyje tak, Ŝe trwają na miejscu i
patrzą tylko przed siebie: okowy nie pozwalają im obracać głów. Z
góry i z daleka pada na nich światło ognia, który się pali za ich
plecami, a pomiędzy ogniem i ludźmi przykutymi biegnie górą ścieŜka,
wzdłuŜ której widzisz murek zbudowany równolegle do niej, podobnie
jak u kuglarzy przed publicznością stoi przepierzenie, nad którym oni
pokazują swoje sztuczki.
- Widzę - powiada.
- Więc zobacz, jak wzdłuŜ tego murka ludzie noszą róŜnorodne
wytwory, które sterczą ponad murek; i posągi, i inne zwierzęta z
kamienia i z drzewa, wykonane rozmaicie i oczywiście jedni z tych, co
je noszą, wydają głosy, a drudzy milczą.
- Dziwny obraz opisujesz i kajdaniarzy osobliwych.
- Podobnych do nas - powiedziałem. - Bo przede wszystkim czy
myślisz, Ŝe tacy ludzie mogliby z siebie samych i z siebie nawzajem
widzieć cokolwiek innego oprócz cieni, które ogień rzuca na
przeciwległą ścianę jaskini?
- JakimŜe sposobem? - powiada - gdyby całe Ŝycie nie mógł Ŝaden
głową poruszyć?
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- A jeŜeli idzie o te rzeczy obnoszone wzdłuŜ muru? Czy nie to
samo?
- No, cóŜ.
- Więc gdyby mogli rozmawiać jeden z drugim, to jak sądzisz, czy
nie byliby przekonani, Ŝe nazwami określają to, co mają przed sobą,
to, co widzą?
- Koniecznie.
- No, cóŜ? A gdyby w tym więzieniu jeszcze i echo szło od im
przeciwległej ściany, to, ile razy by się odezwał ktoś z
przechodzących, wtedy, jak myślisz? Czy oni by sądzili, Ŝe to się
odzywa ktoś inny, a nie ten cień, który się przesuwa?
- Na Zeusa, nie myślę inaczej - powiada. - Więc w ogóle - dodałem ci ludzie tam nie co innego braliby za prawdę, jak tylko cienie
pewnych wytworów.
- Bezwarunkowo i nieuchronnie - powiada.
- A rozpatrz sobie - dodałem - ich wyzwolenie z kajdan i uleczenie z
nieświadomości. Jak by to było, gdyby im naturalny bieg rzeczy coś
takiego przyniósł; ile razy by ktoś został wyzwolony i musiałby zaraz
wstać i obrócić szyję, i iść, i patrzeć w światło, cierpiałby robiąc to
wszystko, a tak by mu w oczach migotało, ze nie mógłby patrzeć na te
rzeczy, których cienie poprzednio oglądał. Jak myślisz, co on by
powiedział, gdyby mu ktoś mówił, iŜ przedtem oglądał ni to, ni owo, a
teraz coś bliŜszego bytu, Ŝe zwrócił się do czegoś, co bardziej istnieje
niŜ tamto, więc teraz widzi słuszniej; i gdyby mu ktoś teraz
pokazywał kaŜdego z przechodzących i pytaniami go zmuszał, niech
powie, co to jest. Czy nie myślisz, Ŝe ten by moŜe był w kłopocie i
myślałby, Ŝe to, co przedtem widział, prawdziwsze jest od tego, co mu
teraz pokazują?
- Z pewnością - powiada.
- NieprawdaŜ? A gdyby go ktoś zmuszał, Ŝeby patrzał w samo
światło, to bolałyby go oczy, odwracałby się i uciekał do tych rzeczy,
na które potrafi patrzeć i byłby przekonany, Ŝe one są rzeczywiście
jaśniejsze od tego, co mu teraz pokazują?
- Tak jest - powiada.
- A gdyby go ktoś - dodałem - gwałtem stamtąd pod górę wyciągał
po kamieniach i stromiznach ku wyjściu i nie puściłby go prędzej,
aŜby go wywlókł na światło słońca, to czy on by nie cierpiał i nie
skarŜyłby się i nie gniewał, Ŝe go wloką, a gdyby na światło wyszedł,
to miałby oczy pełne blasku i nie mógłby widzieć ani jednej z tych
rzeczy, o których by mu teraz mówiono, Ŝe są prawdziwe?
- No nie - powiada - tak nagle przecieŜ.
- I myślę, Ŝe musiałby się przyzwyczaić, gdyby miał widzieć to, co
na górze. Naprzód by mu najłatwiej było dojrzeć cienie, potem w
wodach odbicia ludzi i innych przedmiotów, ciała niebieskie i niebo
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samo po nocy łatwiej by mógł oglądać patrząc na światło gwiazd i
księŜyca, niŜ po dniu widzieć słońce i światło słoneczne.
- JakŜeby nie?
- Dopiero na końcu, myślę, mógłby patrzeć w słońce; nie na jego
odbicie w wodach i nie mieć go tam, gdzie ono nie jest u siebie, ale
słońce samo w sobie i na swoim miejscu mógłby dojrzeć i mógłby
oglądać, jakie ono jest.
- Koniecznie - powiada.
- Potem by sobie wymiarkował o nim, Ŝe od niego pochodzą pory
roku i lata, i Ŝe ono rządzi wszystkim w świecie widzialnym, i Ŝe jest
w pewnym sposobie przyczyną takŜe i tego wszystkiego, co oni tam
poprzednio widzieli.
- Jasna rzecz, Ŝe do tego by potem doszedł.
- Więc cóŜ? Gdyby sobie swoje pierwsze mieszkanie przypomniał i
tę mądrość tamtejszą, i tych, z którymi razem wtedy siedział,
wspólnymi kajdanami skuty, to czy nie myślisz, Ŝe uwaŜałby sobie za
szczęście tę odmianę, którą przeszedł, a litowałby się nad tamtymi?
- I bardzo.
- A tam u nich przedtem moŜe niejeden zbierał od towarzyszów
pochwały i zaszczyty, i dary, jeŜeli najbystrzej umiał dojrzeć to, co
mijało przed oczami, i najlepiej pamiętał, co przedtem, co potem, a co
równocześnie zwykło się było zjawiać i mijać, i najlepiej umiał na tej
podstawie zgadywać, co będzie. Czy ty myślisz, Ŝe on by za tym
tęsknił i zazdrościłby tym, których tamci obsypują zaszczytami i
władzę im oddają? Czy teŜ raczej czułby się tak, jak ten u Homera, i
stanowczo by wolał „być na ziemi i słuŜyć gdzieś u jakiegoś biedaka”
i nie wiadomo jaką dolę znosić raczej, niŜ wrócić do poprzednich
poglądów i do Ŝycia takiego jak tam?
- Ja tak myślę - powiada - Ŝe wolałby raczej wszystko inne znieść,
niŜ wrócić do tamtego Ŝycia.
- A jeszcze i nad tym się zastanów. Gdyby taki człowiek z
powrotem na dół zeszedł i w tym samym szeregu usiadł, to czy nie
miałby oczu napełnionych ciemnością,, gdyby nagle wrócił ze słońca?
- I bardzo - powiada.
- A gdyby teraz znowu musiał wykładać tamte cienie na wyścigi z
tymi, którzy bez przerwy siedzą w kajdanach, a tu jego oczy byłyby
słabe, zanimby nie wróciły do siebie, bo przystosowanie ich wymaga
nie bardzo małego czasu, to czy nie naraŜałby się na śmiech i czy nie
mówiono by o nim, Ŝe chodzi na górę, a potem wraca z zepsutymi
oczami, i Ŝe nie warto nawet chodzić tam pod górę. I gdyby ich ktoś
próbował wyzwalać i podprowadzać wyŜej, to gdyby tylko mogli
chwycić coś w garść i zabić go, na pewno by go zabili.
- Z pewnością - powiada.14
14
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I sprawiedliwym teŜ, Glaukonie, tak sądzę, powiemy, Ŝe
poszczególny człowiek będzie w ten sam sposób sprawiedliwy, jak i
państwo było sprawiedliwe.
- I to tak być musi, koniecznie.
- A tegośmy chyba nie zapomnieli, Ŝe państwo było sprawiedliwe
przez to, Ŝe kaŜdy z tych trzech rodzajów, jakie w nim były, robił
swoje.
- Zdaje się - powiada - Ŝeśmy nie zapomnieli.
- To zapamiętajmy sobie i to, Ŝe i kaŜdy z nas, jeŜeli kaŜdy z jego
trzech czynników wewnętrznych będzie robił swoje, będzie wtedy
sprawiedliwy i będzie teŜ robił swoje.
- Bardzo dobrze – powiada – musimy sobie to zapamiętać.
- NieprawdaŜ? Intelektowi [części rozumnej] władać wypada, bo
jest mądry i powinien z góry myśleć o całej duszy, a temperament
[część gniewliwa] powinien mu podlegać i być z nim w przymierzu?
- Tak jest.
- Więc czy nie jest tak, jakeśmy mówili, Ŝe połączenie muzyki i
gimnastyki potrafi te czynniki zharmonizować; jeden napnie,
podniesie go i nakarmi słowem pięknym i nauką, a drugi zwolni i
opuści nieco z pomocą napomnień, i obłaskawi go harmonią i rytmem?
- Całkowicie tak – powiada.
- I te dwa pierwiastki [władze] tak prowadzone wyuczą się
naprawdę robić to, co do nich naleŜy; dobrze wychowane, będą
władały poŜądliwością, której jest najwięcej w duszy kaŜdego, a taka
juŜ jej natura, Ŝe nie nasycą jej Ŝadne skarby. Tamte dwa pierwiastki
będą na nią uwaŜały, Ŝeby się nie syciła rozkoszami, które się
nazywają cielesne, bo jak się przez to rozrośnie i wzmoŜe na siłach, to
przestanie robić swoje, a zacznie brać za łeb i będzie próbowała
rządzić tym, nad czym jej Ŝadna władza nie przypada z natury, i całe
Ŝycie zbiorowe do góry nogami wywróci.
- Tak jest – powiada.
- A czy przed nieprzyjaciółmi z zewnątrz teŜ te dwa czynniki nie
potrafią być najpiękniejszą ochroną dla całej duszy i dla całego ciała?
Jeden, który się zastanawia i robi plany, a drugi, który walczy, ale
słucha czynnika rządzącego i męŜnie jego plany wykonywa.
- Jest tak.
- I męŜnym, tak uwaŜam, nazywamy kaŜdego, u kogo ta część,
temperament [władza gniewliwa], zachowuje poprzez bóle i poprzez
rozkosze to, co intelekt w swoim rozkazie wyznaczy jako straszne i
niestraszne.
- Słusznie – powiada.
- A mądrym nazywamy kaŜdego dzięki tej małej cząstce, która w
nim panuje i wszystko w swych rozkazach wyznacza, bo on ma
[podobnie jak rządzący w państwie] w sobie wiedzę o tym, co jest
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poŜyteczne dla kaŜdej z trzech części z osobna i dla całości, którą one
wspólnie tworzą.
- Tak jest.
- No cóŜ. A rozwaŜnym [umiarkowanym, opanowanym] czy nie
nazywamy człowieka za przyjaźń i zgodność tych samych części,
kiedy czynnik w nim rządzący i dwa czynniki rządzone zgadzają się
w sobie na to, Ŝe intelekt powinien rządzić, i one z nim nie zrywają
dobrych stosunków?
- Rozwaga [umiarkowanie] – powiedział – nie jest niczym innym,
tylko tym. Zarówno w państwie, jak i u człowieka prywatnego.15
Ale uwaŜaj, co ja chcę powiedzieć.
- Mów – powiada.
- Jak długo – zacząłem – albo miłośnicy mądrości [filozofowie] nie
będą mieli w państwach władzy królewskiej, albo ci dzisiaj tak zwani
królowie i władcy nie zaczną się w mądrości kochać [filozofować]
uczciwie i naleŜycie, i pokąd to się w jedno nie zleje – wpływ
polityczny i umiłowanie mądrości [filozofia] – a tym licznym naturom,
które dziś idą osobno, wyłącznie tylko jednym albo wyłącznie drugim
torem, drogi się nie odetnie, tak długo nie ma sposobu, Ŝeby zło
ustało, kochany Glaukonie, nie ma ratunku dla państw, a uwaŜam, Ŝe
i dla rodu ludzkiego. Ani mowy o tym nie ma, Ŝeby taki ustrój prędzej
w granicach moŜliwości dojrzał i światło słońca zobaczył, ustrój,
któryśmy teraz w myśli przeszli.16

Platoński „mit jaskini” odzwierciedla drogę człowieka, a
zwłaszcza filozofa, do Prawdy. Na początku tej drogi człowiek
jest bardzo głęboko osadzony w świecie zmysłowym, wśród
cielesnych rzeczy, które go przytłaczają, wręcz zniewolony przez
nie i sądzi, Ŝe ponad nimi nie istnieją inne, a świat, który jest
mu dostępny obecnie, jest najlepszy. śeby tą drogą iść dalej,
potrzebna jest pomoc kogoś z zewnątrz, kogoś, kto „widzi
więcej”. Potrzebny jest Nauczyciel, który zaprowadzi do Światła,
odkryje inny świat, świat duchowy, który pokaŜe, Ŝe moŜna
inaczej „patrzeć” i „więcej widzieć”. Pierwszy kontakt ze
Światłem, z samą Prawdą, jest trudny, wręcz nie do
wytrzymania, często bolesny, od którego zazwyczaj na początku
się ucieka, gdyŜ wiąŜe się z poczuciem bezkresnego
przekraczania człowieka i zupełnie zakrywa znajomość rzeczy
postrzeganych zmysłowo. Jednak wytrwałe ćwiczenia kontaktu
z Prawdą mogą sprawić, Ŝe człowiek zapragnie tego Światła,
15
16

TamŜe, 441 D – 442 D.
TamŜe, 473 CD.
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Światła Samego w Sobie, i tylko w jedności z Nim będzie chciał
Ŝyć. Powrót do świata „zmysłowego” zawsze jest dla niego
bolesny, powoduje niezrozumienie wśród innych, a nawet
wystawia na śmierć. Ale czy jest moŜliwe Ŝycie bez tego Światła
w sytuacji, gdy jest juŜ znane i upragnione? Wszak ono
pozostawia trwały ślad w ludzkiej duszy.
Świat fizyczny, cielesny, zasadniczo róŜni się od świata
duchowego. Pierwszy jest widzialny, ma nietrwałą, zmienną
naturę i podlega postrzeganiu zmysłowemu, drugi natomiast
nie jest poznawany przy pomocy zmysłów, lecz jedynie
umysłem, ma charakter niezniszczalny i wieczny, a takŜe
doskonały. Pierwszy wiąŜe człowieka z jego warstwą cielesną,
drugi zaś – z warstwą rozumną. Przekroczenie świata fizycznego
domaga się od kaŜdego człowieka nieprzerwanej pracy nad sobą
i uzyskania trwałych sprawności, które Platon nazywa cnotami.
Do nich naleŜą: umiarkowanie, męstwo, mądrość i
sprawiedliwość. Rozumne panowanie nad cielesnością oraz
uporządkowane działania dwóch „niŜszych części” duszy są
niezbędnymi warunkami otwierającymi człowieka na świat
duchowy.
Filozof zatem to ktoś, kto do owego duchowego świata ma
dostęp. To zarazem ktoś, kto panuje nad sobą, w harmonijny
sposób postępuje i w owym duchowym świecie uczestniczy.
Ponadto przez całe Ŝycie do niego zmierza, gdyŜ wie, Ŝe wszelkie
działanie oparte jest na uprzednim poznaniu i podąŜaniu za
doskonałą i wieczną Prawdą. Filozof najpełniej realizuje
przedstawioną przez Platona drogę, która po etapie osadzenia w
świecie fizycznym i wyćwiczeniu moŜliwych nawyków, wiedzie
następnie – przez starannie zdobytą wiedzę – do zjednoczenia z
samą
Prawdą.
Jego
poznanie
przekracza
wszelkie
rozstrzygnięcia naukowe, takŜe matematyczne, bo nawet one
oparte są na sukcesywnym rozumowaniu. Poznanie filozofa ma
charakter noetyczny, a więc polega na prostym „widzeniu”
Prawdy, z pominięciem etapu dowodzenia czy uzasadniania.
Tutaj teŜ jest miejsce na odróŜnienie wiedzy naukowej od
owej „platońskiej intuicji”. Pierwsza związana jest nieodłącznie
z rozumowaniem, druga natomiast – z prostym „oglądaniem”
Prawdy. Pierwsza jest jedynie przejściowym etapem niezbędnym
do drugiej. Prawdziwość i pewność drugiej natomiast
nieporównywalnie przekracza wszystko to, co moŜna przypisać
pierwszej. Proste „widzenie” nie jest ślepym podąŜaniem duszy
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do nikąd, nie jest teŜ uleganiem zmysłowym i zmiennym
spostrzeŜeniom, lecz jest raczej zmierzaniem do pociągającego
Światła, które oświeca umysł ludzki tak bardzo, Ŝe nie jest on w
stanie owego Światła w pełni przeniknąć. Kto jednak jest jej
autorem? Skąd się bierze w człowieku? Odpowiedź na to
pytanie nie jest u Platona oczywista. WiąŜe się z przyjęciem
wrodzonego poznania, bez wskazania na jego źródło.
Z rozwaŜań na temat poznania pochodzi sugestia, Ŝeby
politycy byli filozofami, którzy w świetle najwyŜszych zasad
rozstrzygaliby o kształcie państwa i roli obywateli. Ale czy
człowiek, który widzi najwyŜsze Światło i w jego blasku Ŝyje,
moŜe zajmować się polityką, a nie owym Światłem? Sam Platon
zrezygnował z uprawiania polityki.
UCZTA
Najpierw więc, jak powiadam, Fajdros zaczął jakoś z tego końca, Ŝe
niby wielkim bogiem jest Eros i osobliwym pomiędzy ludźmi i bogami z
tego i owego powodu, a bodaj czy nie najwięcej z powodu
pochodzenia. Bo zaszczyt to jest być najstarszym pośród
najstarszych. (...) A najstarszym będąc, największe dobra nam daje.
Bo doprawdy nie umiem powiedzieć, jakie większe dobro zdobyć moŜe
człowiek zaraz w pierwszej młodości, jeśli nie miłośnika dzielnego
albo oblubieńca. Bo takiego steru na całe Ŝycie, jakiego potrzebuje
człowiek, który chce Ŝyć jak naleŜy, nie potrafią mu dać ani związki
krwi w tak pięknej formie, ani zaszczyty, ani bogactwa, ani nic
innego, tylko Eros.
CóŜ za ster mam na myśli? Oto wstyd i wstręt do postępków
podłych, i ambicję skierowaną do czynów pięknych. Bo bez tego nie
dokona wielkich i pięknych dzieł ani państwo, ani prywatny człowiek.
OtóŜ powiadam, Ŝe kiedy człowiek kocha, a wyda się jakiś jego
szpetny postępek albo się pokaŜe, Ŝe się dał uŜyć do jakiejś podłej
rzeczy, bo się nie bronił przez swoje tchórzostwo, wtedy najgorzej
człowieka boli, gdy go oblubieniec zobaczy; wolałby juŜ, Ŝeby go
widział ojciec albo przyjaciele, albo ktokolwiek inny. Podobnie
widzimy, Ŝe i oblubieńcy wstydzą się najwięcej swoich miłośników,
kiedy się który da przychwycić na jakimś łotrostwie.17
Eros [według Pauzaniasza], syn Afrodyty wszetecznej, sam teŜ jest
wielki wszetecznik i dokazuje tu i tam bez planu; ten ci jest, którym
marne jednostki kochają. Taki to najpierw kocha zarówno kobiety, jak
i chłopców; potem, jeŜeli juŜ kocha, to więcej ciała niŜ dusze; przy tym
17
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ile moŜności najgłupsze, bo myśli tylko o uczynku, a piękno jest mu
obojętne. ToteŜ mu się trafi, co zrobi dobrze, ale równie dobrze zdarza
mu się i na odwrót. Bo taki Eros jest synem bogini znacznie młodszej
niŜ druga, bogini, która juŜ z urodzenia ma w sobie coś Ŝeńskiego i coś
męskiego.
Ale drugiego matką jest Afrodyta niebiańska; ona najpierw nie ma
nic wspólnego z pierwiastkiem Ŝeńskim, tylko i jedynie z męskim (to
właśnie jest miłość ku chłopcom skierowana), potem jest starsza, nie
pokalana niskimi skłonnościami. I stąd to się do męskiego pierwiastka
zwracają ci, których taki Eros owionie, bo oni kochają to, co z natury
ma więcej siły, więcej rozumu.18
(...) OtóŜ w naturze ciał Ŝywych [zdaniem Eryksimachosa] mieszka
istotnie dwojaki Eros. Bo zdrowie fizyczne i choroba to są chyba
rzeczy róŜne i niepodobne. A im kto bardziej do drugiego niepodobny,
tym mniej rzeczy podobnych jak tamten pragnie i tym bardziej
odmienne rzeczy kocha. Więc teŜ i zdrowie kocha jedne rzeczy, a
choroba inne.
Istnieją zatem dwa róŜne kochania, dwa niepodobne do siebie
Erosy.
(...) Lekarz musi umieć poprzyjaźnić z sobą i węzłem miłości
powiązać najbardziej wrogie pierwiastki w ciele ludzkim. A
najbardziej wrogie są skrajne przeciwieństwa: zimno i gorąco, gorycz i
słodycz, suchość i wilgoć, i tak dalej. Umiał to godzić i Ŝenić nasz
przodek Asklepios, jak powiadają ci poeci – a ja wierzę – skoro
stworzył naszą umiejętność. OtóŜ, jak powiadam, całą sztuką
lekarską rządzi to bóstwo, a podobnie i gimnastyką, i pracą rolnika.
(...) Taką to obszerną i wielką władzę, a nawet lepiej, taka
wszechmoc posiada Eros w ogóle. A największą moc ma ten, który się
w dobrych czynach objawia przez panowanie nad sobą i przez
sprawiedliwość. Gdyby nie on, nie zaznalibyśmy szczęścia, nie
moglibyśmy z ludźmi stosunków utrzymywać ani się łączyć z sobą
węzłami przyjaźni, ani obcować z bogami, potęŜniejszymi niŜ my.19
(...) Bo to jest [według Arystofanesa] największy przyjaciel [Eros]
ludzkości spomiędzy wszystkich bogów, to patron jest i lekarz
specjalista od takiej choroby, którą tylko uleczyć potrzeba, a byłoby t
największe szczęście dla rodzaju ludzkiego. Ja wam tedy spróbuję
objawić potęgę jego – wy zaś innych nauczycielami będziecie! Ale
naprzód musicie się zapoznać z naturą człowieka i zaznajomić nieco z
dziwnymi jej kolejami. Albowiem dawniej natura nasza nie była taka
jak teraz, lecz inna. Bo naprzód trzy były płcie u ludzi, a nie, jak teraz,
18
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dwie: męska i Ŝeńska. Była jeszcze i trzecia prócz tego: pewien zlepek
z jednej i drugiej, po którym dziś tylko nazwa jeszcze pozostała, a on
sam znikł z widowni. Obojnakowa płeć istniała wtedy, a imię jej i
postać złoŜone były z obu pierwiastków: męskiego i Ŝeńskiego.
(...) A stąd to wszystko pochodzi, Ŝe dawna natura nasza była
właśnie taka, Ŝe były z nas kiedyś skończone całości. Miłość jest na
imię temu popędowi i dąŜeniu do uzupełniania siebie, do całości. Jak
mówię, przedtem były z nas jedności. A teraz nas bóg za karę
porozdzielał, tak jak Spartanie Arkadów. Zaczem obawa zachodzi, Ŝe
jeśli nie będziemy względem bogów grzeczni, drugi raz nas gotowi
poprzecinać i będziemy chodzili jak te płaskorzeźby profilowe na
pomnikach przez środek nosa przerŜnięte, niby te kostki dawane jako
zakłady przyjaźni Ale teŜ dlatego kaŜdy powinien drugiego do
poboŜności zachęcać wtedy moŜe się nam uda tego losu uniknąć, a
swoją parę odnaleźć w imię Erosa i pod jego wodzą. Niech mu się nikt
nie sprzeciwia – a sprzeciwia mu się kaŜdy, kto sobie bogów naraŜa.
Musimy być w przyjaźni, w dobrych stosunkach z bogiem, jeśli ma
kaŜdy z nas szczęśliwie znaleźć oblubieńca naprawdę od pary, co się
dziś przecieŜ nie kaŜdemu udaje.20
(...) Powiadam więc [mówi Agaton], Ŝe Eros jest spomiędzy
wszystkich szczęśliwych bóstw najszczęśliwszy, jeśli się tak
powiedzieć godzi bezkarnie, a najszczęśliwszy jest dlatego, Ŝe jest
najpiękniejszy i najlepszy. Najpiękniejszy jest z tej przyczyny,
Fajdrosie, Ŝe jest najmłodszy z bogów. Sam Eros najlepiej tego
dowodzi, kiedy przed starością ucieka, a starość goni prędko,
nieprawdaŜ? Do nas przynajmniej przychodzi prędzej, niŜ potrzeba.
Eros jej nienawidzi całą swoją istotą i mija ją z daleka, a przebywa z
młodymi, bo i sam jest młody. Dobrze mówi stare przysłowie, Ŝe
podobne rzeczy zawsze się razem trzymają.(...)
- Tak to, mój Fajdrosie, uwaŜam, Ŝe Eros najpierw jest sam
najpiękniejszy i najlepszy, a potem dary jego dla innych teŜ są takie
same jak on. I tu mi wiersz na myśl przychodzi; przecieŜ on to jest,
który sprawia, Ŝe
Pokój nastaje u ludzi, na morzu cisza zalega,
Wiatry milkną, a sen stroskane czoła wygładza.
On chłody serc ludzkich rozprasza, on je ciepłem okrasza, gdy nas
wiedzie na takie, jak dzisiaj, zebrania, takie święta, chóry, ofiary; on
łagodność pomnaŜa, gwałtowność umarza, on rozbudza przyjaźń,
ostudza nieprzyjaźń; dla dobrych łaskawy, dla mądrych ciekawy; on
dla bogów cud, dla straconych dziw, dla wybranych skarb. W nim jest
wykwintny wdzięk, w nim źródło powabów pieściwych, on
rozkosznego rozemdlenia bóg. On o dobrych dba, on odtrąca złych.
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Czy troska, czy trwoga, czy serce coś marzy, czy rozum coś waŜy, on
wtedy sterownik, kierownik, doradca i zbawca najlepszy. On bogów
radością, on ludzi pięknością, ozdobą. On wdzięcznych chórów
pięknym przodownikiem, więc wszyscy za nim winni iść i śpiewać
pieśń, którą bogów czaruje i ludzi.21
- On jest [Eros] tłumaczem pomiędzy bogami a ludźmi [ zdaniem
Sokratesa], on od ludzi bogom ofiary i modlitwy zanosi, a od bogów
przynosi ludziom rozkazy i łaski, a będąc pośrodku pomiędzy jednym
i drugim światem, wypełnia przepaść pomiędzy nimi i sprawia, Ŝe się
to wszystko razem jakoś trzyma. Przez niego trafia do nieba i cała
sztuka wieszczbiarska, i to, co kapłani robią, te ofiary i ceremonie; bo
bóg się z człowiekiem nie wdaje, tylko przez niego się odbywa
wszelkie obcowanie, wszelka rozmowa bogów z ludźmi i w śnie, i na
jawie. Kto się na tych rzeczach rozumie, ten jest człowiekiem
uduchowionym, a kto się rozumie na czymś innym, na jakiejś sztuce
czy jakimś tam rzemiośle, ten jest prostym robotnikiem.
Istnieje wiele róŜnych duchów tego rodzaju, a jednym z nich jest i
Eros.
- A któŜ jest jego ojcem - powiadam - i matką?
- DuŜo o tym gadać - powiada - ale ja ci powiem. OtóŜ kiedy się
urodziła Afrodyta, ucztę bogowie wyprawili, a między nimi był tam i
Dostatek, syn Rozwagi. Kiedy juŜ zjedli, przyszła tam Bieda, Ŝeby
sobie coś wyŜebrać, bo było wszystkiego w bród, i stanęła koło drzwi.
Dostatek, upiwszy się nektarem (bo wina jeszcze nie było), poszedł do
ogrodu Zeusa i tam usnął, cięŜko pijany. A Biedzie się zachciało, jako
iŜ była uboga, dziecko mieć od Dostatku; zaczem się przy nim
połoŜyła i poczęła Erosa, I dlatego to Eros został towarzyszem i sługą
Afrodyty, bo go na jej urodzinach spłodzono, a z natury juŜ jest
miłośnikiem tego, co piękne, bo i Afrodyta piękna. A Ŝe to syn
Dostatku i Biedy, przeto mu taki los wypadł: przede wszystkim jest to
wieczny biedak; daleko mu do delikatnych rysów i do piękności, jak
się niejednemu wydaje; niezgrabny jest i jak potyrcze wygląda, i boso
chodzi, bezdomny po ziemi się wala, bez pościeli sypia pod progiem
gdzieś albo przy drodze, dachu nigdy nie ma nad głową, bo taka juŜ
jego natura po matce, Ŝe z biedą chodzi w parze. Ale po ojcu goni za
tym, co piękne i co dobre, odwaŜny, zuch, tęgi myśliwy, zawsze jakieś
wymyśla sposoby, do rozumu dąŜy, dać sobie radę potrafi, a filozofuje
całe Ŝycie, straszny czarodziej, truciciel czy sofista; ani to bóg, ani
człowiek, I jednego dnia to Ŝyje i rozkwita, to umiera znowu i znowu z
martwych powstaje, bo jest w nim natura ojcowska. A co tylko
zdobędzie, to na powrót traci, tak Ŝe ani braków nie cierpi, ani teŜ nie
opływa w dostatki. A jest pośrodku pomiędzy mądrością i głupotą. Bo
21
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to tak jest: z bogów Ŝaden nie filozofuje ani nie pragnie mądrości - on
ją ma; ani Ŝadna inna istota mądra nie filozofuje. Głupi teŜ nie
filozofują i Ŝaden z nich nie chce być mądry. Bo to właśnie jest całe
nieszczęście w głupocie, Ŝe człowiek nie będąc ani pięknym i dobrym,
ani mądrym, przecie uwaŜa, Ŝe mu to wystarczy. Bo jeśli człowiek
uwaŜa, Ŝe mu czegoś nie brak, czyŜ będzie pragnął tego, na czym mu,
jego zdaniem, nie zbywa?
- Moja Diotymo - powiadam - a któŜ się w takim razie zajmuje
filozofią, jeŜeli mądry nie, a głupi takŜe nie?
- To - powiada - nawet i dziecko zrozumie, Ŝe ci, którzy są czymś
pośrednim pomiędzy jednymi i drugimi. Do tych i Eros naleŜy. Bo
mądrość to rzecz niezaprzeczenie piękna, a Eros to miłość tego, co
piękne; przeto musi Eros być miłośnikiem mądrości, filozofem, a
filozofem będąc, pośrodku jest pomiędzy mądrością i głupotą. I temu
teŜ winne jego pochodzenie. Bo ojciec jego jest mądry i bogaty, a
matka niemądra i biedna. Więc taka jest natura tego ducha, mój
Sokratesie miły. A Ŝeś sobie Erosa wyobraŜał inaczej, to i nic
dziwnego. Z tego, co mówisz, uwaŜam, Ŝeś brał za Erosa przedmiot
miłości, a nie miłość samą. I dlatego ci się Eros taki cudny wydawał.
Tak, przedmiot miłości jest naprawdę piękny, subtelny, skończony i
doskonały. Ale to, co kocha, wygląda inaczej, o tak, jakem ci
opowiedziała.22
Ten, kto aŜ dotąd zaszedł w szkole Erosa, kolejne stopnie piękna
prawdziwie oglądając, ten juŜ do końca drogi miłości dobiega. I nagle
mu się cud odsłania: piękno samo w sobie, ono samo w swojej istocie.
Otwiera się przed nim to, do czego szły wszystkie jego trudy
poprzednie; on ogląda piękno wieczne, które nie powstaje i nie ginie i
nie rozwija się ani nie więdnie, ani nie jest z jednej strony piękne, a z
drugiej szpetne, ani raz tylko takie, a drugi raz odmienne, ani takie w
porównaniu z czymkolwiek, a z czym innym inne, ani teŜ dla jednego
piękne, a dla drugiego szpetne. I nie ukaŜe mu się piękno niby twarz
albo ręce jakie, lub jakakolwiek cząstka cielesna, ani jako słowo, ni
wiedza jakakolwiek, ani jako cecha jakiegoś, powiedzmy, stworzenia,
ni ziemi, ni nieba, ani czegokolwiek innego, tylko piękno samo w sobie
niezmienne i wieczne, a wszystkie inne przedmioty piękne uczestniczą
w nim jakoś w ten sposób, Ŝe podczas gdy same powstają i giną, ono
ani się pełniejszym nie staje, ani uboŜszym, ani Ŝadna w ogóle
zmiana nie dotyka.
Więc kto od kochania chłopców zaczął, jak naleŜy, a wznosząc się
ciągle wyŜej juŜ to piękno oglądać zaczyna, ten stanął prawie u
szczytu. Bo tędy biegnie naturalna droga miłości, czy ktoś sam po niej
idzie, czy go kto drugi prowadzi: od takich pięknych ciał z początku
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ciągle się człowiek ku temu pięknu wznosi, jakby po szczeblach
wstępował: od jednego do dwóch, a od dwóch do wszystkich pięknych
ciał, a od ciał pięknych do pięknych postępków, od postępków do
nauk pięknych, a od nauk aŜ do tej nauki na końcu, która juŜ nie o
innym pięknie mówi, ale człowiekowi daje owo piękno samo w sobie;
tak Ŝe człowiek dopiero przy końcu istotę piękna poznaje. Na tym
szczeblu Ŝycia, Sokratesie miły – mówiła niewiasta z Wieszczego
Grodu w obcym kraju – na tym szczeblu dopiero Ŝycie jest coś warte:
wtedy gdy człowiek piękno samo w sobie ogląda. Gdybyś je kiedy
ujrzał, nie myślałbyś go porównywać z klejnotami, szatami czy
pięknymi chłopcami ani z młodymi ludźmi. Dziś na takie rzeczy
patrzysz ty i wielu innych i zaraz kaŜdy równowagę traci i gwałt, byle
tylko ulubieńca zobaczył i był z nim ciągle razem, gdyby tylko moŜna,
gotów nie jeść i nie pić, ale patrzeć tylko i nie odchodzić. A cóŜ myślisz
– powiada – gdyby komu było dane zobaczyć piękno samo w sobie,
nieskalane, czyste, wolne od obcych pierwiastków, nie splamione
ludzkimi wnętrznościami i barwami, i wszelką lichotą śmiertelną, ale
to nadświatowe, wieczne, jedyne, niezmienne piękno samo w sobie.
Co myślisz, czyby mógł jeszcze wtedy marne Ŝycie pędzić człowiek,
który aŜ tam patrzy i to widzi, i z tym obcuje? Czy nie uwaŜasz, Ŝe
dopiero wtedy, gdy ogląda piękno samo i ma je czym oglądać, potrafi
tworzyć nie tylko pozory dzielności, bo on nie z pozorami obcuje, ale
dzielność rzeczywistą, bo on dotyka tego, co naprawdę jest
rzeczywiste .A skoro płodzi dzielność rzeczywistą i rozwija,
kochankiem bogów się staje, i jeśli komu wolno marzyć o
nieśmiertelności, to jemu wolno23.

Platońska „Uczta” odzwierciedla drogę filozofa do Piękna,
która obejmuje kilka następujących po sobie etapów. Podobnie,
jak droga wiodąca do Prawdy polega na przejściu od świata
cielesnego do duchowego, tak równieŜ dąŜenie do Piękna
domaga się przekroczenia porządku widzialnego i fizycznego na
rzecz porządku niewidzialnego i bezcielesnego. Piękno jest tym,
za pośrednictwem czego się wzrasta, ale teŜ tym, do czego się
dorasta i z czym się człowiek jednoczy w świecie czysto
duchowym. Piękno wzbudza upodobanie i miłość. Stąd droga
prowadząca do Piękna jest zarazem drogą wzrastania w Miłości.
Najpierw wiedzie człowieka przez piękno zmysłowe zawarte w
ciele
ludzkim,
potem
nabiera
charakteru
bardziej
powszechnego i odsłania się w upodobaniu pięknych czynów,
następnie – w pięknych naukach, a ostatecznie w Pięknu
samym w sobie.
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W słowach Sokratesa Platon odsłania naturę filozofa.
Pokazuje, Ŝe jest to ktoś, kto pragnie piękna, a zarazem ktoś,
kto pragnie mądrości. DąŜenie do mądrości jest zarazem
upodobaniem w mądrości, a więc filozof nieodłącznie „widzi”
piękno w mądrości.
„Uczta” jest zaproszeniem do wzrastania w miłości duchowej,
której Platon przypisuje cechy wypowiadane przez poszczególne
postacie dialogu. Człowiek darzący ową duchową miłością
innych „pociąga” pięknem w sobie zawartym, zarazem staje się
motywem wielkich i wspaniałych czynów. Podobnie Piękno
samo w sobie wzbudza upodobanie, które ma charakter
nieograniczony, w porównaniu z pięknem fizycznym wręcz
niewyczerpalny. Człowiek nie jest w stanie wielkości tego
Piękna ogarnąć. Im bardziej się do niego zbliŜa, tym więcej go
pragnie. To Piękno róŜni się więc zasadniczo od piękna
cielesnego, które jest ograniczone i skończone, a do tego budzi
upodobanie jedynie przez pewien skończony czas, gdyŜ po jego
osiągnięciu pragnienie posiadania go i upodobanie w nim
kończą się. Człowiek moŜe więc je posiąść, uczynić swoim,
znanym, zaspokoić nim siebie. Potem dostrzega zazwyczaj inne
piękno, wyŜsze i doskonalsze od poprzedniego i do niego
zmierza, w nim teŜ ma upodobanie. W przeciwieństwie do tego
ziemskiego i cielesnego piękna, Piękna samego w sobie nie da
się posiąść „ w całości”, bo jest nieskończone. Ono coraz
bardziej pociąga ku sobie, powoduje trwały, niezapomniany
ślad w duszy ludzkiej, niejako odciska w niej swoją
doskonałość, wręcz upodabnia do siebie.
Z perspektywy tego Piękna człowiek, a filozof w
szczególności, patrzy na wszystkie rzeczy postrzegane
zmysłowo, na poszczególne działania ludzkie, mniej i bardziej
powszechne nauki. W świetle tego Piękna dostrzega konkretne
piękno zawarte w tych rzeczach. Ma świadomość jednak
wartości
tego
piękna,
właśnie
jako
skończonego
i
ograniczonego. Wie zarazem, Ŝe Piękno samo w sobie nie jest „z
tego świata”. Ono odsłania świat duchowy i wieczny. Świat, w
którym człowiek moŜe się ostatecznie spełnić pod kaŜdym
względem. Tego spełnienia nie osiągnie na ziemi. Piękno samo
w sobie jest „niezmienne i wieczne, nie powstaje i nie ginie, w
nim uczestniczą wszystkie piękne przedmioty, nieskalane,
czyste, nadświatowe i jedyne”. Piękno świata niebieskiego
wzbudza upodobanie i pociąga ku sobie z niezrównaną mocą.
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Nic ziemskiego jej nie dorówna. Stanowi „siłę” odsłaniającą się
stopniowo, której – mimo wszelkich trudności i przeszkód,
mimo konieczności nieustannej pracy nad sobą i potrzeby
ciągłego poznawania, pełnienia dobrych uczynków - nie moŜna
się oprzeć. Tylko otwarte zmierzanie do niej daje posiadanie
„piękna, dobra, szczęścia, łagodności, przyjaźni, łaskawości,
mądrości, wdzięku, radości”.
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ARYSTOTELES
(384 – 322 przed Chr.) Jeden z najwybitniejszych, obok
Platona, filozofów greckich i uczonych staroŜytności.
Nauczyciel Aleksandra Macedońskiego i wytrwały uczeń
Platona. ZałoŜyciel własnej szkoły zwanej Lykeionem.
Twórca systemu filozofii określanej realistyczną, którą
cechuje ujęcie rzeczywistości dostępnej w poznaniu
zmysłowo-umysłowym pod względem stanowiących ją
przyczyn i skutków. Autor bardzo wielu dzieł, z których
zachowały się przede wszystkim pisma o charakterze
dydaktycznym, stanowiące zapis wykładów głoszonych do
uczniów. Najbardziej znane to: Organon (zbiór traktatów logicznych), Fizyka,
O niebie, O powstawaniu i ginięciu, O duszy, Metafizyka, Etyka
Nikomachejska, Etyka Wielka, Etyka Eudemejska, Polityka, Poetyka i
Retoryka.

ZACHĘTA DO FILOZOFII
23. (...) PoniewaŜ człowiek z natury składa się z duszy i ciała, przy
czym dusza jest lepsza niŜ ciało, a to, co jest gorsze, musi zawsze być
sługą tego, co lepsze, zatem ciało musi istnieć ze względu na duszę.
Przypuszczając, Ŝe dusza ma część rozumną oraz część nierozumną, i
Ŝe ta druga jest gorsza, wnioskujemy, Ŝe część nierozumna istnieje ze
względu na część rozumną. Rozum naleŜy do części rozumnej;
argumentacja ta zmusza nas do stwierdzenia, Ŝe wszystko istnieje z
przyczyny rozumu.
27. Czyste myślenie jest zatem lepsze i cenniejsze niŜ myślenie
skierowane ku poszukiwaniu pewnych korzyści. Czyste myślenie jest
samo przez się bardziej cenne, a mądrość rozumu jest w tym rodzaju
myślenia najcenniejsza, tak jak w myśleniu dla działania
najcenniejsza jest mądrość połączona z praktyczną wnikliwością. A
więc to, co dobre i cenne, zawarte jest przede wszystkim w
filozoficznych dociekaniach, ale oczywiście nie w kaŜdym rodzaju
dociekań. Nie kaŜdy bowiem rodzaj dociekań jest cenny w sensie
bezwzględnym, lecz tylko taki, który dotyczy naczelnej i kierującej
światem zasady. Ten rodzaj myślenia jest ściśle złączony z
filozoficzną mądrością i słusznie moŜemy twierdzić, Ŝe jest to mądrość
we właściwym znaczeniu
28. Człowiek pozbawiony zdolności postrzegania i rozumu staje się
podobny do rośliny, pozbawiony tylko rozumu staje się podobny do
zwierzęcia; natomiast człowiek w pełni obdarzony rozumem staje się
podobny do Boga.
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44. To Ŝycie według rozumu jest rzeczywiście czymś, co nie moŜe
być oddzielone od dobra i powszechnie się uznaje, Ŝe się mieści w
pojęciu dobra, gdyŜ człowiek dobry, który Ŝyje według rozumu, nigdy
nie ulega przypadkom losu, ale w większym stopniu niŜ inni jest
wolny od tego, co podlega losowi. (...)
50. Bo tylko filozof Ŝyje ze wzrokiem skierowanym na naturę i na
to, co boskie, i tak, jak dobry sternik umocniwszy swe Ŝycie w tym, co
jest wieczne i niezmienne, tam zarzuca kotwicę i Ŝyje według własnej
woli.
52. Ten, kto zamierza zająć się tą sprawą, nie powinien zapominać,
Ŝe dobro wszystkich rzeczy oraz ich przydatność dla ludzkiego Ŝycia
zaleŜne są od ich uŜywania i praktycznego stosowania, a nie tylko od
wiedzy; stajemy się zdrowi nie przez poznawanie leków, lecz przez
stosowanie ich do naszych ciał; stajemy się zamoŜni nie przez
poznawanie bogactwa, lecz przez posiadanie wielu dóbr; i
najwaŜniejsze ze wszystkiego - Ŝyjemy dobrze nie przez poznawanie
czegoś z istniejących rzeczy, lecz czyniąc dobrze, bo to jest prawdziwe
szczęście. Z tego wynika, Ŝe równieŜ i filozofia, jeŜeli jest poŜyteczna,
albo musi być sprawcą rzeczy dobrych, albo powinna być środkiem do
tego rodzaju działań.
65. JeŜeli człowiek jest stworzeniem prostym i jego istota jest
ułoŜona według rozumu i mądrości, to jedynym jego zadaniem jest
osiągnięcie najdokładniejszej prawdy o rzeczywistości i jej głoszenie;
jeŜeli jednak jest stworzeniem złoŜonym z wielu zdolności to jasne, Ŝe
gdy ktoś moŜe pełnić róŜne funkcje, najlepszą z nich jest funkcja
właściwa; zdrowie jest właściwą funkcją lekarza, a bezpieczeństwo
sternika. Nie moŜemy teŜ wymienić lepszej funkcji myślenia czy
myślącej części duszy jak zdobywanie prawdy; a więc prawda jest
najwaŜniejszym dziełem tej części duszy.
66. Osiąga się zaś to po prostu przez wiedzę, szczególnie przez
wiedzę doskonalszą, a jej najwyŜszym celem jest filozoficzne
myślenie. Gdy z dwu rzeczy jedna jest godna wyboru ze względu na
drugą, ta druga jest lepsza i godniejsza wyboru z tej samej racji co ta,
ze względu na którą ta druga jest godna wyboru, np. przyjemność niŜ
rzeczy przyjemne, zdrowie niŜ rzeczy przydatne do zdrowia; te
bowiem wytwarzają tamte.
67. Nic nie jest godniejsze wyboru niŜ mądrość, którą nazywamy
zdolnością najwyŜszego czynnika w nas, występującego przy
porównaniu jednego stanu duszy z innym; poznawcza bowiem część
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duszy, czy to brana oddzielnie, czy w połączeniu z innymi częściami,
jest lepsza niŜ cała reszta duszy, a jej doskonałością jest wiedza.
95. JeŜeli szczęściem jest refleksja filozoficzna, to tylko filozofowie
mogą "się cieszyć dobrym Ŝyciem; jeŜeli jest nim doskonałość duszy
albo prawdziwe zadowolenie, to tylko niektórzy albo większość z nich.
Doskonałość jest bowiem najwaŜniejszą rzeczą w naszym Ŝyciu, a
refleksja filozoficzna, jeŜeli jakąś rzecz moŜna porównać z inną, jest
najprzyjemniejszą ze wszystkich czynnością. (...)
96. Dlatego teŜ wszyscy, którzy mogą, powinni uprawiać filozofię,
bo to jest albo w pełni dobre Ŝycie, albo ze wszystkich rzeczy
najprawdziwsza przyczyna Ŝycia dobrego dla dusz.
105. Gdyby ktoś mógł widzieć tak ostro, jak według opowiadań
Lynkeus, który widział poprzez mury i drzewa, czy mógłby sobie
wyobrazić kogoś o tak bystrym wzroku, Ŝe widziałby, z jak lichego
materiału jest utworzony? Zaszczyty i sława, z zazdrością podziwiane
bardziej od wszystkich innych rzeczy, pełne są nieopisanej głupoty;
temu bowiem, kto dostrzegł światłość rzeczy wiecznych, wydaje się
głupotą ubieganie się o tamte. Która spośród rzeczy ludzkich jest
wieczna i długotrwała? To z powodu naszej słabości, sądzę, i
krótkości Ŝycia rzeczy te wydają się wielkie.24

W jaki sposób Arystoteles zachęca do filozofii? Jaki program
filozofii przedstawia? Po co w ogóle pisze takie dzieło: „Zachęta
do filozofii”? Odpowiadając na te pytania trzeba zaznaczyć, Ŝe
Stagiryta – podejmując właśnie taki temat - dociera do
najbardziej podstawowego zagadnienia, jakim jest sens
uprawiania filozofii. Uznaje bowiem, Ŝe tak bardzo
fundamentalne wyjaśnienie – mimo, Ŝe poruszane przez jego
poprzedników – jest jednak warte ponownego rozpatrzenia.
Tak naprawdę chodzi mu o odpowiedź na inne pytanie: po co
człowiekowi filozofia? Argumentacja Arystotelesa sprowadza się
do odsłonięcia źródła filozofii w samej naturze człowieka, który
– oprócz widzialnego i dotykalnego ciała – posiada równieŜ
niewidzialną i nie postrzegalną zmysłami duszę. Tę właśnie
duszę uznaje za najcenniejszy pierwiastek w człowieku, zdając
sobie jednocześnie sprawę z tego, Ŝe czyni ją punktem wyjścia
na drodze swoich poszukiwań.

24

Arystoteles, Zachęta do filozofii, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1988.
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Filozofia zatem ma słuŜyć człowiekowi, a dokładniej temu, co
w nim najlepsze, co wymaga wiele troski, oddania i czasu.
Uzasadnienie potrzeby dbania o duszę nie jest wcale trudne.
Domaga się ona pielęgnacji, tak jak ciało zabiegów
higienicznych, powtarzanych ćwiczeń dla utrzymania dobrej
kondycji, nabywania nawyków czy chociaŜby podtrzymania
Ŝycia. Kruchość i ograniczenia ciała nie przenoszą się jednak
na
duszę.
To
ciało
podlega
zmęczeniu,
ułomności
poszczególnych organów i narządów, starzeniu, a takŜe
potrzebuje
odpowiednich
fizycznych
warunków
do
funkcjonowania.
Troska o duszę ma inny charakter, bo teŜ natura duszy jest
inna. Jej najgłębszą warstwę stanowi zdolność, którą
Arystoteles określa rozumem, i której przypisuje kilka funkcji.
Po pierwsze, działania ludzkie podejmowane zgodnie z
rozumem mają charakter wolny, a człowiek ich dokonujący w
mniejszym stopniu podlega „zniewoleniu” przez zewnętrzne
okoliczności. Po drugie, dzięki rozumowi człowiek moŜe dotrzeć
do „naczelnej i kierującej światem zasady”, czyli próbować
odnaleźć przyczynę świata. A po trzecie z kolei, dzięki rozumowi
moŜe odnaleźć tę przyczynę w Bogu i upodobnić się do Niego.
Ze względu na taką właśnie naturę duszy, troska o nią
sprowadza się do zabiegania o najlepszą zdolność rozumu, jaką
jest mądrość. Człowiek mądry bowiem jest wolny w swoich
wyborach, odczytuje podstawowe zasady rzeczywistości i
upodabnia się do Boga. Wykorzystanie tych naturalnych
zdolności duszy rozumnej i osiągnięcie mądrości stanowi
zarazem naleŜytą troskę o duszę i osadza człowieka w jego
właściwej naturze. Domaga się zarazem podporządkowania
rozumowi wszelkich skłonności cielesnych i nierozumnych,
jakie w człowieku się znajdują.
MoŜna się równieŜ zastanowić, co się dzieje z duszą ludzką,
kiedy pozostawi się ją bez naleŜytej troski. Arystoteles wyraźnie
podaje, Ŝe człowiek moŜe być pozbawiony zdolności
postrzegania i rozumu. Obie te zdolności przysługują właśnie
duszy. Nie chodzi jednak o całkowity ich brak w człowieku, bo
wtedy zawarta w nim dusza nie byłaby duszą ludzką, lecz
raczej o nie korzystanie z tych zdolności. Tak więc człowiek,
który nie postrzega i nie myśli, upodabnia się do rośliny, bo
ona nie reaguje na bodźce, jest całkowicie zamknięta w sobie.
Człowiek natomiast, który nie myśli, jest podobny do
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zwierzęcia, które reaguje na bodźce, działa pod wpływem
wrodzonych i nabytych nawyków. W Ŝadnym razie jednak nie
postępuje w sposób wolny. Jedynie człowiek posługujący się
duszą rozumną, to człowiek wolny, który dostrzega ów
najlepszy pierwiastek w sobie i posługując się nim upodabnia
się do Boga. Bierze bowiem udział w rozumnym i wolnym Ŝyciu,
które charakteryzuje właśnie Boga.
Filozofia więc jest tym, dzięki czemu człowiek troszczy się o
swoją duszę, tym, przez co odkrywa cel i sens swojego Ŝycia, i
co sytuuje go w sposób właściwy w jego ludzkiej naturze.
Filozofia kieruje ku temu, co boskie, wieczne i niezmienne, ku
temu, w czym wyraŜa się podobieństwo człowieka, a więc w
rozumnym i wolnym działaniu. Stagiryta mówi nawet więcej:
jedyną rzeczą, którą warto na tym świecie robić, to widzieć
„światło rzeczy wiecznych”. Tylko temu warto poświęcić swoje
Ŝycie, zgodnie zresztą z mądrością, która prowadzi do Boga.
Arystoteles odsłania w swoim dziele takŜe cel filozofii,
upatrując go w osiągnięciu „najdokładniejszej prawdy o
rzeczywistości i jej głoszeniu”. Stagiryta wydaje się tutaj
rozszerzać przedmiot filozofii na całą istniejącą rzeczywistość, a
więc wykraczać poza wiedzę tylko o człowieku. Chce, Ŝeby była
to wiedza prawdziwa, zgodna z zastanymi realiami, daleka od
złudzeń, domysłów i ideałów. Ponadto stawia wyraźne zadanie
filozofom. Prawdę trzeba nie tylko poznawać, lecz ją głosić, by
wprowadzać innych w świat rozumny i wolny, świat boski i
wieczny. Daje ona doskonałość duszy, szczęście i dobre Ŝycie.
Jest zatem potrzebna innym. Filozofia ma być bowiem „sprawcą
rzeczy dobrych”, ma słuŜyć praktycznym działaniom, nie moŜe
osiąść tylko w porządku teoretycznych dociekań. Domaga się
przeniesienia wiedzy na konkretne działania. Filozof więc to
ktoś, kto Ŝyje tym, co głosi.
O ŚWIECIE
Istnieje u wszystkich ludzi bardzo stara, przekazywana z ojca na
syna, tradycja, Ŝe wszystko, co istnieje, pochodzi od Boga i przez
Boga zostało ustanowione, Ŝe natomiast nie istnieje nic, co z siebie
czerpałoby suwerenność, co byłoby pozbawione tego trwania, które od
Boga pochodzi. Z tego właśnie powodu niektórzy ze staroŜytnych
filozofów skłaniali się do twierdzenia, Ŝe wszystkie rzeczy, które
ukazują się naszemu wzrokowi, słuchowi czy teŜ innym zmysłom, są
pełne bogów. Rozumowanie ich jest słuszne w odniesieniu do mocy
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Boga, nie zaś jego natury. Bóg bowiem jest rzeczywiście rodzicem i
zachowawcą wszystkiego, co w jakikolwiek sposób dokonuje się we
wszechświecie. Nie trudzi się jednak przy tym, tak jak istota Ŝywa
pracująca własnymi rękami i podlegająca zmęczeniu, ale
wykorzystuje swą siłę przepotęŜną, za pomocą której sprawuje
władzę nawet nad tym, co wydaje się odległe.
Pierwsze oraz najwyŜsze miejsce przypadło jemu w udziale, stąd
zwany jest NajwyŜszym, zasiadającym – jak mówią poeci – „na
wyniosłym szczycie” całego nieba. Bóg ze swej potęgi udziela
najwięcej tym ciałom, które znajdują się najbliŜej niego, potem
stopniowo ciałom dalej połoŜonym, a wreszcie miejscom, w których
my się znajdujemy. Z tego powodu Ziemia i wszystko, co na niej,
pozostając w największej odległości od mocy Boga, wydaje się słabe,
niespokojne i pełne zamieszania. PoniewaŜ jednak Istota boska dzięki
swej naturze moŜe przenikać wszystkie rzeczy, dlatego dociera takŜe
do tych miejsc, w których my się znajdujemy, i tych, które są ponad
nami, a w zaleŜności, czy są one bardziej lub mniej odległe od Boga,
doświadczają w mniejszym lub większym stopniu jego mocy.
Lepiej jest zatem przyjąć – jest to odpowiedniejsze i bardziej
harmonizujące z naturą Boga – Ŝe owa potęga, która pozostaje w
niebie, takŜe dla rzeczy odeń odległych, powiedzmy krótko, dla
wszystkich rzeczy, jest przyczyną trwania; lepiej, powtarzam, [przyjąć
to] niŜ przypuszczać, Ŝe przenikając i przedostając się do miejsc, gdzie
nie jest ani pięknie, ani godnie, zajmuje się sprawami Ziemi. TakŜe i
między ludźmi nie jest rzeczą rządzących zajmować się wszystkimi,
jakie tylko nadarzają się, sprawami, a mianowicie nie jest rzeczą
wodza, głowy miasta lub rodziny przygotowywać, w razie potrzeby,
posłanie albo teŜ wykonywać inne jakieś zadania, które mógłby
jakikolwiek śmiertelny wypełnić.
(...) W ten sposób natura boska za pomocą pojedynczego poruszenia
najbliŜszego regionu przekazuje swoją moc przedmiotom najbliŜej
leŜącym, a stąd w dalszej kolejności tym, które są bardziej oddalone,
dopóki owa moc nie przeniknie wszystkiego. I tak, kaŜda rzecz
wprawiona w ruch przez inną porusza z kolei następną według
porządku, a wszystko razem wykonuje ruch zgodnie ze swą naturą,
nie jedną i tę samą pokonując drogę, lecz róŜne, niekiedy zaś zgoła
przeciwne, mimo iŜ poruszenie pierwotne, wprawiające w ruch
wszystko, było pojedyncze.
(...) Bóg, pozostając sam niewzruszony, porusza wszystko swoją
potęgą i prowadzi dokąd chce, zgodnie z róŜnorodnością form i natur,
podobnie jak prawo państwowe, pozostając niewzruszone w duszach
tych, którzy są mu poddani, rządzi wszystkimi sprawami państwa.
(...) Rozmaite owe czynności, róŜnie wykonywane, ale podług jednego
porządku oraz na mocy jednego autorytetu prawa, trafnie wyraŜa
poeta w słowach:
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„całe miasto pełne dymów kadzielnych,
pełne śpiewów, radości i błagań.”
To samo dotyczy owego większego miasta, którym jest
wszechświat. Bóg jest dla nas prawem najdoskonalszym, które nie
ulega jakimkolwiek zmianom czy doskonaleniu, lepszym – jak sądzę –
i trwalszym od praw na tablicach wyrytych. Pod jego niezmiennym i
harmonijnym kierownictwem ustanowiony na niebie i ziemi porządek
rozdzielony został pomiędzy wszystkie istoty, stosownie do
właściwych im zaląŜków, między rośliny i zwierzęta według ich
gatunków i rodzajów.25

Arystoteles, podobnie jak Platon, chce wyjaśnić świat,
dotrzeć do jego przyczyny, wskazać na jego pochodzenie. O ile
jednak Platon niejednokrotnie przekracza granice ludzkiego
rozumu i w swoich wypowiedziach kieruje się tęsknotą serca do
świata nieśmiertelnego i doskonałego, o tyle Stagiryta wydaje
się poza granice rozumu nie wychodzić. O ile Platon chce
przekroczyć świat cielesny, by krocząc swoistą drogą rozwoju
duszy zmierzać do świata wiecznego, tak Arystoteles pragnie
wyjaśnić „ten świat” i na nim się zatrzymuje, po to jednak by
odsłonić i otworzyć na jego Przyczynę, przyznać Jej naleŜne
miejsce, a ostatecznie przez poznanie uzyskać w Niej swoje
spełnienie. Ta Przyczyna, którą nazywa wprost Bogiem, jest
bezpośrednim bądź pośrednim sprawcą wszystkich rzeczy,
zarazem ich „zachowawcą” i prawodawcą.
Pierwsza Przyczyna świata jest zarazem Nieporuszonym
Poruszycielem, który udziela swojej mocy wszystkim bytom
istniejącym poza Nim, a zarazem dla wszystkich tych bytów,
zarówno ze świata niebieskiego, nadksięŜycowego, jak i
ziemskiego, podksięŜycowego, jest bezpośrednim lub pośrednim
źródłem ruchu. Ruch z kolei oznacza tu zmianę zmierzającą w
kierunku coraz większej doskonałości, którą Stagiryta określa
aktem. Pełna doskonałość jest cechą Boga, który cały świat
pociąga ku sobie. Przyjęcie Pierwszego Poruszyciela wydaje się
tutaj mieć znaczenie priorytetowe dla odsłonięcia pewnej
hierarchii bytowej, a szczególnie dla wyróŜnienia jednego bytu
doskonalszego od wszystkich pozostałych, po prostu Bytu
Najdoskonalszego, który dopełnia uporządkowaną strukturę
rzeczywistości.
25

Arystoteles, O świecie, w: Dzieła wszystkie, t. 2, Warszawa 1990, 397 B –
401 A.
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Świat uczyniony przez Boga jest światem uporządkowanym,
bardzo racjonalnym i takim, który przyznaje ludzkiemu
rozumowi zdolność do jego poznania. Z tej zdolności Arystoteles
korzysta w pełni, a zarazem jej nie przecenia. Nie stawia
bowiem człowieka na miejscu Boga. W szczególny sposób
akcentuje rolę ludzi w świecie i równieŜ im przyznaje naleŜne
miejsce. To miejsce określone w hierarchicznej strukturze
rzeczywistości znajduje się „w największej odległości od Boga”.
Tu człowiek jawi się jako jeden spośród wielu rzeczy
pochodzących od Niego, a zarazem jako jedna z „najmniejszych”
rzeczy, którą łączy z Bogiem jakieś pokrewieństwo. To
pokrewieństwo rozumu.
Obraz Boga i świata przedstawiony przez Stagirytę akcentuje
rozumienie człowieka, a w pewien sposób „ogranicza”
rozumienie Boga. W całej historii filozofii jest w zasadzie
najlepszym przykładem na to, jak daleko rozum ludzki moŜe się
posunąć w wyjaśnieniach człowieka i świata, bazując jedynie
na sobie i swoim prawdziwym miejscu, bez pomocy Objawienia
i bez pomocy tak wielkiej „intuicji”, jaką posługuje się Platon, a
która wyraŜa relację miłości łączącą go ze światem duchowym.
Arystoteles pokazuje, Ŝe argumenty racjonalne mogą
doprowadzić do wykrycia istnienia Boga, ale nie odsłaniają
Jego natury. Co najwyŜej mogą Go opisać przez porównanie do
rzeczy, a właściwie przez jedynie myślowo ujęte przekraczanie
tych rzeczy.
Podobnie wygląda relacja zachodząca między człowiekiem i
Bogiem. W zasadzie niewiele o niej da się powiedzieć. Bóg jest
przyczyną świata, bo bez przyjęcia go tak świat, jak i człowiek,
nie dadzą się wyjaśnić. Jest teŜ ich „zachowawcą”, bo człowiek
nie jest w stanie zapanować nad całym światem, nie jest w
stanie nawet sam siebie uchronić przed śmiercią. Jest do tego
prawodawcą, bo w świecie panuje ład, obowiązują pewne
zasady, podobnie człowiek jest uporządkowany, jego dusza
róŜni się od ciała, jest innej, doskonalszej natury, więc nad
ciałem panuje. W szczególny sposób to właśnie ją człowiek
chroni. Jego cielesno-duchowa natura jednak zupełnie od niego
nie pochodzi i nie on ustala zasady jej funkcjonowania.
Człowiek więc w kaŜdym z wymienionych aspektów podlega
Bogu i jedyne, co ze swojej strony moŜe zrobić dla Boga, a
właściwie raczej dla siebie, to lepiej Go poznać.
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Przedstawiona przez Arystotelesa
droga prowadząca
człowieka do Boga, to droga ludzkiego rozumu, który wiedziony
naturalnym światłem przez zewnętrzny świat, świat znajdujący
się poza nim, dociera do jego Przyczyny. Ta droga daje
poznawczą pewność, Ŝe Bóg jest. Daje teŜ pewność, Ŝe istnieje
świat doskonały, niewidzialny i nieśmiertelny, do którego
człowiek moŜe zmierzać i który poznawczo moŜe osiągać. Na
drodze tej jednak nie ma szans w pełni doznać wewnętrznej
bliskości
Boga,
pogłębić
wpisanego
w
jego
naturę
przyrodzonego podobieństwa do Niego, bo w zasadzie jest na
niej sam.
Filozofia Arystotelesa pokazuje, Ŝe człowiek jest w stanie w
pełni wykorzystać swoje naturalne zdolności poznawcze,
zwłaszcza zdolności przysługujące jego rozumnej duszy. Na
swojej drodze ku Prawdzie moŜe jednak owej rozumności nie
przekroczyć, gdy racjonalny porządek uczyni ostatecznym
celem swoich poszukiwań. Gdy prawda nie wykracza poza
rozumne poznanie, to zarazem nie dosięga Miłości. Prawda o
Bogu jest bowiem prawdą o Miłości.
METAFIZYKA
Platon przyjął jego [Sokratesa] naukę, sądził jednak, Ŝe odnosi się
do innego bytu, a nie do rzeczy zmysłowych z tej racji, Ŝe wspólna
definicja nie moŜe się odnosić do rzeczy zmysłowych, które się stale
zmieniają. Tego rodzaju byty nazwał Ideami, a wszystkie rzeczy
zmysłowe są podług nich nazywane i na zasadzie stosunku do nich;
bo wielość rzeczy istnieje przez uczestniczenie w Ideach, które mają tę
samą, co i one nazwę. Tylko wyraz „uczestniczenie” był nowy; juŜ
bowiem pitagorejczycy uczyli, iŜ rzeczy istnieją dzięki naśladownictwu
liczb, a Platon zmieniając nazwę twierdził, Ŝe istnieją dzięki
uczestnictwu. Pytanie jednak, czym ma być to „uczestniczenie” czy
naśladownictwo form, pozostawili bez odpowiedzi.
Platon twierdził poza tym, Ŝe obok świata zmysłowego oraz Idej
istnieją przedmioty matematyki, które zajmują pośrednią pozycję,
róŜniąc się od rzeczy zmysłowych tym, Ŝe są wieczne i niezmienne, a
od Idej tym, Ŝe jest ich wiele podobnych, podczas gdy kaŜda Idea jest
zawsze jedna. Skoro więc idee są przyczynami wszystkich innych
rzeczy, sądził, Ŝe ich elementy są elementami innych bytów; jako
materia „DuŜe” i „Małe” stanowiły zasady Idej, a jako istota –
„Jedność”; bo z duŜego i małego, przez uczestniczenie w Jedności,
powstają liczby [idealne].
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[Platon] zgadzał się jednak z pitagorejczykami twierdząc, Ŝe
Jedność jest substancją, a nie predykatem o jakiejś innej rzeczy, o
której się mówi, Ŝe jest jedna, twierdząc zaś, Ŝe liczby są przyczynami
substancjalnymi innych rzeczy, równieŜ się z nimi zgadzał; ale gdy
przyjął Dyadę i utworzył nieskończoność z DuŜego i Małego zamiast
traktować ją jako Jedność, to juŜ był jego własny pogląd; a takŜe i to,
Ŝe liczby istnieją niezaleŜnie od przedmiotów zmysłowych, podczas
gdy pitagorejczycy głosili, Ŝe same rzeczy są liczbami i nie umieszczali
przedmiotów
matematycznych
między
Ideami
a
rzeczami
zmysłowymi. JeŜeli w przeciwieństwie do pitagorejczyków oddzielił w
ten sposób od świata zmysłowego Jedność i liczby oraz wprowadził
Idee, to dlatego, Ŝe zainteresował się badaniem definicji (dawniejsi
bowiem myśliciele nie znali dialektyki); to zaś, Ŝe uczynił z Dyady
drugi byt, stało się dlatego, iŜ wierzył, Ŝe liczby, z wyjątkiem
pierwszych, mogły być łatwo utworzone jakby z jakiegoś materiału
plastycznego.26
„Byt” ma wiele znaczeń (...). Oznacza bowiem istotę albo określoną
rzecz, jakość albo ilość, albo kaŜdy tego rodzaju predykat. Jednak
wśród tak licznych znaczeń „bytu” na pierwszym oczywiście miejscu
jest istota, która oznacza substancję. Gdy bowiem pytamy o jakość
rzeczy, odpowiadamy, Ŝe jest dobra albo zła, a nie Ŝe jest na trzy
łokcie długa, czy Ŝe jest człowiekiem; gdy natomiast pytamy, czym
rzecz jest, nie odpowiadamy, Ŝe jest biała albo ciepła, ani Ŝe jest na
trzy łokcie, lecz Ŝe jest człowiekiem albo bogiem. Inne rzeczy nazywa
się bytami, jako Ŝe są albo ilościami, jakościami lub stanem bytu, albo
czymś innym tego rodzaju. śaden bowiem z tych stanów nie ma sam
przez się naturalnego istnienia ani teŜ nie da się oddzielić od
substancji, ale bytem jest raczej to, co chodzi, co siedzi, i to, co jest
zdrowe. (...) JednakŜe substancja jest pod kaŜdym względem
pierwsza: pod względem pojęciowym, poznawczym i czasowym.
śadna bowiem inna kategoria nie moŜe istnieć oddzielnie, a
substancja tak. Jest pierwsza według pojęcia [definicji], albowiem w
pojęciu kaŜdej rzeczy musi być obecne pojęcie substancji. Ponadto
sądzimy, Ŝe wtedy posiadamy najlepszą wiedzę o jakiejś rzeczy, gdy
moŜemy się dowiedzieć, czym ona jest, na przykład, czym jest
człowiek albo ogień, niŜ gdybyśmy się dowiedzieli tylko czegoś o jej
jakości albo ilości, albo jakie zajmuje miejsce; wszak kaŜdy z tych
predykatów moglibyśmy dopiero wtedy dobrze poznać, gdybyśmy
wiedzieli, czym jest ilość i jakość.27
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Przyczyną nazywa się, po pierwsze (1) materia, z której coś
powstaje, na przykład brąz jest przyczyną posągu, a srebro pucharu,
oraz rodzaje brązu i srebra. (2) W innym znaczeniu przyczyną jest
forma i wzór, tzn. definicja istoty i jej rodzaje: na przykład, dla oktawy
stosunek 2:1 i, w ogóle, liczba oraz części objęte definicją. (3)
Przyczyną jest równieŜ pierwsza zasada zmiany albo spoczynku; na
przykład doradca jest przyczyną działania, a ojciec jest przyczyną
dziecka i, w ogóle, sprawca jest przyczyną czynu, a to, co powoduje
zmianę, jest przyczyną tego, co podlega zmianie. (4) Przyczyną jest
równieŜ cel, czyli to, ze względu na co coś jest; na przykład zdrowie
jest przyczyną spaceru. „Dlaczego ktoś spaceruje?” – pytamy – „dla
zdrowia”. I odpowiadając tak sądzimy, Ŝeśmy podali przyczynę. (...)28

Znaczną część swojej „Metafizyki” Arystoteles poświęca
dyskusji z poprzednikami, by rozwaŜyć ich poglądy, przyjąć to,
co słuszne, a błędy odrzucić. Tak teŜ czyni w stosunku do
nauki Platona, którą – jako wierny jego uczeń - ujawnia w
pełni. Odsłania bowiem koncepcję świata wiecznego, której nie
zawierają platońskie dialogi. Tutaj widać, Ŝe Platon przyjmuje
istnienie NajwyŜszego Bytu o naturze czysto duchowej, który
określa Jednością. Jest to byt pierwszy, prosty, najdoskonalszy
ze wszystkich, a zarazem przekraczający cały świat, który od
niego pochodzi. To byt boski i wieczny, przyjęty zapewne po to,
by usensownić świat, wprowadzić do niego hierarchiczny i
rozumny ład, a moŜe przede wszystkim po to, by podkreślić
doskonałość, „wielkość” duchowego wymiaru rzeczywistości.
Ów Pierwszy Byt wydaje się niezbędny w przyjętej przez Platona
rzeczywistości idealnej, która siebie nie tłumaczy w obliczu
wielości istniejących idei, bytów matematycznych i Diady. Ten
Byt w gruncie rzeczy jest Pra-Bytem przekraczającym wszelki
byt.
Ujawniając tak znaczną odmienność świata duchowego od
zmysłowego, a w zasadzie odsłaniając dzielącą przepaść między
pierwszym a drugim, Platon starannie dba o przedstawienie
relacji zachodzącej między nimi. Tę relację określa
uczestnictwem i naśladownictwem, a zarazem umniejsza w ten
sposób rolę świata zmysłowego, a eksponuje rolę świata
duchowego.
PowyŜsze rozwaŜania są zaproszeniem Platona do przyjęcia
postawy filozofa stojącego w obliczu ograniczoności świata
28
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cielesnego z jednej strony, oraz wielkości „świata duchowego”
nieustannie przekraczającej człowieka z drugiej strony. Są
takŜe próbą wskazania na rzeczywistość wieczną, której
osiągnięcie jawi się jako jedyny sensowny cel Ŝycia ludzkiego.
O ile jednak tylko byt niebiański jest dla Platona bytem
prawdziwym i rzeczywistym, o tyle dla Arystotelesa byt
istniejący w świecie postrzegalnym zmysłowo, w świecie
ziemskim, świecie, w którym Ŝyje, jest takŜe realny. Nim przede
wszystkim zajmuje się Stagiryta i, choć nie neguje istnienia
bytów czysto duchowych i niezniszczalnych, ten właśnie byt
gruntowniej pragnie wyjaśnić. Opisuje go za pomocą nowych
terminów, takich jak: substancja, istota, materia, forma oraz
złoŜenie z formy i materii, czyli compositum, przyczyna, skutek.
MoŜna się zastanowić, po co są te nowe słowa w metafizyce
Stagiryty, do czego są potrzebne i czemu słuŜą. Okazuje się, Ŝe
świat cielesny jest bardzo złoŜony, bardzo róŜnorodny,
funkcjonuje według logicznych zasad i zmierza do właściwego
mu celu. Nie jest zatem łatwo go opisać. Język, którym
posługuje się Platon, a który właściwie bardziej dotyczy tego, co
jest „w niebie” niŜ na ziemi, nie ujmuje precyzyjnie całego
bogactwa fizycznej rzeczywistości.
Arystoteles dopiero odróŜnia to, co istotne w bycie, to, czym
on jest (istota), i dzięki czemu byt jest samodzielny,
autonomiczny w stosunku do innych (substancja), od tego, co
nieistotne, przypadłościowe, niejako „dodane” do niego
(przypadłości). OdróŜnia to, co jest swoistym tworzywem rzeczy,
jej podłoŜem (materia, przyczyna materialna) od tego, co nadaje
rzeczy kształt, odzwierciedla jakiś wzór, według którego rzecz
powstaje, stanowi charakterystyczną dla niej formę (forma,
przyczyna formalna). OdróŜnia wreszcie czynnik działający, ten,
który sprawia, powoduje (przyczyna, przyczyna sprawcza) coś
innego, róŜnego od siebie, zawsze jednak na miarę siebie, a nie
ponad nią (skutek). Do tego jeszcze dostrzega, Ŝe poszczególne
byty w świecie zmierzają do jakiegoś celu, Ŝe właściwie kaŜde
ludzkie działanie jest skierowane do osiągnięcia celu, a cel ten
jest powodem podjęcia tego działania (przyczyna celowa).
Stagiryta pokazuje w ten sposób, Ŝe rozumną zdolność, jaka
człowiekowi przysługuje, moŜe w pełni wykorzystać, by poznać
precyzyjnie rzeczy, odczytać je i nadać im odpowiednie nazwy.
Pokazuje teŜ, Ŝe, dzięki rozumowi, moŜe wyjaśniać te rzeczy na
róŜnych poziomach: szczegółowym (przy pomocy szczegółowych
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nazw w odniesieniu do konkretnych pojedynczych rzeczy), a
takŜe mniej lub bardziej ogólnym, abstrakcyjnym (z uŜyciem
powyŜszych terminów metafizycznych i w odniesieniu do
mniejszej lub większej grupy rzeczy). W ten sposób nazwa
„Sokrates” odnosi się do konkretnego człowieka, „człowiek” – do
wszystkich ludzi, a „byt” – nie tylko do ludzi, ale równieŜ do
roślin, zwierząt, ale teŜ do Pierwszego Poruszyciela, szeregu
poruszycieli pośrednich oraz wielu innych rzeczy cielesnych i
duchowych.
Poza tym Arystoteles wyraźnie odsłania tutaj, co rozumie
przez „metafizykę”. Odnosi ją do rzeczywistości, w której Ŝyje,
nie wymyślonej, lecz faktycznej, dotyczącej świata cielesnego,
ale takŜe i duchowego. Tę zastaną rzeczywistość przyjmuje jako
tę, która jest dana człowiekowi. Tej rzeczywistości doznaje, nie
kreując jej, niczego do niej nie dodając i nie ingerując w nią.
Staje wobec niej w pokorze i jedyne, co moŜe zrobić, to
próbować poznać to, co naturalnie poznać moŜna. Podkreśla, Ŝe
poznanie świata cielesnego naprowadza na poznanie świata
duchowego. A poznanie to domaga się gruntownego
wyjaśnienia przez dotarcie do przyczyn, odróŜnienie tych
przyczyn od siebie, a takŜe wskazanie na ich skutki. W
metafizyce jest bowiem miejsce na odczytanie przyczyn i
skutków, a takŜe na ich odpowiednie nazwanie.
O DUSZY
Dosyć juŜ chyba powiedzieliśmy o teoriach, które nam przekazali
poprzednicy. Rozpocznijmy na nowo — od samego punktu wyjścia i
starajmy się określić, czym jest dusza i jaka byłaby jej najbardziej
ogólna definicja.
[Istnieje] pewien szczególny rodzaj bytu, który nazywamy
substancją; jedną jej odmianą jest materia, która sama przez się nie
stanowi rzeczy określonej; drugą jest forma i istota, dzięki której
nazywamy [materię] taką a taką rzeczą; jeszcze inną jest to, co jest
złoŜone z nich obydwu [czyli z materii i formy].
Materia jest moŜnością; forma jest aktem. Ten ostatni termin
posiada dwa róŜne znaczenia: jedno odpowiada pojęciu „wiedza”,
drugie pojęciu „jej aktualizacja” [w konkretnym wypadku].
Za substancje uwaŜa ogół przede wszystkim ciała, i to ciała
naturalne, bo one stanowią zasady, z których wywodzą się inne
[ciała]. Spośród ciał naturalnych znów jedne posiadają Ŝycie, drugie
go nie mają. A Ŝyciem nazywamy odŜywianie się o swoich własnych
siłach, wzrost i podupadanie; konsekwentnie kaŜde ciało naturalne,
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które uczestniczy w Ŝyciu jest substancją, i to substancją złoŜoną.
PoniewaŜ zaś jest ona takŜe ciałem określonego gatunku — bo
przecieŜ jest obdarzona Ŝyciem — stąd wynika, Ŝe dusza nie moŜe być
ciałem; ciało bowiem nie naleŜy do rzędu rzeczy [właściwości], które
orzekamy o podmiocie, lecz raczej jest [tym właśnie] podmiotem i
materią. Z tego znów widać, Ŝe dusza musi być substancją rozumianą
jako „forma ciała naturalnego posiadającego w moŜności Ŝycie”. Ale
substancja [ta] jest aktem; konsekwentnie [dusza] jest aktem takiego
właśnie ciała.
Ale akt ma podwójne znaczenie: jedno odpowiada [pojęciu] wiedzy,
drugie [pojęciu] roztrząsania problemu [w konkretnym wypadku]. Jest
oczywiste, Ŝe dusza jest aktem w podobnym znaczeniu, jak jest nim
wiedza; bo sen i stan czuwania zakładają obecność duszy; otóŜ stan
czuwania odpowiada roztrząsaniu naukowego problemu, sen zaś
posiadaniu wiedzy bez jej aktualnego uŜytku. Gdy chodzi o [czas] ich
powstania, to w danym osobniku nauka jest wcześniejsza [od
roztrząsania naukowego]. Dla tej teŜ racji dusza jest „pierwszym
aktem ciała naturalnego, które posiada w moŜności Ŝycie”, czyli ciała
obdarzonego organami.
I części roślin są organami, lecz nad wyraz prostymi; tak na
przykład liść jest ochroną łupiny owocu, a łupina ochroną samego
owocu; korzenie odpowiadają analogicznie ustom, poniewaŜ jedne i
drugie pobierają pokarm. Wobec tego, jeśli mamy podać jakąś definicję
wspólną wszystkim rodzajom duszy, powiedzmy: jest to pierwszy akt
[εντελέχεια] ciała naturalnego organicznego. ToteŜ nie ma
uzasadnienia pytanie: czy dusza i ciało stanowią coś jednego, jak [nie
ma sensu pytać], czy wosk i odcisk na nim [stanowią coś jednego] i w
ogóle materia jakiejkolwiek rzeczy i to, czemu ona wysługuje się jako
materia. „Jedność” i „byt” bowiem mają wiele znaczeń, ale w
znaczeniu najściślejszym są one takowymi, o ile są aktami.29
Nawiązując do punktu wyjścia naszych badań, stwierdzamy więc,
Ŝe jestestwo posiadające duszę róŜni się Ŝyciem od jestestwa, które
jest jej pozbawione. Ale [pojęcie] „Ŝycie” ma większą ilość znaczeń.
Cokolwiek posiada Ŝycie bodaj w jednym z nich, mówimy o nim, Ŝe
„Ŝyje”. śyciem jest na przykład rozum, zmysł, ruch z miejsca na
miejsce i jego zatrzymanie; dalej ruch w sensie odŜywiania oraz
rośnięcie i umniejszanie.
Dla tej racji rośliny ogólnie uchodzą za Ŝywe, poniewaŜ
najwidoczniej posiadają w sobie taką władzę [a konsekwentnie] i
zasadę, dzięki której rosną i maleją w przeciwnych kierunkach. Nie
tak bowiem rosną do góry, by nie rosnąć do dołu, lecz równomiernie
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rozwijają się w obu kierunkach – a nawet we wszystkich – i Ŝyją tak
długo, jak długo są w stanie pobierać pokarm.
Ta władza moŜe być oddzielona od innych; ale inne nie mogą
oddzielnie od niej istnieć w jestestwach śmiertelnych. Widać to jasno u
roślin; one bowiem nie posiadają [oprócz niej] Ŝadnej innej władzy
duszy. Dzięki zatem tej właśnie władzy przysługuje Ŝycie wszystkim
jestestwom Ŝywym. Ale o tym, co jest zwierzęciem [a co nim nie jest],
decyduje przede wszystkim władza zmysłowa; bowiem nawet te
jestestwa, które się nie poruszają i nie zmieniają miejsca, lecz
posiadają władzę zmysłową, zwiemy zwierzętami, a nie tylko
„jestestwami Ŝywymi”.
Podstawową formą zmysłu jest dotyk, którym wszystkie zwierzęta
są obdarzone. Jak władza wegetatywna moŜe istnieć oddzielnie od
zmysłu dotyku, a nawet od wszelkiej władzy zmysłowej, tak samo
zmysł dotyku [moŜe istnieć] bez innych zmysłów. Przez władzę
wegetatywną rozumiemy tę część duszy, którą mają równieŜ rośliny.
Co się tyczy zwierząt, to wszystkie z całą oczywistością posiadają
zmysł dotyku. Od jakiej przyczyny oba te fakty zaleŜą, powiemy
później. Na razie wystarczy tylko zaznaczyć, Ŝe dusza jest zasadą
tych [funkcji], o których mówiliśmy, i Ŝe za pomocą nich właśnie ją się
definiuje, tj. za pomocą władzy wegetatywnej, zmysłowej,
intelektualnej i ruchu.
(...) Co się jednak tyczy rozumu i władzy teoretycznej [myślenia], to
nie ma dotąd nic jasnego; jest to jednak, jak się zdaje, zgoła inny
rodzaj duszy, który sam jeden jest w stanie istnieć po oddzieleniu [od
ciała] jako istota wieczna od rzeczy zniszczalnej. Co się tyczy innych
części duszy, to widać z tego [co powiedzieliśmy], Ŝe nie mogą istnieć
oddzielnie – przeciwnie niŜ to niektórzy utrzymują. (...)
Ale dusza jest właśnie tym, dzięki czemu przede wszystkim
Ŝyjemy, spostrzegamy i myślimy. [Z tego wszystkiego] wynika, Ŝe
dusza musi być jakimś rodzajem istoty, czyli formy, a nie materią,
czyli podmiotem biernym. Albowiem, gdy substancja, jak
zaznaczyliśmy, moŜe oznaczać trzy rzeczy, mianowicie formę, materię
i rzecz złoŜoną z obu (z tych materia jest moŜnością, forma zaś aktem),
a z drugiej strony tylko rzecz złoŜona z obu jest jestestwem Ŝywym –
zaiste nie ciało jest aktem duszy, lecz ona jest aktem ciała określonej
natury. ToteŜ mają rację ci, co sądzą, Ŝe dusza ani nie istnieje bez
ciała, ani nie jest jakimś ciałem. W rzeczy samej dusza nie jest ciałem,
lecz czymś naleŜącym do ciała i dlatego przebywa w ciele, a do tego w
ciele określonego rodzaju, a nie jak poprzedni [filozofowie sądzili],
którzy ją łączyli z ciałem zanim wprzód określili jego naturę i
właściwości, chociaŜ wcale nie widać, by jakaś rzecz mogła przyjąć
cokolwiek los zdarzy.
Do tej samej konkluzji prowadzi rozumowanie: akt kaŜdej rzeczy
zjawia się według biegu natury w tym, co jest w moŜności do niego,
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czyli w materii odpowiednio dysponowanej. Z tego wszystkiego jasno
wynika, Ŝe [dusza] jest szczególnego rodzaju aktem i formą rzeczy,
która jest w moŜności, aby istnieć jako określona natura.30
Co się tyczy tej części duszy, przez którą dusza poznaje i wydaje
sąd o rzeczach — i to niezaleŜnie od tego, czy jest ona oddzielona [od
innych] z racji miejsca [które zajmuje], czy nie, a tylko oddzielona jest
[od nich] pojęciowo — naleŜy zbadać, jaką ma ona charakterystyczną
cechę i jak właściwie dokonuje się myślenie.
Jeśli myślenie jest czymś podobnym do postrzegania, będzie ono
polegać albo na szczególnej formie odbierania wpływu od przedmiotu
myślowego, albo na czymś innym tego rodzaju. Z tego wynika, Ŝe [ta
część duszy] musi być odporna na wpływy zewnętrzne, lecz i
posiadać zdolność przyjmowania formy i być taką w moŜności, jaką
jest ona, chociaŜ nie identyczna z nią; i w jakim stosunku pozostaje
władza zmysłowa do przedmiotów postrzeŜeń, w takim samym musi
pozostawać i rozum do przedmiotów myślowych. Konsekwentnie,
poniewaŜ o wszystkim myśli, musi koniecznie być wolny od
jakiejkolwiek przymieszki, aby — jak powiada Anaksagoras —
panował nad wszystkim, to znaczy, aby wszystko poznawał; bo,
objawiając się ubocznie [w akcie rozumu], element obcy [domieszany]
stanowi przeszkodę i uniemoŜliwia [poznanie]. Dlatego rozum nie moŜe
mieć Ŝadnej innej natury oprócz tej: być moŜnością [do poznania].
Wobec tego to, co się mieni „rozumem” duszy (nazywam rozumem
władzę, którą dusza myśli i wydaje sądy o rzeczach), nie jest w akcie
Ŝadną z istniejących rzeczywistości, zanim ją pomyśli. Dlatego teŜ nie
moŜna rozumnie twierdzić, Ŝe jest on zmieszany z ciałem; w ten
sposób bowiem posiadałby określoną właściwość [materialną]: byłby
zimny lub ciepły, owszem miałby specjalny organ, jak władza
zmysłowa. W rzeczywistości nie ma nic z tego wszystkiego. ToteŜ
mają słuszność ci, którzy mówią, Ŝe dusza jest „miejscem form”, z tym
jednak zastrzeŜeniem, Ŝe [jest nim] nie cała, lecz tylko myśląca, i Ŝe
formy są w niej nie w aktualnej rzeczywistości, lecz tylko w moŜności.
To, Ŝe odporność na wpływy zewnętrzne nie jest ta sama we
władzy zmysłowej i myślącej, widać jasno, gdy się zestawi organy
zmysłowe z postrzeŜeniem. Po odebraniu zbyt silnej podniety zmysł
nie jest w stanie postrzegać, na przykład słyszeć dźwięku po
usłyszeniu ogłuszających dźwięków, ani widzieć lub wąchać po
postrzeŜeniu nadmiernie silnych barw czy zapachu. Tymczasem, gdy
rozum pomyślał o czymś dla niego bardzo jasnym, nie myśli gorzej,
lecz jeszcze lepiej o rzeczach mniej jasnych. Władza zmysłowa
bowiem nie istnieje niezaleŜnie od ciała, gdy tymczasem rozum jest od
niego oddzielony.
30
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Gdy rozum raz stał się jednym ze swoich moŜliwych przedmiotów
w tym znaczeniu, w jakim nazywamy uczonym tego, który jest nim w
akcie (to zaś ma miejsce, gdy jest on w stanie przejść do aktu ze swej
własnej inicjatywy), jeszcze wtedy jest on na jakiś sposób w
moŜności, ale nie w takiej, w jakiej się znajdował, nim się czegoś
nauczył lub coś wymyślił. Wtedy takŜe jest w stanie brać siebie
samego za przedmiot myślenia.31

Opis duszy podany przez Arystotelesa jest bardzo precyzyjny,
w związku z tym zawiera bogatą terminologię wprowadzoną po
to, by dokonać przedstawienia zaleŜności zachodzących między
duszą a ciałem, a takŜe dla wyjaśnienia działania samej duszy.
Tutaj Stagiryta odróŜnia moŜność od aktu, traktując moŜność
na podobieństwo czynnika poruszanego, podlegającego
działaniu czy teŜ działania doznającego, akt natomiast – jako
czynnik poruszający, określający, wnoszący działanie. Stąd teŜ
zaleŜność zachodząca między duszą a ciałem jest zaleŜnością
aktu i moŜności, w której to dusza – akt wnosi Ŝycie i kształtuje
ciało jej podległe.
Określenie tej zaleŜności wydaje się bardzo istotne z punktu
widzenia koncepcji kolejnych wcieleń duszy głoszonej przez
poprzedników filozofa. Stanowisko Stagiryty zdecydowanie je
wyklucza pokazując racjonalną przyczynę, która sprowadza się
do kształtowania i określania ciała na miarę duszy, czyli aktu,
który sprawia, Ŝe ciało jest konkretną rośliną, zwierzęciem czy
człowiekiem. Nie jest tu moŜliwe dowolne scalenie „ciała muchy
i duszy słonia”, gdyŜ konkretna dusza i konkretne ciało nie
stanowią dwóch połączonych ze sobą elementów, lecz jedną
substancję cielesno-duchową, którą Arystoteles nazywa
compositum. Stąd teŜ nie moŜna ich traktować jak wymienne
części, które umieszcza się w wybranym mechanizmie w
dowolnym czasie. W ten sposób dusza i ciało, np. Sokratesa,
stanowią tylko tego Sokratesa i wyznaczają jego Ŝycie, jego
zdolności, sposób reakcji, upodobania, charakterystyczne
cechy fizyczne, psychiczne i umysłowe.
Dla pogłębienia wyjaśnień dotyczących duszy Arystoteles
dokonuje teŜ innego odróŜnienia: aktu pierwszego i aktu
drugiego. Akt pierwszy porównuje do stanu wiedzy lub snu, akt
drugi natomiast – do stanu uŜywania wiedzy i czuwania.
Pierwszym jest oŜywienie ciała, czyli udzielenie mu Ŝycia,
31
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drugim natomiast - konkretne działanie, czyli posługiwanie się
poszczególnymi zdolnościami duszy zjednoczonej z ciałem. W
związku z tym kaŜdej rzeczy przysługuje jeden akt pierwszy,
który jest aktem podstawowym i bez którego ciało jest ciałem
martwym, nie zdolnym do wykonywania Ŝadnych działań.
Oprócz niego przysługuje jej teŜ szereg moŜliwych aktów
drugich, ewentualnych działań. Akty drugie ściśle zaleŜą od
aktu pierwszego, gdyŜ bez Ŝycia dana rzecz nie moŜe
wykonywać Ŝadnych działań. Akt pierwszy więc jest obecny w
ciele, dopóki ciało to Ŝyje. Akty drugie natomiast mają
charakter przypadłości, czyli mogą jej przysługiwać lub nie.
Pochodzą od duszy, lecz nie są samą duszą, nie stanowią jej
istoty.
Dokonując powyŜszego odróŜnienia Arystoteles podkreśla
zarazem róŜnicę, jaka zachodzi między duszą a jej przejawami.
Ten bardzo waŜny akcent ma niewątpliwe znaczenie dla
dalszego toku rozwaŜań. Podkreśla bowiem, Ŝe człowiek nie ma
wpływu na istotę swojej duszy, a więc na sam fakt bycia
człowiekiem, na przysługujące mu typowo ludzkie cechy, gdyŜ
one nie podlegają kształtowaniu, moŜe natomiast wpływać na
specyficzne i jemu tylko właściwe zdolności, moŜe je rozwijać w
ciągu swojego Ŝycia, gdyŜ są czymś, co jest charakterystyczne
tylko jemu. Zarazem pokazuje, Ŝe w kaŜdej duszy, a takŜe w
kaŜdym bycie, są pewne stałe, niezmienne zasady, dzięki
którym byt naleŜy do danego gatunku, i na które nie ma
wpływu, oraz takie, które są przypadłościami, a w związku z
tym podlegają zmianom.
Wszystkie przejawy duszy Stagiryta dzieli na: wegetatywne,
zmysłowe, poruszania ze względu na miejsce i intelektualne. Te
przejawy czy teŜ zdolności duszy nazywa władzami. Ów kolejny
podział wprowadzony przez filozofa wydaje się równieŜ
uzasadniony. Pozwala bowiem odróŜnić duszę roślinną od
zwierzęcej i ludzkiej, a przy tym wskazać na istotę kaŜdej
duszy. Tak więc duszy roślinnej przypisuje władze
wegetatywne, zwierzęcej – wegetatywne, zmysłowe i poruszania
ze względu na miejsce, zaś ludzkiej – wegetatywne, zmysłowe
poruszania i intelektualne.
Zwrócenie szczególnej uwagi na władze intelektualne wydaje
się być podyktowane wyeksponowaniem odmienności tychŜe
władz od pozostałych i przyznanie im szczególnej roli w Ŝyciu
człowieka. Władzom intelektualnym, do których naleŜą: intelekt
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moŜnościowy, czynny i wola, Arystoteles przypisuje „najwyŜsze
miejsce” w duszy ludzkiej. Podkreśla ich „oddzielony” od ciała
charakter ze względu na fakt, Ŝe nie mają wyspecjalizowanych
organów w ciele, a jedynie posługują się nimi na sposób
narzędzi. W ten sposób akcentuje ich duchowy wymiar i
„boskie” pokrewieństwo. Wskazuje zarazem, Ŝe władze te
najpełniej wyraŜają człowieka, a przez to podlegają
szczególnemu traktowaniu, takiemu, które je rozwija, kształci i
wychowuje. Wśród wymienionych władz Arystoteles najwyŜej
ceni intelekt czynny, który nazywa takŜe sprawnością światła i
który czyni „miejscem” kontaktu z samym Bogiem. Tematu tego
jednak, tak bardzo waŜnego, nie podejmuje. Tam bowiem
rozum ludzki nie sięga. MoŜe to uczynić Platon, poniewaŜ w
swojej filozofii przekracza rozum, ale nie Arystoteles, który tylko
na nim – w sposób zamierzony lub nie - się opiera. Porównując
obie koncepcje odnosi się wraŜenie, Ŝe Stagiryta kończy swoje
rozwaŜania w miejscu, od którego zaczyna Platon.
Nauka o duszy zaproponowana przez Arystotelesa jest
nazywana psychologią. Daleko róŜni się jednak od psychologii
współczesnej. Nauka staroŜytnego filozofa przedstawia duszę
ludzką w jej głębokim związku z ciałem. Dokładnie prezentuje
istotę duszy, czyli to, co w niej najwaŜniejsze, co daje Ŝycie na
róŜnych poziomach poznania i poŜądania, co nie narzuca się
wprost, a co moŜna uchwycić przy pomocy rozumu. Bierze pod
uwagę takŜe wszystkie przejawy duszy, sposoby ich
funkcjonowania, które są podporządkowane istocie duszy, jej
podległe, a poza tym łatwiej poznawalne. Dzięki temu
psychologia Stagiryty odsłania całe naturalne bogactwo duszy
wraz z zaleŜnościami zachodzącymi między samą duszą i jej
przejawami. Nie zajmuje się jedynie przejawami duszy z
pominięciem jej istoty. Nie redukuje teŜ człowieka do wymiaru
jego ciała.
ETYKA NIKOMACHEJSKA
Dosyć jednak o tych sprawach; wróćmy znowu do tego dobra,
którego szukamy, i do pytania, czym ono moŜe być. OwóŜ okazuje się,
Ŝe w kaŜdym rodzaju działania i w kaŜdej sztuce jest nim coś innego:
coś innego bowiem w medycynie, coś innego w sztuce dowodzenia – i
podobnie w kaŜdej innej sztuce. Co więc jest w kaŜdej z nich dobrem?
Czy to, ze względu na co wszystko inne się czyni? OtóŜ tym jest w
medycynie zdrowie, w sztuce dowodzenia – zwycięstwo, w
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budownictwie – dom, w innych sztukach – znowu coś innego, w
kaŜdym działaniu i w kaŜdym przedsięwzięciu – cel; cel bowiem jest
tym, ze względu na co wszyscy wszystko inne czynią. Jeśli więc
istnieje jeden cel wspólny dla wszystkich moŜliwych czynności, to on
chyba jest owym [najwyŜszym] dobrem, osiąganym przez działanie,
jeśli zaś tych celów jest więcej, to one nim chyba są.
(...) OwóŜ to, do czego dąŜymy dla niego samego, nazywamy czymś
w wyŜszym stopniu ostatecznym aniŜeli to, do czego dąŜymy dla
czegoś innego; nazywamy teŜ w wyŜszym stopniu ostatecznym to, do
czego się nigdy nie dąŜy dla czegoś innego, aniŜeli te rzeczy, do
których się dąŜy zarówno dla nich samych, jak dla czegoś innego.
Bezwzględnie więc ostateczne jest to, do czego się dąŜy zawsze dla
niego samego, a nigdy dla czegoś innego.
Temu określeniu odpowiada – wedle powszechnego mniemania –
najbardziej szczęście; do szczęścia bowiem dąŜymy zawsze dla niego
samego, a nigdy dla czegoś innego, zaszczytów natomiast,
przyjemności, rozumu i wszelkiej dzielności pragniemy wprawdzie
takŜe dla nich samych (pragnęlibyśmy bowiem kaŜdej z tych rzeczy,
nawet gdyby nam nic z nich nie przychodziło), czynimy to jednak
równieŜ dla szczęścia, w przekonaniu, Ŝe dzięki tym rzeczom
będziemy szczęśliwi.32
Okazuje się tedy, Ŝe szczęście, będąc celem wszelkiego działania,
jest czymś ostatecznym i samostarczalnym.33
Wśród dóbr tedy rozróŜniono trzy rodzaje, które nazwano dobrami
zewnętrznymi, duchowymi i cielesnymi: owóŜ my uwaŜamy dobra
duchowe za dobra w najwłaściwszym tego słowa znaczeniu i za
najwyŜsze; działania zaś i czynności duszy zaliczamy do dóbr
duchowych. Tak więc trafne chyba jest nasze określenie szczęścia,
przynajmniej w myśl tego dawnego i przez filozofów zgodnie
przyjętego poglądu. Słusznie teŜ upatrujemy cel ostateczny w pewnym
postępowaniu i działaniu; w ten bowiem sposób zaliczony zostaje on
do dóbr duchowych, a nie do zewnętrznych. Zgadza się równieŜ z
naszym określeniem pogląd, Ŝe szczęśliwy jest ten, kto dobrze Ŝyje i
komu dobrze się wiedzie, gdyŜ tak niemal określiliśmy szczęście jako
pewnego rodzaju dobre Ŝycie i powodzenie.34
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A więc szczęście jest najwyŜszym dobrem i tym, co moralnie
najpiękniejsze, i najwyŜszą rozkoszą, i nie są to rzeczy odrębne, jak
tego chce napis w Delos:
„Co najsprawiedliwsze jest najszlachetniejsze, zdrowie – najlepsze,
Lecz najmilsza to rzecz: pragnień osiągnąć swych cel.”
Wszystkie te bowiem cechy są zawarte w najlepszych czynnościach;
te zaś czynności lub jedna z nich, a mianowicie najlepsza, stanowią,
zdaniem naszym, szczęśliwość.
Okazuje się jednak, Ŝe szczęście – jak juŜ o tym była mowa – nie
moŜe się obejść bez dóbr zewnętrznych; wszak niemoŜliwą lub
przynajmniej niełatwą jest rzeczą dokonywać czynów moralnie
pięknych, będąc pozbawionym odpowiednich środków. Wiele bowiem
rzeczy uskutecznia się – jak gdyby za pomocą narzędzi – dzięki
przyjaciołom, bogactwu czy wpływom politycznym; brak natomiast
pewnych dóbr, jak np. dobrego urodzenia, udanych dzieci lub urody,
mąci szczęście. Bo przecieŜ nie jest zupełnie szczęśliwy człowiek o
bardzo szpetnej powierzchowności lub niskiego pochodzenia, ani
samotny i bezdzietny, a jeszcze mniej chyba taki, którego dzieci są
pod kaŜdym względem nieudane lub przyjaciele całkiem bez wartości,
albo teŜ ktoś, komu śmierć wydarła dobre dzieci lub przyjaciół. Zdaje
się więc, Ŝe i tego rodzaju pomyślność jest – jak juŜ powiedzieliśmy –
potrzebna do szczęścia. Stąd to pochodzi, Ŝe niektórzy utoŜsamiają
szczęście z zewnętrznym powodzeniem, tak jak inni z dzielnością.35
Dwa tedy są rodzaje dzielności, z których jeden stanowią zalety
dianoetyczne, drugi zaś – zalety etyczne, czyli cnoty. OtóŜ zarówno
powstanie, jak i rozwój zalet dianoetycznych jest przewaŜnie owocem
nauki i dlatego wymagają one doświadczenia i czasu; etycznych
natomiast nabywa się dzięki przyzwyczajeniu, skutkiem czego i
nazwa ich nieznacznie tylko odbiega od wyrazu „przyzwyczajenia”.
Wynika stąd teŜ, Ŝe Ŝadna z cnót nie jest nam z natury wrodzona; nic
bowiem z tego, co jest wrodzone, nie daje się zmienić dzięki
przyzwyczajeniu; tak np. kamień, z natury w dół spadający, nie da
się przyzwyczaić do wznoszenia się w górę, chociaŜby go ktoś
usiłował przyzwyczaić, rzucając go w górę niezliczoną ilość razy; nie
da się teŜ przyzwyczaić ani ogień do spadania w dół, ani Ŝadna inna
rzecz do niczego – wbrew swej naturze. Więc cnoty nie stają się
udziałem naszym ani dzięki naturze, ani wbrew naturze, lecz z natury
jesteśmy tylko zdolni do ich nabywania, a rozwijamy je w sobie dzięki
przyzwyczajeniu.36
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A więc dzielność etyczna jest trwałą dyspozycją do pewnego
rodzaju postanowień, polegającą na zachowywaniu właściwej ze
względu na nas średniej miary, którą określa rozum, i to w sposób, w
jaki by ją określił człowiek rozsądny. Idzie tu o średnią miarę
pomiędzy dwoma błędami, tj. między nadmiarem a niedostatkiem; a
dalej: o średnią miarę o tyle, iŜ owe błędy bądź nie dochodzą do tego,
co jest właściwe w doznawaniu namiętności i w postępowaniu, bądź
poza tę granicę wykraczają, gdy natomiast dzielność etyczna znajduje
i obiera właściwy środek. ToteŜ ze względu na substancję i na
definicję i określającą jej istotę jest dzielność etyczna czymś w
pośrodku leŜącym, jeśli jednak chodzi o to, co jest najlepsze i co dobre,
jest ona czymś skrajnym.
Nie kaŜde jednak postępowanie i nie kaŜda namiętność dopuszcza
średnią miarę; z samych bowiem juŜ nazw niektórych z nich wynika,
Ŝe są czymś niegodziwym, tak np. radość z powodu niepowodzenia
drugich, bezwstydność lub zawiść, a spomiędzy sposobów
postępowania: cudzołóstwo, kradzieŜ i morderstwo; wszystkie te i tym
podobne namiętności i sposoby postępowania są przedmiotem
nagany, poniewaŜ one same są niegodziwe, nie zaś ich nadmiar lub
niedostatek.37
Jeśli szczęście jest działaniem zgodnym z dzielnością etyczną, to
moŜna przyjąć, ze zgodnym z jej rodzajem najlepszym; tym zaś jest
dzielność najlepszej części [w człowieku]. Czy jest nią rozum, czy coś
innego, co zdaje się zgodnie z naturą rządzić i kierować nami, i
pojmować rzeczy piękne i boskie, czy jest on sam teŜ czymś boskim,
czy teŜ tylko najbardziej boskim naszym pierwiastkiem – [w kaŜdym
razie] czynność jego zgodna z właściwą mu swoistą dzielnością będzie
doskonałym szczęściem. śe jest to czynność teoretycznej kontemplacji
– powiedzieliśmy juŜ.
Zdaje się to być zgodne i z tym, co przedtem było powiedziane, i z
prawdą (ta bowiem czynność jest najwyŜsza, bo i rozum jest
najlepszą naszą częścią, i z przedmiotów poznawalnych najlepsze są
te, które są przedmiotami rozumu); a dalej, czynność ta jest
najbardziej ciągła, gdyŜ moŜemy oddawać się teoretycznej
kontemplacji w sposób bardziej ciągły aniŜeli jakiejkolwiek innej
czynności. I sądzimy, Ŝe szczęśliwość musi mieć domieszkę
przyjemności, a najprzyjemniejszą z czynności zgodnych z dzielnością
etyczną jest bezsprzecznie czynność, w której się iści mądrość
filozoficzna; w kaŜdym razie zdaje się filozofia dawać rozkosze
przedziwne w swej czystości i trwałości, i naturalną jest rzeczą, Ŝe ci,
co wiedzą, przyjemniej czas spędzają aniŜeli ci, co [prawdy] dochodzą.
Tak zwana samowystarczalność musi teŜ przysługiwać przede
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wszystkim czynności teoretycznej kontemplacji. Tych bowiem rzeczy,
które do Ŝycia są niezbędne, potrzebuje na równi filozof i człowiek
sprawiedliwy, i wszyscy inni [odznaczający się jakimiś cnotami
ludzie]; kiedy jednak są juŜ dostatecznie wyposaŜeni w tego rodzaju
rzeczy, człowiek sprawiedliwy potrzebuje innych ludzi, wobec których
i wraz z którymi mógłby postępować sprawiedliwie, a podobnie
człowiek umiarkowany i męŜny, i wszyscy inni tym podobni, filozof
natomiast moŜe oddawać się swej czynności kontemplacyjnej nawet,
jeśli jest sam, i to tym bardziej, im bardziej jest filozofem. Potrafi to
moŜe lepiej czynić przy pomocy współpracujących z nim ludzi, ale
mimo to jest najbardziej samostarczalny. [Czynność ta] jest teŜ, jak się
zdaje, jedyną rzeczą, którą się miłuje dla niej samej; bo nic innego nie
rodzi się z niej prócz samej kontemplacji, z czynności zaś
praktycznych usiłujemy w mniejszym lub większym stopniu wysnuć
jeszcze jakąś korzyść poza samą odnośną czynnością.38
Pozostaje nam obecnie omówienie przyjaźni; jest ona bowiem
pewną cnotą lub czymś z cnotą związanym, a ponadto jest czymś dla
Ŝycia najkonieczniejszym; bo bez przyjaciół nikt nie mógłby pragnąć
Ŝyć, chociaŜby posiadał wszystkie inne dobra wszak i ci, którzy mają
bogactwa, stanowisko i władzę, zdają się najbardziej potrzebować
przyjaciół; jakaŜ bowiem korzyść z takiej pomyślności, jeśli się jest
pozbawionym [moŜności] wyświadczania przysług drugim, z której
przede wszystkim i w sposób najchwalebniejszy korzysta się wobec
przyjaciół? I w jaki sposób moŜna by pomyślności tej ustrzec i
uchować ją, nie mając przyjaciół? PrzecieŜ im większa, tym bardziej
jest naraŜona na niebezpieczeństwa. TakŜe w ubóstwie i we
wszystkich nieszczęściach jedyną ucieczką są – według
powszechnego mniemania - przyjaciele. Przyjaźń dopomaga
młodzieńcom do unikania błędów, starszych otacza opieką i uzupełnia
ich pracę w tym, co przerasta ich nadwątlone siły, ludzi w kwiecie
wieku pobudza do pięknych czynów.
I do myślenia bowiem, i do działania, zdatniejsi [są ludzie we
dwójkę]. Z natury Ŝywią uczucia dodatnie rodzice wobec potomstwa, i
dzieci wobec rodziców, i to nie tylko ludzie, ale i ptaki, i większa część
innych istot Ŝyjących; Ŝywią teŜ takie uczucia nawzajem wobec siebie
osobniki tego samego gatunku, a przede wszystkim ludzie między
sobą, i dlatego chwalimy tych, co są przyjaciółmi swych bliźnich.
TakŜe podróŜując moŜemy się przekonać, jak bliski jest i jak sprzyja
człowiek człowiekowi. Wydaje się teŜ, Ŝe istotą węzłów łączących
państwa jest przyjaźń, i Ŝe prawodawcy bardziej się o nią troszczą niŜ
o sprawiedliwość; bo zgoda zdaje się być podobną do przyjaźni, a o
zgodę najbardziej zabiegają prawodawcy, pragnąc ile moŜności
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usunąć spory i kłótnie, które są objawem wrogości. I ludziom, którzy
Ŝyją w przyjaźni, nie trzeba wcale sprawiedliwości, ludzie natomiast,
którzy są sprawiedliwi, potrzebują mimo to jeszcze przyjaźni, a
najwłaściwszą formą sprawiedliwości jest, jak się zdaje,
ustosunkowanie się przyjazne.
[Przyjaźń] jest jednak nie tylko czymś koniecznym, ale teŜ czymś
moralnie pięknym; bo chwalimy tych, co skłonni są do zawierania
przyjaźni, a posiadanie wielkiej ilości przyjaciół uchodzi powszechnie
za coś pięknego; wszak są tacy nawet, którzy sądzą, Ŝe ludzie dobrzy
to tyle, co przyjaciele.39
Trzy tedy są rodzaje przyjaźni, równe liczbą tym rzeczom, które
zasługują na uczucia dodatnie; kaŜdemu z nich odpowiada miłość
wzajemna i wiadoma. Ci, co nawzajem są sobie przyjaciółmi, Ŝyczą
sobie nawzajem dobrze i czynią to ze względu na to, co jest powodem
ich przyjaźni. Ludzie więc, którzy są sobie nawzajem przyjaciółmi
gwoli wynikającej stąd dla nich korzyści, nie Ŝywią dla siebie uczuć
przyjaznych ze względu na osobę przyjaciela, lecz tylko o tyle, o ile
dla kaŜdego z nich wynika stąd jakieś dobro. Podobnie ma się rzecz z
tymi, którzy są sobie przyjaciółmi ze względu na wynikającą stąd dla
nich przyjemność; nie za to bowiem lubią [np.] ludzi gładkich i
dowcipnych, Ŝe ci posiadają pewne cechy charakteru, lecz za to, Ŝe
sprawiają im przyjemność. Ci zatem, co są sobie przyjaciółmi dla
korzyści, kochają się nawzajem ze względu na własne swe dobro,
kochają ze względu na to, co dla nich samych jest przyjemne, a nie ze
względu na to, Ŝe osoba kochana jest tym, kim jest, lecz o tyle, o ile
jest poŜyteczna czy miła. Te więc stosunki przyjacielskie są
przypadkowe; osobnik bowiem kochany jest tu kochany nie ze
względu na to, Ŝe jest tym, kim jest, lecz ze względu na to, Ŝe bądź
przysparza jakiegoś dobra, bądź sprawia przyjemność. ToteŜ
przyjaźni tego rodzaju łatwo ulegają zerwaniu, jeśli ludzie, między
którymi zachodzą, nie pozostają takimi samymi, jak byli; bo gdy
przestają być przyjemni lub poŜyteczni, to tracą miłość.40
Doskonałą formą przyjaźni jest przyjaźń między ludźmi etycznie
dzielnymi i podobnymi do siebie w dzielności etycznej. W podobny
bowiem sposób nawzajem sobie dobrze Ŝyczą, jako ludzie etycznie
dzielni, a są nimi sami w sobie; owóŜ ci, którzy dobrze Ŝyczą swym
przyjaciołom ze względu na nich samych, są przyjaciółmi w
najwłaściwszym słowa tego znaczeniu (jako Ŝe w ten sposób
ustosunkowują się do przyjaciół ze względu na ich naturę, a nie ze
względów ubocznych); przyjaźń ich więc trwa dopóty, dopóki są
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etycznie dzielni, a dzielność etyczna jest czymś trwałym. I kaŜdy z
nich jest dobry w bezwzględnym tego słowa znaczeniu i dobry dla
przyjaciela; ci bowiem, którzy są etycznie dzielni, są dobrzy i w
bezwzględnym tego słowa znaczeniu, i wzajemnie sobie poŜyteczni.
Podobnie teŜ są sobie mili, bo ludzie dobrzy są mili w bezwzględnym
tego słowa znaczeniu i nawzajem dla siebie; gdyŜ dla kaŜdego są
przyjemne jego własne i inne do nich podobne postępki, a
postępowanie ludzi dobrych jest takie samo lub podobne. Nic
dziwnego, Ŝe taka przyjaźń jest trwała: wszak zawiera w sobie
wszystkie te cechy, które przyjaciele powinni mieć.
(...) Jest rzeczą naturalną, Ŝe wypadki takiej przyjaźni są rzadkie;
niewiele jest bowiem takich ludzi. Wymaga ona teŜ ponadto czasu i
przyzwyczajenia; bo zgodnie z przysłowiem ludzie nie mogą poznać
się nawzajem, zanim nie zjedli z sobą owej przysłowiowej beczki soli:
i nie mogą zadzierzgnąć przyjaźni i być przyjaciółmi, zanim jeden
drugiemu nie wyda się godnym przyjaźni i nie zdobędzie jego
zaufania.41

Etyka Arystotelesa jest konsekwencją jego metafizyki i
psychologii. Z tego teŜ powodu wszelkie działania ludzkie
skierowane są do konkretnego celu, a przez to stają się
sensowne i potrzebne. Ponadto wyraŜają rozumną naturę
człowieka, gdyŜ mają charakter uporządkowany. Nie
sprowadzają się do chaotycznie wykonywanych ruchów czy teŜ
instynktownych reakcji na dane bodźce. Człowiek jest autorem
celów poszczególnych swoich działań, które wyznacza i spełnia
w sposób wolny. RóŜni się zatem w sposób zasadniczy od
roślin, które takiego celu same sobie wyznaczyć nie mogą, a
takŜe od zwierząt, które, co prawda, zmierzają do celu, lecz cel
ten jest podyktowany jakimś dobrem własnym: zdobyciem
poŜywienia, zaspokojeniem pragnienia czy podtrzymaniem
gatunku. Zachowania zwierzęce nie są wolne, gdyŜ zawsze
zdominowane przez ciało i jemu podporządkowane czy przez nie
wyznaczane, zawsze skierowane na zaspokojenie tych
cielesnych potrzeb.
Człowiek przekracza poziom zwierzęcia, gdyŜ swoją zmysłową
naturę moŜe zdominować działaniami rozumnymi i wolnymi, a
więc związanymi z wyborami poszczególnych celów. Rozumność
i wolność wyraŜają się najpełniej, gdy cele te nie są skierowane
na dobro własne związane z przyjemnością lub korzyścią, lecz
na dobro drugiego człowieka (stąd teŜ za prawdziwego
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przyjaciela uwaŜa filozof takiego, który daje siebie drugiemu,
nie licząc w zamian na nic). Dzięki nim moŜna wznieść się
ponad to, co cielesne i co skupia wyłącznie na sobie, moŜna
odkryć w sobie i w innych to, co duchowe, co doskonalsze i co
wprowadza w świat celów proporcjonalnych do siebie, a więc
takŜe duchowych. Wśród celów zatem nie wszystkie są tej
samej wagi, są niŜsze i wyŜsze, jest takŜe cel ostateczny,
któremu są podporządkowane cele pozostałe. Cel ostateczny
bowiem to „cel sam w sobie”, cel, do którego dąŜy się „dla niego
samego”. To zarazem to, co zapewnia człowiekowi szczęście.
Zastanowić się naleŜy, na czym polega owo szczęście, o
którym Stagiryta pisze, Ŝe jest czymś „ostatecznym i
samostarczalnym”. Dodaje teŜ, iŜ szczęściu sprzyjają dobra
zewnętrzne, cielesne i duchowe, a wśród nich najwyŜsza cnota
etyczna, którą jest teoretyczna kontemplacja Prawdy. Czym
zatem jest to szczęście, skoro tylu róŜnych rzeczy potrzebuje?
Odpowiedź na to pytanie wyznacza droga do Prawdy, jaką
Arystoteles zawiera dokonując opisu szczęścia. Na drodze tej
człowiek zmierza do pełnego szczęścia jako ostatecznego celu
swoich działań przy pomocy wielu celów szczegółowych, do
których naleŜą: przyjaciele, bogactwa, wpływy polityczne, dobre
urodzenie, uroda, własne dzieci i wszystko inne, co naleŜy do
dóbr zewnętrznych bądź cielesnych.
Te rzeczy są potrzebne nie tylko do zachowania Ŝycia, ale teŜ
do dobrego Ŝycia we wspólnocie z innymi. Filozof wyraźnie
podkreśla bowiem, Ŝe do następnego etapu przechodzi się
dopiero wtedy, gdy człowiek posiądzie dobra zewnętrzne i
dostatecznie zaspokaja potrzeby fizyczne. Wtedy teŜ nie
opuszcza wszystkich tych rzeczy, ale - traktując je jak cele
względne i pośrednie - moŜe na swojej drodze pójść dalej, czyli
wznieść się ponad swoją cielesną naturę. MoŜe zadbać o własną
duszę, nabywać cnót, rozumnie je kształtować i rozwijać. Do
tego jednak potrzebni są inni ludzie, takŜe przyjaciele. Człowiek
bowiem staje się sprawiedliwy, gdy sprawiedliwie postępuje w
stosunku do innych. Podobnie jest z innymi cnotami. Dzięki
nim właśnie uzyskuje sprawność średniej miary w uŜywaniu
dóbr zewnętrznych i cielesnych.
Dalej na drodze do Prawdy znajduje się juŜ tylko
kontemplacja, czyli działanie czystego rozumu, działanie samo
w sobie i dla niego samego, najwyŜsze, jakie człowiek jest w
stanie osiągnąć. Kontemplacja ma charakter boski, czy raczej
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bierze udział w Ŝyciu Boga, gdyŜ jemu przysługuje ona w
najwyŜszym stopniu. Dzięki rozumowi człowiek moŜe
upodobnić się do niego. Wtedy teŜ osiąga samowystarczalność.
Z kontemplacji czerpie nie tylko prawdę o rzeczach boskich, ale
teŜ przyjemność.
W tym miejscu zastanawia jednak, czy kontemplacja, która
zapewnia człowiekowi samowystarczalność, w gruncie rzeczy
nie prowadzi do opuszczenia świata fizycznego, jak głosi Platon,
a czego sam Arystoteles nie chce przyznać? A w ogóle czym owa
samowystarczalność jest? MoŜe właśnie odejściem od tego, co
cielesne, na rzecz tego, co duchowe?
Przedstawiona przez Arystotelesa droga do Prawdy jest
zarazem drogą do Szczęścia, a ono z kolei stanowi spełnienie
ludzkiego rozumu. W związku z tym charakter tego Szczęścia
otwiera na pewne pytania. Czy człowiek, który jest pozbawiony
jakiegoś dobra zewnętrznego, z przyczyn od niego zaleŜnych lub
nie, moŜe w pełni wzrastać na drodze do Szczęścia? Wszak w
całym jego ziemskim Ŝyciu moŜe nigdy nie zostać spełniony pod
tym względem. Podobne pytanie wiąŜe się z dobrami cielesnymi:
czy człowiek, który nie jest obdarzony urodą, albo człowiek
kaleki, a więc posiadający pewien fizyczny brak, osiągnie pełne
Szczęście? Dalej nasuwa się inne pytanie: co z małymi dziećmi i
ludźmi chorymi psychicznie, którzy nie posługują się
rozumem? Czy oni w ogóle są w pełni ludźmi, skoro nie
korzystają z tego, co kluczowe dla człowieka? Czy oni teŜ
osiągną Szczęście? A niewolnicy, którzy mają swoje miejsce w
państwie opisanym przez Arystotelesa? Choć posiadają rozum,
jednak z jakichś powodów się nim nie posługują.
Na drodze do Prawdy i Szczęścia człowiek jest tutaj sam. Nie
dziwi więc fakt, Ŝe jeden zajdzie dalej, inny bliŜej. Jeśli nawet
osiągnie stan kontemplacji rozumu, to czy owo szczęście go w
pełni zaspokoi, a moŜe lepiej: czy rozum zaspokoi sam siebie?
To pytanie w gruncie rzeczy ma tylko jedną wymowę. Ujawnia
fakt, Ŝe człowiek, nawet w pełni wykorzystujący swój rozum, nie
dotrze do pełnej Prawdy. Nie pokona bariery, jaką stanowi sam
dla siebie. Opierając się tylko na sobie, dotrze do szczęścia na
miarę siebie, a nie na miarę Boga.
POLITYKA
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Zewnętrzne dobra będąc niejako narzędziem mają bowiem swój
kres, a wszystko, co słuŜy jedynie do jakiegoś uŜytku, naleŜy do
rzeczy, których nadmiar z konieczności albo szkodzi posiadającym,
albo Ŝadnej nie przynosi korzyści. Natomiast wszelkie dobra duchowe,
im więcej się wzmagają, tym więcej są poŜyteczne, jeśli i tu mówić
naleŜy nie tylko o pięknie, ale i o uŜyteczności. W ogóle jasne jest, Ŝe
jeśli zestawimy ze sobą dwie rzeczy w ich najlepszym stanie dla
wykazania przewagi jednej nad drugą, to sąd wypadnie według
wartości porównywanych rzeczy, którym te wysokie właściwości
przypisujemy. ToteŜ, jeśli dusza, tak sama w sobie jak i dla nas,
cenniejsza jest od majątku i ciała, to z konieczności podobnie ma się
rzecz równieŜ z najlepszym stanem kaŜdej z tych rzeczy. Ponadto te
dobra zewnętrzne są poŜądane z natury ze względu na duszę, toteŜ
[mając duszę na względzie] powinni wszyscy ludzie rozumni o nie
zabiegać, a nie przeciwnie [zatracać] duszę dla nich. Zgódźmy się
zatem na to, Ŝe kaŜdemu przypada w udziale tyle szczęścia, ile
wykazuje cnoty i rozumu, tudzieŜ odpowiedniej tym właściwościom
działalności, a za świadka tego weźmiemy Boga, który jest w pełni
szczęśliwy, i to wcale nie dzięki dobrom zewnętrznym, ale sam przez
się dzięki właściwościom swojej natury. Właśnie dlatego musi być
róŜnica między dobrym powodzeniem a uczuciem szczęścia. Bo dobra
zewnętrzne poza duszą są dziełem przypadku i losu, ale
sprawiedliwym ani teŜ umiarkowanym nikt nie bywa przypadkiem
ani teŜ z łaski losu. Łączy się z tym na tych samych zasadach
opierające się zdanie, Ŝe najlepszym państwem jest państwo
szczęśliwe i takie, któremu się dobrze powodzi [w którym panuje
cnota]. Nikomu jednak nie moŜe się dobrze powodzić, kto nie czyni
dobrze. Nie ma zaś dobrego czynu ani u człowieka, ani w państwie
bez cnoty i rozumu Dzielność, sprawiedliwość i rozum mają w
państwie to samo znaczenie i postać, w jakich muszą występować u
kaŜdego z ludzi, jeśli ten ma się nazywać rozumnym, sprawiedliwym,
umiarkowanym.42
Z natury swojej państwo jest pierwej aniŜeli rodzina i kaŜdy z nas,
całość bowiem musi być pierwej od części; po rozprzęgnięciu się
całości nie będzie nogi ni ręki, a tylko nazwa, jak wówczas, gdy ktoś
ręką nazwał rękę z kamienia, bo martwa ręka będzie takiej samej
natury. Istota kaŜdej rzeczy leŜy przecieŜ w jej zadaniu praktycznym i
zdolności do jego wykonania, jeśli więc nie ma juŜ tych cech, to nie
moŜna powiedzieć, Ŝe to ta sama rzecz, lecz tylko coś, co tę samą
nazwę nosi. Okazuje się tedy, Ŝe państwo jest tworem natury i Ŝe jest
pierwej od jednostki, bo jeśli kaŜdy z osobna nie jest
samowystarczalny, to znajdzie się w tym samym stosunku [do
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państwa], co i inne części do jakiejś całości. Kto zaś nie potrafi Ŝyć we
wspólnocie albo jej wcale nie potrzebuje, będąc samowystarczalnym,
bynajmniej nie jest członem państwa, a zatem jest albo zwierzęciem,
albo bogiem.43
Państwo zaś chce posiadać moŜliwie równych i podobnych obywateli,
a postulatowi temu najwięcej odpowiada stan średni. ToteŜ najlepszy
ustrój ma z konieczności to państwo, które taki właśnie skład
wykazuje, jakiego według naszych wywodów wymaga natura
państwa. Tacy teŜ obywatele najwięcej są w państwach bezpieczni.
Bo ani sami nie poŜądają, jak ubodzy, dóbr obcych, ani teŜ drudzy nie
poŜądają ich mienia, jak ubodzy w stosunku do bogatych; Ŝe zaś nikt
na nich nie czyha, ani teŜ sami na nikogo nie nastają, więc Ŝywot z
dala od niebezpieczeństw pędzą. Stąd słuszność miał Fokylides,
wyraŜając Ŝyczenie: „Średni stan jest najlepszy, do niego pragnę w
państwie naleŜeć”. Jasną teŜ jest rzeczą, Ŝe równieŜ i wspólnota
państwowa, która na średnim stanie się opiera, jest najlepsza i Ŝe
takie państwa mogą posiadać dobry ustrój, w których istnieje liczny
stan średni, silniejszy bezwzględnie od obu pozostałych lub jeśli nie,
to chociaŜ od jednego z nich.44

W swoim „Państwie” Arystoteles potwierdza przedstawioną
etykę. Koncepcja państwa jest w zasadzie jej konsekwencją,
opartą na rozumnej naturze człowieka i wypływającej z niej
moŜliwości nabywania cnót. Sprawiedliwe, szczęśliwe i
rozsądne Ŝycie przysługuje tylko nielicznym, bo „kaŜdemu
przypada w udziale tyle szczęścia, ile wykazuje cnoty i
rozumu”. śycie wszystkich obywateli zgodnie z zasadą „złotego
środka” jest bowiem moŜliwe tylko w państwie idealnym. W
państwie realnym natomiast Ŝyją ludzie rozumni i cnotliwi, ale
teŜ nierozumni i nie cnotliwi. śycie pierwszych jest zazwyczaj
utrudnione przez drugich. Stąd teŜ osiągnięcie chociaŜby tylko
ziemskiego szczęścia zamierzonego przez Arystotelesa nie jest
łatwe. Wręcz przeciwnie, często domaga się obrony własnego
zdania, dotarcia do prawdy i naraŜenia się innym, przyjęcia i
przeŜycia
doznanej
krzywdy,
niesprawiedliwości,
czy
„niezasłuŜonego” cierpienia.
W koncepcji realistycznej to jednostka wyprzedza państwo i
jest rzeczywistym bytem, istnieje bowiem wcześniej od niego.
Nie stanowi teŜ jego części. Państwo powstaje w wyniku działań
43
44

TamŜe, 1253 A.
TamŜe, 1295 B.
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poszczególnych ludzi. Ich celem jest dobro wspólne obywateli, a
nie dobro państwa. Stąd zadaniem rządzących jest
umoŜliwienie rozwoju kaŜdego człowieka, zwłaszcza duchowego.
Równość jednostek dotyczy dóbr przysługujących im ze
względu na samą istotę bycia człowiekiem, nie dotyczy
natomiast kwestii zupełnie przypadłościowych, które kształtują
się indywidualnie, jak chociaŜby zamoŜność. Średni stan
posiadania nie jest gwarancją bezpieczeństwa, nie chroni ani
przed własnym nie umiarkowaniem, ani przed kradzieŜą.
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EPIKUR Z SAMOS

(341 – 270 przed Chr.) Filozof grecki, studiujący
naukę Platona i Arystotelesa. ZałoŜyciel szkoły
epikurejskiej zwanej Ogrodem Epikura. Znany z
poglądów, których rdzeniem było Ŝycie przyjemne i
stan ataraksji bez bólu fizycznego i niepokojów duszy.
Autor wielu dzieł, z których zachowały się nieliczne:
trzy listy (Do Menoikeusa, Do Herodota, Do Pytoklesa),
zbiór sentencji (Główne myśli) oraz róŜne fragmenty.

LIST DO MENOJKEUSA
Epikur pozdrawia Menoikeusa
Niechaj młodzieniec nie zaniedbuje filozofii, a i starzec niech się nie
czuje niezdolny do dalszego jej studiowania. Dla nikogo bowiem nie
jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie swej
duszy. Kto zatem twierdzi, Ŝe pora do filozofowania jeszcze dla niego
nie nadeszła, albo, Ŝe juŜ minęła, podobny jest do tego, kto twierdzi,
Ŝe pora do szczęścia jeszcze nie nadeszła albo, Ŝe juŜ przeminęła (...).
Staraj się postępować w myśl tego, co ci bezustannie doradzałem, i
myśl ciągle o tym, pamiętając, Ŝe to są podstawowe zasady
chwalebnego Ŝycia.
Przede wszystkim uwaŜaj bóstwo za istotę niezniszczalną i
szczęśliwą zgodnie z powszechnym wyobraŜeniem bóstwa i nie
przypisuj mu cech, które by się sprzeciwiały jego nieśmiertelności albo
były niezgodne z jego szczęściem. DołóŜ starań, aby twoje pojęcie
bóstwa obejmowało to wszystko, co świadczy o jego nieśmiertelności i
szczęśliwości (...).
Staraj się oswoić z myślą, Ŝe śmierć jest dla nas niczym, albowiem
wszelkie dobro i zło wiąŜe się z czuciem; a śmierć jest niczym innym,
jak właśnie całkowitym pozbawieniem czucia. Przeto owo niezbite
przeświadczenie, Ŝe śmierć jest dla nas niczym, sprawia, Ŝe lepiej
doceniamy śmiertelny Ŝywot, a przy tym nie dodaje bezkresnego
czasu, lecz wybija nam z głowy pragnienie nieśmiertelności.
W istocie bowiem nie ma nic strasznego w Ŝyciu dla tego, kto sobie
dobrze uświadomił, Ŝe przestać Ŝyć nie jest niczym strasznym.
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Głupcem jest atoli ten, kto mówi, Ŝe lękamy się śmierci nie dlatego, Ŝe
sprawia nam ból, gdy nadejdzie, lecz Ŝe trapi nas jej oczekiwanie. Bo
zaiste, jeśli jakaś rzecz nie mąci nam spokoju swoją obecnością, to
niepokój wywołany jej oczekiwaniem jest zupełnie bezpodstawny.
A zatem śmierć, najstraszniejsze z nieszczęść, wcale nas nie
dotyczy, bo gdy my istniejemy, śmierć jest nieobecna, a gdy tylko
śmierć się pojawi, wtedy nas juŜ nie ma. Wobec tego śmierć nie ma
Ŝadnego związku ani z Ŝywymi, ani z umarłymi; tamtych nie dotyczy,
a ci juŜ nie istnieją.
JednakŜe tłum raz stroni od śmierci jako od największego zła, to
znów pragnie jej jako kresu nędzy Ŝycia. Atoli mędrzec, przeciwnie,
ani się Ŝycia nie wyrzeka, ani się śmierci nie boi, albowiem Ŝycie nie
jest mu cięŜarem, a nieistnienie wcale nie uwaŜa wcale za zło.
Podobnie jak nie wybiera poŜywienia obfitszego, lecz smaczniejsze,
tak teŜ nie chodzi mu o bynajmniej o trwanie najdłuŜsze, lecz
najprzyjemniejsze.
A ten, kto nawołuje, by młodzieniec Ŝył pięknie, a starzec pięknie
Ŝycie zakończył, jest naiwny nie tylko dlatego, Ŝe Ŝycie jest zawsze
poŜądane zarówno przez jednych, jak i drugich, lecz raczej dlatego, Ŝe
troska o Ŝycie piękne nie róŜni się niczym od troski o jego piękny
koniec (...).
NaleŜy o tym pamiętać, Ŝe przyszłość ani nie jest całkowicie w
naszej mocy, ani teŜ nie jest bynajmniej zupełnie od nas niezaleŜna;
mając to na uwadze, ani nie będziemy oczekiwać jej niezawodnego
ziszczenia, ani teŜ nie stracimy nadziei co do moŜliwości jej ziszczenia
się.
Trzeba sobie równieŜ zdawać sprawę z tego, Ŝe wśród naszych
pragnień jedne są naturalne, a inne urojone, a wśród naturalnych
jedne są ponadto konieczne, a inne tylko naturalne. Wśród
koniecznych moŜna wyróŜnić takie, które są konieczne do szczęścia,
następnie pragnienia konieczne dla spokoju ciała i wreszcie konieczne
dla samego Ŝycia. Jasno sprecyzowany pogląd na te sprawy pozwoli
skierować wszelki wybór i wszelkie unikanie na korzyść zdrowia
ciała i spokoju duszy, a to właśnie jest celem szczęśliwego Ŝycia.
Wszak cała nasza działalność zdąŜa do tego, aby się uwolnić od
cierpienia i niepokoju. A gdy raz zdołamy to wszystko osiągnąć, wnet
zniknie niepokój duszy; istota Ŝywa nie odczuwa juŜ bowiem potrzeby
zabiegania o cokolwiek, czego by jej brakowało, ani teŜ nie będzie
szukać czego innego do dopełnienia dobra duszy i ciała. To zaiste
wtedy tylko odczuwamy potrzebę przyjemności, gdy z jej braku
doznajemy bólu; gdy jednak ból nam nie dokucza, nie potrzebujemy
wtedy Ŝadnej przyjemności. Dlatego właśnie twierdzimy, Ŝe
przyjemność jest początkiem i celem Ŝycia szczęśliwego. Ona to
bowiem, według nas, stanowi pierwsze i przyrodzone dobro oraz
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punkt wyjścia wszelkiego wyboru i unikania; do niej w końcu
powracamy, gdy odwołujemy się do czucia jako kryterium wszelkiego
dobra. I właśnie dlatego, Ŝe jest ona dobrem pierwszym i
przyrodzonym, nie uganiamy się bynajmniej za wszelką
przyjemnością, lecz nieraz rezygnujemy z wielu; postępujemy tak
zwłaszcza wtedy, gdy spodziewamy się z ich powodu doznać więcej
przykrości. A bywa i tak, Ŝe wiele przykrości stawiamy wyŜej od
przyjemności, co zachodzi wówczas, gdy po przeŜyciu długotrwałych
boleści spodziewamy się doznać większej przyjemności.
Dlatego teŜ wszelka przyjemność ze względu na swoją naturę jest
dobra, ale nie kaŜda jest godna wyboru; i podobnie, wszelki ból jest
złem, ale nie kaŜdego bólu naleŜy unikać. W kaŜdym wypadku trzeba
wszystko dokładnie zbadać pod kątem poŜyteczności i szkodliwości,
bo zdarza się czasem, Ŝe dobro bierzemy za zło i, na odwrót, zło za
dobro.
Umiarkowanie uwaŜamy za największe dobro nie dlatego, Ŝebyśmy
w ogóle mieli poprzestawać na małym, ale dlatego, abyśmy się
nauczyli obywać byle czym, gdy nas bieda nawiedzi, w
przeświadczeniu, Ŝe najlepiej korzystają z obfitości dobra ci, którzy jej
najmniej poŜądają, i Ŝe to, co jest naturalne, jest teŜ łatwe do
zdobycia, a to, co urojone, z trudem trzeba zdobywać. Proste potrawy
sprawiają nam tyleŜ przyjemności, co wystawne uczty, gdy tylko
bolesne uczucie głodu zostanie usunięte. Jęczmienny chleb i woda
sprawiają największą rozkosz, jeśli je spoŜył głodny.
Z tego więc względu przyzwyczajenie do Ŝycia prostego i mało
kosztownego zapewnia dobre zdrowie i uaktywnia wobec róŜnych
potrzeb Ŝyciowych, a kiedy się po dłuŜszej przerwie zasiądzie przy
suto zastawionym stole, wówczas się lepiej korzysta z tych
przyjemności; wreszcie czyni nas ono nieustraszonym wobec igraszek
losu.
Gdy przeto twierdzimy, Ŝe przyjemność jest naszym celem
najwyŜszym, to bynajmniej nie mamy na myśli przyjemności płynącej
z rozpusty ani przyjemności zmysłowych, jak twierdzą ci, którzy nie
znają naszej nauki albo się z nią nie zgadzają, czy wreszcie źle ją
interpretują. Przyjemność, którą mamy na myśli charakteryzuje
nieobecność cierpień fizycznych i brak niepokojów duszy. Nie pijatyki i
hulanki, nie obcowanie z pięknymi chłopcami i kobietami; nie ryby i
inne smakołyki, jakich dostarcza zbytkowny stół, czynią Ŝycie
przyjemnym, ale trzeźwy rozum, dociekający przyczyn wszelkiego
wyboru i unikania, odrzucający czcze domysły, owe źródło
największych utrapień duszy.
Z tego wszystkiego mądrość jest początkiem wszelkiego dobra i
dobrem najwyŜszym, a wskutek tego jest cenniejsza nawet od filozofii,
jako źródło wszystkich innych cnót. Ona nas uczy, Ŝe nie moŜna Ŝyć
przyjemnie, jeśli się nie Ŝyje mądrze, pięknie i sprawiedliwie, i na
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odwrót, Ŝe nie moŜna Ŝyć mądrze, pięknie i sprawiedliwie, jeśli się nie
Ŝyje przyjemnie. Wszak cnoty tworzą wraz z przyjemnym Ŝyciem
naturalną jedność i Ŝycie przyjemne jest od nich nieodłączne.
KogóŜ mógłbyś wyŜej cenić od mędrca, co zboŜnie wielbi bogów,
śmierci się w ogóle nie lęka, pojął cel ostateczny przyrody, zrozumiał,
Ŝe najwyŜsze dobro moŜna łatwo osiągnąć i bez trudu zdobyć, a
największe zło albo trwa krótko, albo sprawia lekki tylko ból? Mędrca,
co śmieje się z wszechmocnego przeznaczenia, które pewni filozofowie
wprowadzają jako władzę naczelną nad wszystkim, dowodząc, Ŝe
jedne rzeczy powstały z konieczności, inne przez przypadek, a jeszcze
inne dzięki nam samym; poniewaŜ konieczność wyklucza wszelką
odpowiedzialność, a przypadek jest zmienny, nasza zaś wola nie
zaleŜy od Ŝadnego autorytetu zewnętrznego, wobec tego postępkom jej
towarzyszą zarówno pochwały, jak i nagany. Zaiste, lepiej by było
uznać mitologiczne bajki o bogach, niŜ stać się niewolnikiem
przeznaczenia
przyrodników.
Mitologia
dopuszcza
bowiem
przynajmniej moŜliwość przebłagania bogów przez oddawanie im czci,
przeznaczenie
jest
natomiast
nieubłagane.
Przypadku mędrzec nie uwaŜa równieŜ za bóstwo, na wzór upodobań
pospólstwa (bo w działaniu bóstwa nie ma miejsca na chaotyczny
nieład), ani za zmienną przyczynę. Nie sądzi, by przypadek obdarzał
ludzi dobrem lub złem, aby zapewnić im szczęśliwe Ŝycie; uwaŜa
tylko, Ŝe dostarcza im składników wielkich dóbr albo wielkiego zła.
Wierzy, iŜ lepiej być nieszczęśliwym z rozumem niŜ szczęśliwym
bez rozumu. Lepiej oczywiście, gdy rzetelny sąd nie będzie w
działaniu oczekiwał pomocy ze strony przypadku.
Przemyśl więc dokładne te sprawy a takŜe zagadnienia pokrewne.
Rozmyślaj dzień i noc, sam i z kimś, kto podobnie myśli, a nie zaznasz
niepokoju ani we śnie, ani na jawie i będziesz Ŝył wśród ludzi jak bóg.
Albowiem człowiek Ŝyjący w sferze dóbr niezniszczalnych jest zgoła
niepodobny do Ŝadnej śmiertelnej istoty.45

Czego uczy Epikur? Najpierw zachęca do filozofowania, czyli
do podjęcia troski o siebie, a w szczególności o swoją duszę,
którą ceni najbardziej. Ta troska ma sens w obliczu
nieśmiertelnego bóstwa, któremu przysługuje doskonała
szczęśliwość. Stąd dusza człowieka ma charakter boski, bo nie
związany z ciałem. O jaką jednak troskę chodzi? Jak rozumie
Epikur duszę ludzką? Jakie Ŝycie proponuje?
Przede wszystkim jest to Ŝycie zbudowane wokół potrzeb
charakterystycznych dla świata widzialnego i materialnego. Nie
45

Epikur, List do Menojkeusa, w: Diogenes Laertios, śywoty i poglądy
słynnych filozofów, Warszawa 1984, X, 122-135.
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chodzi więc o dąŜenie do jakiegoś celu ostatecznego, który
odnosi się w pewien sposób do istnienia owego nieśmiertelnego
bóstwa, o którym wspomina Epikur, ale chodzi o cel doczesny
skupiony na ludzkim ciele i duszy. Do tego naleŜy dodać, Ŝe
chodzi o cel własny, a nie dobro innych. To ostatnie wyłania się
u Epikura o tyle, o ile słuŜy własnemu spokojowi. Wymienione
bowiem przez autora Ŝycie mądre, piękne i sprawiedliwe
skierowane jest przede wszystkim na zaspokojenie siebie. Ten
cel nazywa filozof przyjemnością. Zastrzega przy tym, Ŝe nie ma
na myśli przyjemności zmysłowych, lecz Ŝycie zgodne ze
wskazaniami rozumu.
Wystarczy jednak przypomnieć sobie rozumne i cnotliwe
Ŝycie Sokratesa, by jasno zobaczyć, Ŝe w rozumieniu tamtego
filozofa, który uchodzi dziś za ojca etyki, Ŝycie zgodne z cnotą, a
zatem Ŝycie w prawdzie, nie polega wcale na przyjemności.
Wręcz przeciwnie – jest to Ŝycie polegające na słuŜeniu innym,
wbrew powszechnym opiniom i przyjętym schematom, zarazem
takie, z którym związane jest ryzyko, naraŜenie się innym, a w
efekcie doznawanie sprzeciwu, a takŜe przykrości.
Nie jest to zatem Ŝycie przyjemne w rozumieniu Epikura, a
więc przynoszące spokój. śycie przyjemne zaproponowane przez
niego wydaje się być Ŝyciem co najwyŜej z poziomu zmysłowego,
któremu słuŜą kierowane przez rozum cnoty umiarkowania,
sprawiedliwości czy mądrości. W Ŝyciu tym bowiem nie ma
miejsca na niektóre uczuć, takie jak przykrość, a takŜe na
uczucia związane z pokonywaniem przeszkód w dąŜeniu do
celu, jak odwaga, lęk, zwątpienie czy gniew. Uczuciom tym
bowiem nie towarzyszy spokój duszy, ale raczej jakiś
„niepokój”, wewnętrzne napięcie.
Gdyby wniknąć głębiej w tekst Epikura i rozwaŜyć dokładnie
cel Ŝycia ludzkiego, którym jest „nieobecność cierpień
fizycznych i brak niepokojów duszy”, to naleŜałoby się
zastanowić, czy rzeczywiście przyjemność jest celem Ŝycia
opisanym przez Epikura? MoŜe nie jest nim Ŝadne uczucie,
moŜe ostatecznie filozofowi chodzi o to, Ŝeby nic nie czuć?
Tak czy inaczej ogólnie moŜna powiedzieć, Ŝe Epikur uczy
dbać o własną duszę. Dokonana przez niego „redukcja” duszy
ludzkiej do przyjemnościowej warstwy zmysłowej jest opisem
Ŝycia ludzkiego na tym właśnie poziomie. To jednak ma swój
sens. WyraŜa bowiem wewnętrzne pragnienie autora
skierowane do czegoś idealnego, doskonałego, harmonijnego,
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takiego, w którym nie ma miejsca na ból i cierpienie. WyraŜa
właśnie epikurejską drogę do Prawdy, którą stanowi dąŜenie do
świata wiecznego.
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MAREK AURELIUSZ
(121 – 180 po Chr.) Cesarz rzymski, przedstawiciel
stoików nazywany „filozofem na tronie”. Znany ze
skromnego, spokojnego Ŝycia zgodnego z surowymi
zasadami stoickimi i głębokiego poczucia obowiązku
słuŜenia krajowi i obywatelom (ironią wydaje się fakt,
Ŝe jego syn, a jednocześnie następca, Kommodus,
zapisał się w historii jako władca gwałtowny i
okrutny).
Tolerancyjny
dla
prześladowania
chrześcijan, których uwaŜał za wrogów państwa.
Autor dzieła Rozmyślania (taki tytuł przyjął się w
tłumaczeniach, oryginał to: Do siebie samego), napisanego w grece, które
przetrwało do dzisiaj.

ROZMYŚLANIA
1. Dziadkowi Werusowi – łagodność i równe usposobienie
(Oczywiście zawdzięczam).
2. Dobremu imieniu ojca i pamięci o nim – umiłowanie skromności i
charakter męski.
3. Matce – ducha poboŜności i dobroczynności. O odrazę nie tylko
przed wyrządzaniem krzywdy, lecz i przed myślą o niej. Nadto sposób
Ŝycia prosty, daleki od zbytku ludzi bogatych.
4. Pradziadowi – Ŝem do szkoły publicznej nie chodził, lecz miał
dobrych nauczycieli w domu, i nabycie przeświadczenia, Ŝe powinno
się na to nie Ŝałować grosza.
5. Wychowawcy - Ŝe nie stałem się ani Zielonym, ani Niebieskim,
ani zwolennikiem Okrągłych, ani Długich. I wytrwałość w trudach, i
poprzestawanie na małym, przykładanie ręki do pracy i nie
zajmowanie się zbyt wielu sprawami naraz. I nieprzystępność dla
potwarzy.
6. Diognetowi – wstręt do błahostek. I brak wiary w to, co mówią
czarodzieje i kuglarze o zamawianiach i wypędzaniu złych duchów
itp. I brak zainteresowania się hodowlą przepiórek i niechęć do
zajmowania się podobnymi głupstwami. I znoszenie szczerości
drugich. I spoufalenie się z filozofią, i sposobność słuchania
wykładów Bakchejosa najpierw, następnie Tandazysa i Markiana. I
sztukę pisania dialogów we wczesnej młodości. I umiłowanie łoŜa
prostego, okrytego skórą, i tego wszystkiego, co zaleca helleński
sposób Ŝycia.
7. Rustykowi – zrozumienie potrzeby poprawy i pielęgnowania
charakteru. I uchronienie się przed ambicją błyszczenia w sofistyce, i
brak chęci do pisania rozpraw teoretycznych lub układania mów
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nawołujących do cnoty, lub przedstawiania się w sposób chełpliwy za
człowieka świątobliwego czy teŜ dobrodzieja. (...)
8. Apolloniuszowi – niezaleŜność sądów i rozwaŜną pewność w
postępowaniu. I nie zwaŜanie na nic innego, nawet trochę, jak na
rozsądek. I stałą równowagę umysłu w cierpieniach dolegliwych, przy
stracie dziecka, w chorobie długotrwałej. (...)
9. Sekstusowi – ducha Ŝyczliwości. I wzór domu rządzonego po
ojcowsku. I zrozumienie Ŝycia według natury. I powagę
niewymuszoną. I zdolność troskliwego odgadywania potrzeb
przyjaciół. I cierpliwość w obcowaniu z prostakami i ludźmi myślącymi
w sposób naukowy.(...) I umiejętność wyszukania w sposób rozumny i
stosowny i ułoŜenia sobie zasad Ŝyciowych. I unikanie nawet pozoru
gniewu lub innego jakiegoś uniesienia; wzór najwyŜszego opanowania
się, równocześnie spokoju i bardzo wielkiej tkliwości; umiejętność
chwalenia bez natarczywości, wielką teŜ naukę, lecz bez popisywania
się.
10. Aleksandrowi, gramatykowi – niechęć do ganienia innych. Gdy
ktoś uŜył zwrotu barbarzyńskiego, błędnego lub niezręcznego, nie
wytykanie tego w sposób obraźliwy, lecz wypowiadanie tego, co
naleŜało powiedzieć, i to w formie odpowiedzi lub potwierdzenia, lub
w formie wspólnego zastanowienia się nad samą sprawą, a nie nad
formą słowa, lub w jakiś inny tego rodzaju sposób delikatnej
poprawki.
11. Frontonowi – uświadomienie, Ŝe okropna jest zawiść, chytrość i
obłuda, idąca w parze z tyranią, i jak ci, którzy zwą się u nas
patrycjuszami, jakoś nikogo nie kochają.
12. Aleksandrowi ze szkoły Platona – aby często i bez koniecznej
potrzeby nie mówić i w listach nie pisać do kogo „jestem zajęty” i aby
w ten sposób, powołując się na okoliczności, nie uchylać się od
obowiązku udzielania pomocy naleŜnej bliźnim.
13. Katulusowi – nie lekcewaŜyć Ŝalów przyjaciół, choćby
nieuzasadnionych, lecz usiłować przywrócić ich zwykły stosunek do
nas. Z gorącą pochwałą wyraŜać się o nauczycielach, tak jak to
czytamy we wspomnieniach o Domicjuszu i Atenodocie. Serdeczną
takŜe miłość dzieci.
14. Bratu memu Sewerowi – miłość rodziny, prawdy i
sprawiedliwości. I zaznajomienie się z jego pomocą z Trazeaszem,
Helwidiuszem, Katonem, Dionem i Brutusem, i pojęcie istoty państwa
demokratycznego z jednakim dla wszystkich uprawnieniem,
rządzącego się według zasad równości i sprawiedliwości, i istotę
monarchii, która ponad wszystko szanuje wolność poddanych. I cześć
dla filozofii stałą i zawsze jednaką. Dobroczynność i hojność szczerą, i
ufność, i wiarę w miłość przyjaciół. I otwartość wobec ludzi
zasługujących na jego naganę. I to, Ŝe przyjaciele jego nigdy nie byli w
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tym połoŜeniu, aby dopiero domyślać się, czego on chce lub czego
sobie Ŝyczy, bo było to jasne.
15. Maksymowi – opanowanie siebie samego i nie tracenie przy
niczym głowy. I pogodę ducha w przykrych stosunkach Ŝyciowych i w
chorobie. I charakter zrównowaŜony, łagodność w parze z powagą. I
wypełnianie obowiązków bez narzekania. (...) I ducha dobroczynności,
i skłonność do przebaczania, i prawdomówność. I wzór człowieka
idącego raczej prostą drogą niŜ takiego, który wraca na prostą drogę.
I ze nikt nie mógł przypuszczać ani na chwilę, iŜ on patrzy na niego z
góry, ale teŜ nikt nie mógłby się odwaŜyć na to, by siebie wyŜej
stawiać od niego. I wdzięk w całym postępowaniu.
16. Ojcu – łagodność i niewzruszone trwanie przy sądzie wydanym
po dokładnej rozwadze. I obojętność wobec tak zwanych zaszczytów.
I pracowitość, i wytrwałość. I chętne skłanianie ucha tym, którzy mieli
jakiś wniosek poŜyteczny dla ogółu. I bezwzględne wymierzanie
zasługi kaŜdemu. (...) I sztukę utrzymywania przy sobie przyjaciół, nie
naprzykrzenia ich sobie i nie przesadzania w ich miłości. I
wystarczenie samemu sobie we wszystkim, i umysł pogodny. I
umiejętność patrzenia w przyszłość rozumnie, i baczenia na
okoliczność najdrobniejszą bez przesady. (...) Do tego poszanowanie
ludzi szczerze oddających się filozofii, a brak lekcewaŜenia dla
innych, ale przy tym bez łatwowierności. Do tego łatwość w
stosunkach towarzyskich, uprzejmość bez przesady. I umiarkowana
troska o własne ciało, ale nie taka, jakby ją pojmował człowiek
rozmiłowany w Ŝyciu, ale nie dla chęci błyszczenia; wszakŜe bez
zaniedbania, takŜe dzięki własnej uwadze niezmiernie rzadko uciekał
się do sztuki leczniczej, czy to do lekarstwa, czy maści zewnętrznych.
I ustępowanie bez zawiści tym, którzy talentem jakimś się odznaczyli,
czy to w wymowie, czy w znajomości praw lub stosunków
obyczajowych, czy w czym innym. (...)
17. Bogom – Ŝe miałem dobrych dziadków, dobrych rodziców,
dobrą siostrą, dobrych nauczycieli, dobrych domowników, krewnych,
przyjaciół, prawie wszystkich. (...) śem był podległy władcy i ojcu,
który miał wszelką we mnie wykorzenić zarozumiałość, a
doprowadzić mię do zrozumienia, Ŝe moŜna Ŝyć w pałacu, a nie mieć
ani straŜy przybocznej, ani szat wyróŜniających, ani pochodni, ani
posągów i podobnego przepychu, lecz Ŝe moŜna się zbliŜyć Ŝyciem do
człowieka zwykłego, a przecieŜ nie być z tego powodu niezdolniejszym
lub niedbalszym w wypełnianiu dla dobra publicznego obowiązków
kierownika państwa. I Ŝem takiego właśnie miał brata, który mógł
swym zachowaniem zachęcić mię do czuwania nad sobą, a zarazem
radował mię swym powaŜaniem i miłością. śe me dzieci nie bez
zdolności i nie kaleki. (...) I Ŝe mi sił fizycznych starczyło na tak cięŜkie
chwile w tak cięŜkim Ŝyciu. (...) śe ilekroć chciałem dopomóc komuś w
biedzie lub potrzebującemu innej jakiejś pomocy, nigdym nie słyszał,
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Ŝe nie mam na to środków, i Ŝe mnie nigdy nie przygniotła potrzeba
podobna przyjęcia czegoś od innego. I Ŝe mam Ŝonę taką, tak
posłuszną, tak kochającą, tak prostą. śe mi nie brak dzielnych
wychowawców dla dzieci. (...) śe jakkolwiek pragnąłem zaznajomić
się z filozofią, nie wpadłem w ręce Ŝadnego sofisty i nie wgłębiałem
się w pisarzy ani nie bawiłem się rozwiązywaniem sylogizmów, ani
nie marnowałem czasu na badanie tajemnic nieba. Do tego bowiem
wszystkiego potrzeba pomocy boskiej i szczęścia.

O co chodzi stoikom? Z jednej strony o Ŝycie zgodne z
naturą, czyli przyrodą, roślinno – zwierzęce, z drugiej strony o
Ŝycie zgodne z rozumem. Z jednej strony o wpisanie się w
powszechne zasady rządzące naturą, z drugiej strony o
kierowanie
sobą
zgodnie
z
wewnętrznym
głosem
przemawiającym w kaŜdym człowieku. Nie chodzi o wybór
między jednym a drugim, ale o jedno i drugie. Wszak człowiek
posiada wpisane w niego Ŝycie roślinne i zwierzęce, a ponadto
jemu tylko właściwe Ŝycie ludzkie. Chodzi więc o to, Ŝeby
posiadając i podtrzymując naturę roślinną i zwierzęcą, zarazem
ją przekroczyć, zarządzać nią rozumnie. Jak jednak to czynić?
Najlepiej zrozumieć to na przykładzie mędrca, który nie spieszy
się z wyraŜaniem opinii, nie popełnia błędów, nie krzywdzi
innych, nie uchyla się od kary, ale teŜ nie lituje się nad innymi
i nie przebacza. Dlaczego? Tylko z powodu, Ŝe mędrcowi nie
wypada tego robić, czyli tak naprawdę nie okazywać uczuć, bo
są oznaką słabości? Owo rozumne zarządzanie naturą wydaje
się „eliminować” Ŝycie roślinne i zwierzęce w człowieku, czyli
zakłamać swoją naturę i Ŝyć według schematów, w zniewoleniu
nimi, Ŝyć powinnościami, obowiązkami, nakazami co do
okazywania szacunku rodzicom, wychowawcom, przyjaciołom,
nakazami dobrego postępowania i szlachetnego Ŝycia.
Ostatecznie więc „stoicki spokój” nie wydaje się być
właściwym celem Ŝycia stoików. Jest on raczej celem wtórnym.
Celem właściwym jest Ŝycie według powinności, pewnego
rodzaju „wytresowanie” siebie w swoich zachowaniach, co
sprowadza się do poziomu zmysłowych nawyków, a co skutkuje
wewnętrznym spokojem.
Jaka w tej sytuacji jest droga stoików do Prawdy? Wydaje
się, Ŝe wiedzie ona przez prawość, panowanie nad tym, co
nietrwałe i zmienne w nadziei osiągnięcia tego, co stałe i
niezmienne. Wiedzie więc do Bytu Prawego, sprawiedliwego,
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doskonałego, który wszystko ma pod kontrolą i wszystkim
kieruje w świecie doskonałym i wiecznym.
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SEKSTUS EMPIRYK
(200 – 250 w. po Chr.) Filozof grecki. Najwybitniejszy
przedstawiciel późnego sceptycyzmu. Znany z poglądów
wzywających do wstrzymania się od wypowiadania
sądów twierdzących bądź przeczących oraz uzyskania z
tego powodu stanu ataraksji. Autor dzieł dokładnie
opisujących doktrynę załoŜyciela szkoły Pirrona z Elidy,
do których naleŜą: Zarysy pirrońskie, Przeciw
dogmatykom, Przeciw matematykom.

ZARYSY PIRROŃSKIE
6. O zaczątkach sceptycyzmu
Mówimy, Ŝe przyczynowym zaczątkiem sceptycyzmu jest nadzieja
niezakłóconego spokoju. Oto ludzie wielkich zdolności, skoro ich myliła
i kłopotała niejednolitość rzeczy i skoro nie wiedzieli, którym spośród
nich naleŜałoby raczej przytwierdzić, zaczęli szukać, co w nich jest
prawdą, a co fałszem, aŜeby po rozstrzygnięciu zaŜywać błogiego
spokoju, główną zaś zasadą sceptycyzmu jest to właśnie, Ŝe kaŜda
wypowiedź ma swoją równorzędną wypowiedź przeciwną. Właśnie
to, jak się zdaje, przywiodło nas ostatecznie do tego, byśmy nie
dogmatyzował.
7. Zali sceptyk dogmatyzuje
Mówiąc, Ŝe sceptyk nie dogmatyzuje, nie mówimy tego w tym
znaczeniu, w jakim niektórzy nazywają ogólniej dogmatem uznawanie
jakiejkolwiek rzeczy, albowiem sceptyk uznaje narzucone mu czucia
wyobraŜeniowe i nie powie na przykład, kiedy czuje gorąco,
względnie zimno, jakoby mu się wydawało, iŜ nie czuje gorąca,
względnie zimna, lecz mówimy, Ŝe nie dogmatyzuje, w tym znaczeniu,
w jakim nazywa się dogmatem stanowcze uznanie jakiejś z rzeczy
niejawnych, poszukiwanych w róŜnych dziedzinach tak zwanej
wiedzy, gdyŜ pirrończyk nie przytwierdza Ŝadnej z rzeczy niejawnych.
Nie dogmatyzuje równieŜ, wygłaszając w związku z rzeczami
niejawnymi powiedzenia sceptyczne, jako to "o nic więcej", albo
"niczego nie określam", albo jakieś inne, o których będziemy później
mówili. Kto bowiem dogmatyzuje, ten zakłada rzeczywistość tej
rzeczy, o której właśnie dogmatyzuje, a sceptyk zgoła nie zakłada
rzeczywistości swoich powiedzeń. Przyjmuje bowiem, Ŝe jak
powiedzenie "wszystko jest fałszem" razem z innymi takŜe siebie
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samo oskarŜa o fałsz, a nie inaczej powiedzenie "nic nie jest
prawdziwe", tak samo przyjmuje, powtarzam, Ŝe powiedzenie "o nic
więcej", razem z innymi takŜe o sobie samym głosi owo "o nic więcej",
zatem razem z innymi takŜe siebie uchyla. To samo mówimy o
pozostałych powiedzeniach sceptycznych. JeŜeli tedy dogmatyk
zakłada rzeczywiste istnienie tego, o czym dogmatyzuje, a sceptyk
wygłasza swoje powiedzenia w taki sposób, iŜ się znaczeniowo same
obalają, to chyba nie będzie się go z powodu ich wygłaszania
pomawiało o dogmatyzm. A zresztą, rzecz bodaj najwaŜniejsza,
wygłaszając owe powiedzenia, mówi to, co mu się wydaje, i donosi o
swoim doraźnym doznaniu bez Ŝadnej przymieszki stanowienia,
albowiem nie wyrokuje zgoła o zewnętrznych przedmiotach.
9. Zali sceptyk zajmuje się badaniem natury
Podobnie odpowiadamy równieŜ na pytanie, czy sceptyk winien się
zajmować badaniem natury: nie zajmujemy się badaniem natury w
tym celu, aŜeby orzekać z niewzruszonym przeświadczeniem o
jakiejkolwiek z tych rzeczy, o jakich się wyrokuje w dziedzinie nauki o
przyrodzie, atoli z drugiej strony zajmujemy się nauką o naturze gwoli
moŜności przeciwstawiania kaŜdej wypowiedzi równorzędnej
wypowiedzi przeciwnej i gwoli niezakłóconego spokoju. Z tymi
zastrzeŜeniami przystępujemy takŜe do logicznej i do etycznej części
tak zwanej filozofii.
12. Co jest celem sceptycyzmu
Nie będzie moŜe od rzeczy omówić z kolei takŜe cel sceptycyzmu.
Celem jest tedy to, gwoli czego wszystko się czyni lub myśli, a ono
samo nie jest niczemu podporządkowane, innymi słowy szczytowa
wartość. Powiadamy na razie, Ŝe celem sceptyka jest niezakłócony
spokój wobec przypuszczeń a wobec rzeczy mu narzuconych
umiarkowane ich doznawanie. Zacząwszy bowiem filozofować, by
osądzić wyobraŜenia i uchwycić, które są prawdziwe, a które
fałszywe, i tak zyskać spokój, utknął na równowadze sprzeczności,
nie mogąc zaś jej rozsądzić, powstrzymał się od wyrokowania, a
kiedy się powstrzymał, uzyskał zrządzeniem losu niezakłócony spokój
wobec przypuszczeń. Kto przypuszcza na przykład, Ŝe coś jest
istotnie piękne, albo złe, ten się skazuje na ustawiczny zamęt. Nie
mając mianowicie tego, co uwaŜa za piękne, sądzi, Ŝe trapi go
rzeczywiste zło, i ugania się za rzeczami, jak mniema, dobrymi. A
skoro je posiądzie, to popada w jeszcze większy zamęt, poniewaŜ się
nierozumnie i niepomiernie wynosi i z obawy przed przewrotem robi
wszystko, byleby tylko nie utracić swoich dóbr domniemanych. Kto
natomiast nie wyrokuje o rzeczach istotnie pięknych, albo złych, ten
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ani nie ucieka, ani nie ściga bez wytchnienia, a zatem zaŜywa
spokoju. Sceptykowi przytrafiło się to, co się opowiada o malarzu
Apellesie: malował on ponoć konia i kiedy chciał namalować końską
pianę, tak mu się nie powodziło, Ŝe w końcu stracił nadzieję i rzucił na
obraz gąbkę, o którą wycierał farby z pędzla; ta gąbka musnęła konia
i doskonale odtworzyła jego pianę. OtóŜ i sceptycy myśleli, Ŝe zdobędą
niezakłócony spokój, jeŜeli rozsądzą sprzeczności rzeczy jawnych i
rzeczy umysłowych, nie mogąc zaś tego dokazać, wstrzymali się od
wyrokowania, kiedy się zaś wstrzymali, wydarzył się im niejako
niezakłócony spokój, towarzyszący powściągliwości niby cień ciału. I
nie utrzymujemy wcale, jakoby sceptyk był wolny od wszelkich
dolegliwości. Przyznajemy, Ŝe dolegają mu rzeczy narzucone,
albowiem nieraz cierpi z powodu zimna, z powodu pragnienia i w
ogóle z powodu rzeczy tego rodzaju. Atoli i w tych warunkach cierpią
ludzie zwyczajni podwójnie, a mianowicie tak z powodu samych
doznań, jak nie mniej dlatego, Ŝe uwaŜają owe dopusty za zło istotne.
Sceptyk natomiast, wystrzegając się mniemania, jakoby kaŜda z
owych rzeczy była istotnie zła, cierpi od nich umiarkowaniej. Dlatego
mówimy, Ŝe celem sceptyka jest niezakłócony spokój wobec
przypuszczeń, a wobec rzeczy mu narzuconych umiarkowane ich
doznawanie. Niektórzy zaś z powaŜnych sceptyków dodali tu jeszcze
powściągliwość w wyrokowaniu o rzeczach, stanowiących przedmiot
poszukiwań.46

Jaka jest droga do Prawdy sceptyków? Którędy wiedzie?
Wydaje się, Ŝe negacja twierdzenia i przeczenia wyraŜa
przekonanie, Ŝe rozum człowieka nie jest w stanie wydać sądu
o rzeczach. Ze względu na tę swoją „słabość” wydaje się być
niepotrzebny. Wszak celem Ŝycia nie jest Ŝycie rozumne, ale
„niezakłócony spokój i umiarkowane doznawanie”. Cel ten jest
zatem wegetatywno-zmysłowy. MoŜna jednak na tę filozofię
spojrzeć z innej strony. Dostrzeganie ludzkich słabości, co
prawda przedstawione tutaj w sposób karykaturalny, samo w
sobie ma jednak swój sens. Ma go równieŜ przekonanie o
słabości rozumu i wbrew intencjom sceptyków – samo jest
twierdzeniem, choć takich wypowiadać nie mieli. Odnalezienie
słabości w sobie stawia człowieka w prawdzie wobec samego
siebie, a w dalszej konsekwencji w oczekiwaniu pomocy ze
strony kogoś z zewnątrz. Droga do Prawdy sceptyków wiedzie
więc w bardziej lub mniej uświadomiony przez nich sposób do
46

Sekstus Empiryk, Zarysy pirrońskie, tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 1998,
ks. I.
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Bytu Nieomylnego, którego poznanie nie pozostawia Ŝadnej
wątpliwości i daje pewny sąd o rzeczywistości.
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MAREK TYLIUSZ CYCERON
(106 – 43 przed Chr.) Wybitny mówca rzymski, polityk i
popularyzator filozofii greckiej. Przedstawiciel eklektyzmu
łączącego koncepcje róŜnych staroŜytnych szkół. Autor
licznych dzieł retorycznych, filozoficznych, listów i
słynnych mów. NajwaŜniejsze z nich to: Mowy, Rozprawy
akademickie, O najwyŜszym dobru i złu, Rozmowy
tuskulańskie, Leliusz o przyjaźni.

LELIUSZ O PRZYJAŹŃI
(...) Dobrze bowiem, jaki mi się zdaje, Ŝe zrodziliśmy się do Ŝycia po
to, aby między wszystkimi nami istniała jakaś więź, tym ściślejsza,
im bliŜsza nam jest dana jednostka. Dlaczego współobywatele więcej
znaczą u nas niŜ cudzoziemcy, a krewni więcej niźli obcy. Sama
natura przecie stworzyła Ŝyczliwe stosunki z krewnymi, które jednak
nie są dość trwałe. Albowiem przyjaźń stoi wyŜej od pokrewieństwa o
tyle, Ŝe pokrewieństwo bez Ŝyczliwości istnieć moŜe, przyjaźń zaś nie
moŜe: po zniknięciu Ŝyczliwości znika teŜ nazwa przyjaźni, podczas
gdy nazwa pokrewieństwa pozostaje. Jakie dalej jest znaczenie
przyjaźni, moŜna poznać najlepiej z tego, Ŝe pośród niezliczonej
społeczności rodzaju ludzkiego, zjednoczonej przez samą naturę,
związki przyjaźni są tak ograniczone i tak ścieśnione, iŜ bliskie
uczucia przyjacielskie zadzierzgują się między dwiema albo między
niewielu osobami.
Przyjaźń bowiem - to nic innego, jak zgodność we wszystkich
sprawach boskich i ludzkich, połączona z Ŝyczliwością wzajemną i
miłością. I zaprawdę, z wyjątkiem jednej moŜe mądrości nic lepszego
juŜ bogowie nieśmiertelni człowiekowi nie udzielili! Jedni cenią wyŜej
bogactwo, drudzy zdrowie, ci władzę, tamci zaszczyty, wielu nawet
rozkosze. Te ostatnie wszelako leŜą w zwyczajach zwierząt;
poprzednie zaś, znikome i niepewne, zawisłe są nie tyle od naszej
woli, ile od płochego losu. Co się tyczy z kolei tych, którzy dobro
najwyŜsze upatrują w cnocie, to myślą oni wprawdzie znakomicie,
lecz zapominają, ze przecieŜ ta sama cnota rodzi i podtrzymuje
przyjaźń oraz Ŝe bez cnoty przyjaźń w Ŝaden sposób istnieć nie moŜe.
(...)
CóŜ moŜe dać więcej zadowolenia niŜ mieć kogoś takiego, z kim
odwaŜyłbyś się rozmawiać tak jak z sobą samym? Czy radość z
powodzenia byłaby tak wielka, gdybyś nie miał przyjaciela, który by
cieszył się z niego równie jak ty sam? A jakŜe trudne byłoby
znoszenie przeciwności bez przyjaciela, który znosiłby je nawet cięŜej
od ciebie! Dodajmy w końcu, Ŝe pozostałe rzeczy będące przedmiotem
naszych poŜądań przydatne są tylko do osiągania poszczególnych,
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sobie właściwych korzyści: bogactwa do tego, byś ich uŜywał; władza
do tego, by składano ci hołdy; zaszczyty do tego, byś zyskał sobie
rozgłos; rozkosze do tego, Ŝebyś doznał uciechy; zdrowie do tego,
Ŝebyś nie odczuwał bólu i byś swobodnie mógł spełniać wszystkie
swe czynności cielesne. Przyjaźń zaś zawiera w sobie bardzo wiele
poŜytków: dokądkolwiek się zwrócisz, jest ona w pogotowiu i nigdy
się nie oddala, nigdy się nie zjawia nie w porę, nigdy nie jest
uciąŜliwa. Ani wody więc, ani ognia, jak się to się mówi, nie
potrzebujemy częściej aniŜeli przyjaźni. A nie mam tu na myśli
przyjaźni pospolitej czy miernej, która takŜe przecieŜ sprawia
przyjemność i jest poŜyteczna, ale mówię o prawdziwej i doskonałej,
jaka kwitnęła pomiędzy niewielu wymienionymi w dziejach osobami.
Albowiem taka przyjaźń czyni i szczęście świetniejszym, i nieszczęście
lŜejszym, dzieląc je i w nim współuczestnicząc.
Powiadają w kaŜdym razie, iŜ pewien uczony mąŜ z Agrygentu w
wierszach greckich miał głosić, Ŝe wszystko, co w przyrodzie i w
świecie całym istnieje jako nieruchome lub ruchome, zespalane jest
przez przyjaźń, burzone zaś przez nieprzyjaźń. To przynajmniej
rozumieją i rzeczywiście potwierdzają wszyscy śmiertelnicy. Gdy tylko
wszak stanie się znana jakaś przysługa oddana przez przyjaciela z
naraŜeniem się na niebezpieczeństwo lub podzieleniem czyjegoś
niebezpieczeństwa, któŜ podówczas nie wynosi go pod niebiosa w
największych pochwałach? JakieŜ okrzyki rozległy się ostatnio na
całej widowni podczas przedstawienia nowej sztuki mego gościa i
przyjaciela Marka Pakuwiusza, kiedy król nie wiedział, która z dwu
postaci jest Orestesem, gdyŜ Pilades podawał się za Orestesa, by
ponieść zań śmierć, a Orestes zgodnie z prawdą obstawał, Ŝe to on
sam jest Orestesem! Widzowie stojąc oklaskiwali rzecz zmyśloną; cóŜ
by dopiero uczynili przy prawdziwej – jak nam się zdaje? Sama
natura łatwo okazało tu swoją moc, skoro ludzie uznali w kimś
drugim za dobre to, na co nie mogli się zdobyć sami.
(...) Jak bowiem jesteśmy uczynni i hojni nie po to, by dopominać się
o wdzięczność (gdyŜ wyświadczając dobrodziejstwa nie uprawiamy
przecie lichwy, sama natura zaś skłania nas do uczynności), podobnie
teŜ i przyjaźń mamy za godną poŜądania nie nakłonieni nadzieją
jakiejś nagrody, a tylko z uwagi na to, Ŝe cała korzyść z przyjaźni
zawiera się w samym umiłowaniu przyjaciela. Bardzo odmienny
pogląd mają ci, którzy na sposób zwierzęcy sprowadzają wszystko do
przyjemności. Nic w tym dziwnego. Ludzie bowiem, którzy wszystkie
myśli swe zniŜyli do rzeczy tak marnej i tak godnej pogardy, nie są
zdolni wznieść wzrok ku czemuś wzniosłemu, wspaniałemu czy
boskiemu. I dlatego usuńmy ich z tej rozmowy, sami zaś dobrze
zrozumiejmy, Ŝe uczucie miłości i skłonność do Ŝyczliwości rodzi się w
nas z natury na widok cnoty. Ludzie, którzy jej zapragnęli, garnął się i
zbliŜają ściślej do siebie, aby zaznać przyjemności obcowania z tym,
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kogo zaczęli miłować, i aby nacieszyć się jego charakterem. Wykazują
oni równą i jednaką z obu stron miłość oraz skłonniejsi są do
wyświadczania dobrych usług niŜ do Ŝądania wzajemności, na czym
polega teŜ pomiędzy nimi szlachetne współzawodnictwo. W ten
właśnie sposób osiąga się z przyjaźni największe korzyści, a
pochodzenie jej od natury okazuje się wiarygodniejsze i bardziej
bliskie prawdy. Gdyby to bowiem korzyść tworzyła związki przyjaźni,
rozluźniałyby się one wraz z odmianą korzystnych widoków; a Ŝe
natura nie moŜe ulec odmianie, przeto prawdziwe związki przyjaźni
są trwałe. (...).
Gdybyśmy więc uznali za rzecz słuszną zarówno spełnianie przez
nas wszelkich Ŝyczeń przyjaciół, jak i domaganie się, by oni spełniali
wszelkie nasze Ŝyczenia, to zasada taka byłaby prawidłowa tylko
pod warunkiem, Ŝe naprawdę odznaczamy się doskonałą mądrością.
Lecz przecie mówimy o takich przyjaciołach, jakich mamy przed
oczami, jakich znamy lub o jakich dowiedzieliśmy się ze wspomnień
ludzkich i jakich spotykamy w zwykłym Ŝyciu.
(...) I nie moŜemy nawet sobie wyobrazić, by któryś z nich wymagał
od przyjaciela czegoś takiego, co sprzeciwiałoby się rzetelności,
złoŜonej przysiędze czy dobry Rzeczypospolitej. CzyŜ trzeba jeszcze o
takich męŜach dodawać, ze gdyby nawet któryś z nich czegoś
podobnego zaŜądał, to i tak nic by nie uzyskał? Wszak byli to ludzie
najbardziej prawi, a równie niegodziwym jest coś takiego na czyjąś
prośbę czynić, jak z prośbą taką występować. (...)
NiechŜe tedy pierwszym niezwruszalnym prawem przyjaźni
będzie, Ŝebyśmy wymagali od przyjaciół rzeczy uczciwych i sami
czynili dla nich tylko rzeczy uczciwe, w dodatku wcale nie czekając,
aŜ nas o to poproszą. Bądźmy zawsze do tego gotowi i nigdy nie
zwlekajmy. Zechciejmy równieŜ dobrowolnie udzielać rad. W związku
przyjaźni powaga dobrze radzących przyjaciół ma bardzo wielkie
znaczenie; z jednej strony więc powinno się nią posługiwać do
udzielania napomnień nie tylko szczerych, lecz i ostrych, jeśli
okoliczności będą tego wymagały, a z drugiej strony powinno się
okazywać jej posłuch.
(..) Wypada zatem, zdaniem moim, oznaczyć takie granice
przyjaźni, iŜ gdy obyczajność przyjaciół jest nienaganna, winna
powstać pomiędzy nimi wspólność wszystkich rzeczy, zamiarów i
pragnień bez Ŝadnego zgoła wyjątku; a gdyby nawet jakimś
zrządzeniem losu się zdarzyło, Ŝe trzeba byłoby poprzeć mniej słuszne
zamysły przyjaciół, gdzie by jednak chodziło o Ŝycie ich lub dobrą
sławę, to moŜna zboczyć coś niecoś z prostej drogi, byleby nie wynikło
stąd jakieś zbyt wielkie szkaradzieństwo. Wolno bowiem do pewnego
stopnia okazywać w przyjaźni pobłaŜanie. (...)
OtóŜ trzeba wybierać ludzi mocnych, pewnych i statecznych,
chociaŜ jest takich bardzo mało. W dodatku nader trudno jest ocenić
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człowieka bez wypróbowania go, a wypróbować moŜna dopiero w
samej przyjaźni. Tak oto przyjaźń wyprzedza ocenę i odbiera moŜność
wypróbowania. Powinnością tedy człowieka roztropnego jest
powstrzymywanie zapędów własnej Ŝyczliwości niby nazbyt
szybkiego biegu i korzystanie z przyjaźni w taki sposób, w jaki
korzysta się z ujeŜdŜonych koni – po uprzednim poznaniu, w pewnej
mierze przynajmniej, charakterów przyjaciół.47

Trudno chyba o ładniejszy tekst o przyjaźni w okresie
staroŜytności. Cyceron przedstawia przyjaźń prawdziwą,
przyjaźń duchową, która jest ofiarowaniem siebie drugiemu,
posuniętą aŜ do oddania Ŝycia za przyjaciela. Nietrudno tu
odpowiedzieć na pytanie, jaką drogą do Prawdy kroczy Cyceron.
Oczywiście jest to droga wiodąca przez wielką i piękną przyjaźń,
która
stanowi
wyraŜone
pragnienie
doskonałości,
bezgranicznego zaufania i miłości. To pragnienie wejścia w
trwałą i niczym nienaruszoną relację z Kimś, kto podobnie
myśli i pragnie, kto nie zawiedzie, nie naduŜyje zaufania i nie
przestanie kochać bez względu na okoliczności. Nasuwa się
tutaj jednak pytanie: czy takim Przyjacielem człowieka moŜe
być inny człowiek, czy tylko sam Bóg?

47 Cyceron, Leliusz o przyjaźni,
17, 63.
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tłum. J. Korpanty, Kraków 1997, 5, 20 -

PLOTYN
(204 – 269 po Chr.) Filozof staroŜytny.
ZałoŜyciel własnej szkoły. Twórca systemu
zwanego
neoplatonizmem,
który
silnie
oddziałał
na
chrześcijaństwo,
a
który
charakteryzuje
emanacyjna
struktura
rzeczywistości, gdzie byty wyłaniają się z Jedni
jako poszczególne jej hipostazy, a świat
widzialny ma naturę dualistyczną duchowomaterialną. Autor rozpraw pod tytułem
Enneady, zebranych przez jego ucznia Porfiriusza.

ENNEADY
Staje się tedy oczyszczona dusza ideą i wątkiem rozumnym, staje
się duszą zupełnie niecielesną i umysłową i całkowicie oddaną boŜej
krainie, gdzie źródło piękna i wszelkiej piękności.
Więc dusza, skoro się wzniesie do umysłu, wzbiera pięknością.
Umysł i jego dary są dla niej własną, a nie cudzą pięknością, bo tylko
wtedy istotnie jest duszą. ToteŜ słusznie się mówi, Ŝe stawać się
dobrym i pięknym na duszy znaczy tyle, co upodobnić się do Boga,
albowiem stamtąd piękno i jedna część bytów lub raczej - byty to
piękno, a tamta druga natura to brzydota. Ona i pierwsze zło jest tym
samym, tak iŜ tym samym jest takŜe owo dobro oraz piękno lub
dobroć oraz piękność.
Trzeba więc szukać równocześnie piękna oraz dobra i brzydoty
oraz zła. I trzeba jako pierwsze załoŜyć arcypiękno, które jest takŜe
dobrem, a zaraz po nim idzie umysł jako piękno. Dusza jest
pięknością
dzięki
umysłowi.
Od kształtującej duszy pochodzą juŜ dalej inne piękności, w
dziedzinie czynów oraz w dziedzinie uprawianych zajęć. I ciała
wreszcie, ile ich tylko zwie się pięknymi, robi nimi właśnie dusza,
albowiem jest czymś boŜym i 'jakby' częścią piękna, tak iŜ wszystko,
czego się tknie i co ujarzmi, robi pięknym w miarę jego moŜności.48
I zgoła juŜ dziwić się nie będziemy, Ŝe To, co budzi bezbrzeŜne
pragnienia, jest zupełnie wolne nawet od umysłowej postaci. PrzecieŜ
i dusza, ilekroć zapłonie Ŝarliwą miłością ku Niemu, odkłada wszelką
postać, jaką ma, nawet choćby to była postać umysłowego w niej
bytu. Nie moŜna bowiem, ani Go zobaczyć, ani przylgnąć do Niego,
jeśli się ma jeszcze jakąś rzecz inną i gwoli niej działa, lecz dusza
musi być bez Ŝadnego innego dodatku, ani złego, ani teŜ znowu
dobrego, by sama jedna przyjęła je Samo.
48

Plotyn, Enneady, tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 1959, 1, 6, 6.
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Skoro zaś duszy z Nim się poszczęści i Ono przyjdzie do niej, a
raczej ujawni Swoją obecność, skoro dusza wyzwoli się z doraźnych
nalotów, to i piękna będzie po takim przygotowaniu, jak tylko być
moŜe najbardziej, i dojdzie do podobieństwa z Nim.
Owo przygotowanie i przystrojenie jest chyba dobrze znane tym,
którzy się sami przygotowują.
I nagle ujrzy dusza w sobie objawionego Boga, albowiem nie ma
niczego pomiędzy nimi pośrodku i nie są juŜ dwojgiem, lecz Jednem są
oboje; oto juŜ ich nie rozróŜnisz, jak długo On jest obecny.
Pewnym naśladownictwem są zaś tutaj pary miłośników pragnące
zespolenia.
I ani juŜ ciała nie odczuwa dusza, Ŝe w nim przebywa, ani teŜ
samej siebie nie mieni czymś innym, więc ani człowiekiem, ani
Ŝywiną, ani bytem, ani nawet światem całym! Bo widok tych rzeczy
byłby 'nierówny' i nie ma ona na nie ani czasu, ani ochoty, lecz z Tym
się obecnie spotyka, czego jedynie poszukiwała, i Je zamiast siebie
widzi: czasu jej nawet na to nie staje, by baczyć, czym jest ona sama widząca! Wtedy zaiste nie odda Go za nic na świecie, nawet gdyby jej
ktoś dawał królestwo nad niebem całym, bo nie ma juŜ niczego
innego, co by było jeszcze lepsze lub w wyŜszym stopniu dobre.
WyŜej juŜ nie bieŜy i oto wszystkie inne rzeczy leŜą na szlaku jej
zstępowania, choćby się znajdowały na wysokościach.
ToteŜ posiada sąd wtedy piękny i poznanie, Ŝe To jest tym, czego
pragnęła, posiada moc stanowienia, Ŝe nic nie jest lepsze od Niego. Bo
tam nie ma złudy. Lub gdzieŜ zyska prawdę w sposób bardziej
prawdziwy?
Więc Ono jest tym, czym mieni je dusza (Dobrem), a mieni Je
dopiero później i mieni, chociaŜ milczy, i kiedy jest jej błogo, nie
kłamie, Ŝe jej jest błogo, bo mówi nie dlatego, Ŝe ciało doznaje lubych
łechtań, lecz dlatego, Ŝe stała się tym, czym była dawniej, kiedy
zaŜywała
szczęsnej
doli.
Ale i tymi wszystkimi innymi rzeczami, które jej przedtem sprawiały
przyjemność, więc władzą, potęgą, bogactwem, urodą lub wiedzą tym
wszystkim wzgardziła i tak oto 'mówi', nie mówiłaby tak z pewnością,
gdyby nie napotkała rzeczy od nich lepszych.
Nie obawia się wreszcie, Ŝeby czegoś nie doznać, bo tego w ogóle
nie zauwaŜy, skoro jest z Nim. Choćby zresztą ginęły wokół niej
rzeczy inne, to dobrze i tak chce, Ŝeby być przy Nim jedynie: aŜ tak
wielkiej dostępuje błogości.49

Plotyn przedstawia niemal „mistyczne” zjednoczenie duszy z
Dobrem, które osiąga ona sama dzięki własnej pracy nad sobą
na neoplatońskiej drodze wznoszenia się ku górze, czyli
49

TamŜe, 6, 7, 34.
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powrotu do Bytu NajwyŜszego. Słusznie podkreśla filozof, Ŝe
obcowanie z Bogiem jest moŜliwe jedynie po uprzednim i
dogłębnym oczyszczeniu. Jedyny problem, jaki się tu jawi
polega na tym, Ŝe poszczególne etapy Ŝycia duchowego człowiek
zawdzięcza wyłącznie sobie, a nie Bogu. Sam więc jest autorem
swojego szczęścia po śmierci. Niestety u Plotyna, który mimo Ŝe
Ŝyje w III wieku po Chrystusie, temat łaski jest nieobecny.
Filozof ten nie ma więc świadomości, Ŝe właściwe człowiekowi
jest jedynie oczyszczenie czynne duszy, a pozostałe etapy są
dziełem samego Boga. Droga Plotyna do Prawdy jest zatem
drogą do zjednoczenia z Bogiem wyznaczoną pracą człowieka
nad sobą w granicach jego moŜliwości. Jest zamanifestowanym
i pięknym Jego pragnieniem, któremu filozof się poddaje.
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ŚW. AUGUSTYN
(Aureliusz Augustyn, 354 – 430 po Chr.) Teolog i filozof,
Ojciec i Doktor Kościoła, znany jako Doktor Łaski (łac.
doktor
gratiae).
Przedstawiciel
neoplatonizmu
chrześcijańskiego i twórca opartego na nim systemu
filozofii, którego podstawą jest koncepcja Boga osobowego
i jego trynitarny charakter, stworzenie świata ex nihilo, a
w dalszej konsekwencji iluminacja duszy ludzkiej i Ŝycie
w łasce pochodzącej od Boga. Autor wielu pism, z których
najwaŜniejsze to: Wyznania, O Państwie BoŜym, O Trójcy
Świętej, O nauce chrześcijańskiej, Pisma egzegetyczne
przeciw manichejczykom, Przeciwko akademikom, O Ŝyciu
szczęśliwym, Soliloquia, O nieśmiertelności duszy, O wielkości duszy, O
nauczycielu, O muzyce, O obyczajach Kościoła, O wierze prawdziwej, O
wolnej woli i O naturze dobra.

WYZNANIA
1. JakŜe wielki jesteś, Panie. JakŜe godzien, by Cię sławić.
Wspaniała Twoja moc. Mądrości Twojej nikt nie zmierzy. Pragnie Cię
sławić człowiek, cząsteczka tego, co stworzyłeś. On dźwiga swą
śmiertelną dolę, świadectwo grzechu, znak wyraźny, Ŝe pysznym się
sprzeciwiasz, BoŜe. A jednak sławić Ciebie pragnie ta cząstka świata,
któryś stworzył. Ty sprawiasz sam, Ŝe sławić Cię jest błogo.
Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne
jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie.
Ale daj poznać, Panie – niechŜe to wreszcie zrozumiem – czy
najpierw człowiek ma Ciebie wzywać, czy sławić?
I czy w ogóle moŜna Cię wzywać, zanim się Ciebie pozna?
Bo jakŜe to? Czy moŜna wzywać nie znając Ciebie? PrzecieŜ mógłby
wtedy człowiek, myląc się, coś innego przyzywać! Lecz moŜe trzeba
Ciebie wołać na pomoc, Ŝeby Cię poznać? Ale jakŜe będą wzywać
tego, w którego jeszcze nie uwierzyli? Jak uwierzą, póki ich ktoś nie
pouczy?
Sławić będą Pana Ci, którzy Go szukają. Szukając bowiem, znajdą
Go, a znajdując – będą Go sławić.
NiechŜe szukam, wzywając Ciebie, Panie! Niech Cię wzywam,
wierząc w Ciebie. Bo juŜ pouczono nas o Tobie. Wzywa Cię, Panie,
wiara, którą mnie obdarzyłeś. Natchnąłeś mnie tą wiarą przez
człowieczeństwo Syna Twego i przez słuŜbę człowieka, który mnie
pouczył.
2. Ale czy mogę Go wzywać? On przecieŜ Bogiem jest i Panem
moim! Wzywając, w istocie proszę o to, by przyszedł do mnie. A czy
jest we mnie takie miejsce, do którego mógłby Bóg mój przyjść? On,
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który niebo i ziemię stworzył! Czy w ogóle, BoŜe mój, jest we mnie
cokolwiek, co mogłoby Cię ogarnąć? Czy całe niebo i ziemia, które
stworzyłeś i w których mnie stworzyłeś, ogarniają Ciebie?
A moŜe dlatego, Ŝe bez Ciebie nic by nie istniało, wszystko, co
istnieje, zawiera Ciebie? MoŜe dotyczy to i mnie, gdy proszę, Ŝebyś
przyszedł do mnie... Bo zupełnie nie byłoby mnie, gdyby Ciebie we
mnie nie było! Jeszcze nie jestem w otchłani, a Ty jesteś i tam:
choćbym zstąpił do otchłani, tam jesteś. Nie byłoby mnie, BoŜe mój,
zupełnie by mnie nie było, gdyby Ciebie we mnie nie było. A moŜe
raczej nie byłoby mnie, gdybym nie istniał w Tobie, z którego
wszystko, przez którego wszystko, w którym wszystko? Tak, Panie,
tak to właśnie jest. DokądŜe mam wiec Ciebie wzywać, skoro sam
jestem w Tobie? Skąd miałbyś przybyć do mnie? GdzieŜ miałbym
stanąć poza niebem i ziemią, aby tam przyszedł do mnie Bóg mój,
który rzekł: „Niebo i ziemię napełniam...”
3. Lecz skoro Ty napełniasz niebo i ziemię, czy one Ciebie
ogarniają? Czy jeszcze zostaje ta reszta, której ogarnąć juŜ nie mogą?
A gdzie wylewasz to, Co z Ciebie zostaje po napełnieniu nieba i ziemi?
MoŜe nie ma Ŝadnej potrzeby, Ŝeby cokolwiek zawierało Ciebie, który
wszystko zawierasz? To bowiem, co napełniasz, napełniasz juŜ przez
to samo, Ŝe to w sobie zawierasz. Naczynia, pełne Ciebie,
unieruchomić Cię nie mogą. Gdy się rozpadają, Ty się nie rozlewasz. A
gdy rozlewasz się na nas, nie spadasz, lecz nas podnosisz. Nie
rozpraszasz się, lecz nas gromadzisz.
Ale napełniając wszystko, czy całym sobą wszystko napełniasz?
Czy teŜ, nie mogąc Ciebie ogarnąć całego, wszystkie rzeczy obejmują
tylko część Ciebie? I czy wszystkie tę samą część? Czy poszczególne
rzeczy – poszczególne części, większe rzeczy – większe, mniejsze
rzeczy – mniejsze części? Czy jednak jest w Tobie część mniejsza? Czy
raczej na kaŜdym miejscu jesteś cały, a Ŝadna rzecz Ciebie całego nie
ogarnia?
4. CzymŜe wiec jesteś, BoŜe mój? Tylko do Ciebie wołam, Pana
Boga! Bo któŜ jest Bogiem oprócz Pana? JakiŜ jest Bóg oprócz Boga
naszego?
O,
najwyŜszy,
najlepszy,
najmoŜniejszy,
bezgranicznie
wszechmocny, najbardziej miłosierny i najsprawiedliwszy, najgłębiej
ukryty i najbardziej obecny, najpiękniejszy i najsilniejszy, zawsze
istniejący, a niepojęty! Niezmienny jesteś, a przemieniasz wszystko,
nigdy nie nowy, nigdy nie stary, wszystko odnawiasz, a do starości
wiedziesz pysznych, gdy oni o tym nie wiedzą. Zawsze działasz,
zawsze trwasz w spoczynku, gromadzisz, a niczego nie potrzebujesz.
Podtrzymujesz, napełniasz, osłaniasz. Wszystko stwarzasz, karmisz,
prowadzisz do doskonałości. Szukasz, a niczego Ci nie brakuje.
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Kochasz, a nie spalasz się; troszczysz się, a nie lękasz; Ŝałujesz, a
nie bolejesz; gniewasz się, a spokojny jesteś; dzieła zmieniasz, a nie
zmieniasz zamysłu; przygarniasz, co napotykasz, chociaŜ nigdy tego
nie utraciłeś. Nigdy nie jesteś ubogi, a radujesz się zyskiem. Nigdy się
nie łakomisz, a Ŝądasz pomnoŜenia tego, co dałeś. Daje się Tobie
ponad obowiązek, abyś Ty był dłuŜnikiem – któŜ z nas ma cokolwiek,
co nie byłoby Twoje? Oddajesz długi, nic winien nie będąc. Długi
darowujesz, nic nie tracąc.
CóŜ ja tu mówię, BoŜe mój, Ŝycie, słodyczy mego Ŝycia święta! I cóŜ
właściwie mówią Ci wszyscy, którzy o Tobie mówić usiłują! Lecz
biada, jeśli się o Tobie milczy! Choćby najwięcej wtedy mówił
człowiek, niemową jest.
5. O, któŜ mi da spoczynek w Tobie? Kto sprawi, Ŝe wnikniesz w
serce moje, Ŝe je upoisz? Niechbym zapomniał o niedolach moich i tak
przycisnął do piersi jedyne moje dobro, Ciebie...
CzymŜe Ty jesteś dla mnie? O, sprawić racz, Ŝebym to umiał
wyrazić. I czym dla Ciebie jestem ja, Ŝe Ŝądasz, Ŝebym Ciebie kochał,
a jeśli nie chcę, gniewasz się na mnie, grozisz wielkimi
nieszczęściami? CzyŜ małym nieszczęściem byłoby samo to, Ŝe nie
kochałbym Ciebie? Ach, Panie BoŜe mój, ulituj się nade mną i objaw
mi, czym jesteś dla mnie. Powiedz duszy mojej: Zbawieniem twoim
jestem. Tak powiedz, abym usłyszał. Czeka na Twój głos dusza moja,
przemów do niej, powiedz duszy mojej: Zbawieniem twoim jestem.
Pobiegnę za tym głosem, pochwycę Ciebie, Panie! Nie odwracaj twarzy
ode mnie. Umarłbym, aby nie umrzeć. Aby tę twarz zobaczyć!...
Ciasna to chatka – dusza moja. Przychodząc, zechciej ją rozszerzyć.
Wali się w gruzy – chciej ją podźwignąć. I wiem teŜ, Panie, Ŝe jest w
niej niejedno, co będzie razić Twoje oczy. Lecz któŜ ją oczyści? Do
kogóŜ oprócz Ciebie wołać mam? „Ze skrytych oczyść mnie
występków, Panie, i uchroń sługę Twego od obcych”. Wierzę, dlatego
teŜ mówię – Ty wiesz, Panie. CzyŜ nie oskarŜyłem siebie o występki
przed obliczem Twoim, BoŜe mój? A Ty odpuściłeś bezboŜność serca
mego. Nie będę się prawował z Tobą – z Tobą, któryś Prawdą jest. Nie
chcę teŜ karmić się złudzeniami, aby nieprawość moja nie kłamała
samej sobie. Nie prawuję się więc z Tobą. Bo dobrze wiem: jeśli na
nieprawości będziesz patrzył, Panie, o, Panie, któŜ się ostoi?50

Św. Augustyn jest pisarzem chrześcijańskim i - jak
większość przedstawicieli patrystyki, a później takŜe
średniowiecza – bardziej naucza teologii niŜ filozofii. W zasadzie
obie te dyscypliny, posiadające dzisiaj w powszechnym ujęciu
wyraźne granice, wzajemnie się uzupełniają i próba oddzielenia
50

Św. Augustyn, Wybór tekstów, Wrocław 1983.
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ich od siebie zniekształca zarówno jedną, jak i drugą.
Teologiczny wymiar rozwaŜań, wprowadzony wraz z przyjęciem
Objawienia chrześcijańskiego, nie zmienia przyjętego przez
poprzedników przedmiotu filozofii, którym – dla św. Augustyna
– jest równieŜ kaŜdy byt istniejący w świecie ziemskim i
niebieskim. Stąd pojawiają się tutaj zagadnienia: istnienia i
natury Boga, świata, człowieka, w szczególności zaś rozwoju
duszy ludzkiej. Zmieniają się jednak akcenty. O ile Arystoteles
interesuje się doczesną rzeczywistością ziemską, o tyle św.
Augustyn, podąŜając w pewnej mierze za Platonem, zajmuje się
relacją człowieka do Boga w kontekście Ŝycia wiecznego, a
dokładnie - tutaj juŜ nadprzyrodzonego. Nie szuka jednak
kontaktu z Bogiem poza sobą, w świecie zewnętrznym, lecz w
sobie, we własnym wnętrzu. W kontekście tej relacji prezentuje
wszystkie rozwaŜane przez siebie kwestie. Są one naświetlone
spojrzeniem człowieka wierzącego, który podejmowane przez
siebie aspekty rozstrzyga sercem.
W „Wyznaniach” odsłania głębię swojej duszy, swoistą drogę
do Prawdy, która jest zarazem drogą do Boga osobowego, Boga
w sposób niepojęty przekraczającego człowieka. Sytuuje siebie
wśród innych stworzeń i podkreśla wpisane w duszę ludzką
skierowanie do Niego. WyraŜa pełną realizmu postawę pokory,
ale i osiągnięcia oczekiwanego spełnienia w Bogu. Akcentuje
rolę wiary w jego poznaniu, a w zasadzie moŜliwość
jakiegokolwiek poznania Boga jedynie przez wiarę.
Stawia teŜ zasadne pytanie o takie „miejsce” w ludzkiej
duszy, do którego przychodzi Bóg. Zapewne chodzi o miejsce
wpływu łaski, o miejsce, przez które Bóg wprowadza człowieka
w Ŝycie nadprzyrodzone. Jest to swoiste miejsce kontaktu z
Nim, czysto duchowe, bez „domieszki” materialnych wyobraŜeń
i skojarzeń, bo na miarę Boga. Nie ulega wątpliwości, Ŝe takie
miejsce jest niezbędne. Bez niego kształtowanie ludzkiej duszy
przez Boga nie jest moŜliwe. Wiedzą o tym juŜ filozofowie
greccy. Sokrates odkrywa je we własnej duszy, w głosie
dajmoniona, Platon – w noetycznym poznaniu umysłowym,
Arystoteles natomiast – wyróŜnia w ludzkiej duszy intelekt
czynny, który nazywa sprawnością światła, choć kwestii tej nie
pogłębia.
W tym kontekście droga prowadząca św. Augustyna do
Prawdy jest szczególna. Wraz z odkryciem istnienia duszy w
sobie, a zarazem istnienia duszy w kaŜdym człowieku, jako
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pierwiastka zdecydowanie przekraczającego wymiar cielesny,
poszukiwanie Boga w zasadzie ogranicza się tylko do niej. Bóg
na sposób działania istnieje co prawda w kaŜdym stworzeniu,
ale najbliŜszy człowiekowi jest jako ten, który przemienia jego
duszę. Tutaj bowiem sam człowiek nie moŜe sobie pomóc. Nie
potrafi Boga określić, w Ŝaden sposób Go nazwać, nie potrafi
ująć Jego duchowej natury, posługuje się bowiem tylko
„materialnymi” wyobraŜeniami o Nim. Sam teŜ nie jest w stanie
zrozumieć, dlaczego Bóg człowieka powołuje do istnienia jako
takie, a nie inne stworzenie, dlaczego ma naturę cielesnoduchową, dlaczego jest właśnie tak mało liczącym się
stworzeniem wśród wszystkich innych, wreszcie nie moŜe teŜ
zrozumieć, dlaczego Bogu zaleŜy na człowieku, w dodatku na
kaŜdym człowieku, dlaczego oczekuje od ludzi miłości i pragnie
ich zbawienia. Niejasne jest takŜe wpisane w duszę pragnienie
Boga tak silne i pociągające, Ŝe człowiek nie moŜe mu się
oprzeć, pójdzie za nim wszędzie, choćby na śmierć. Wszak
dusza człowieka jest jak „ciasna chatka”, pełna własnych
egoistycznych ograniczeń, które moŜe oczyścić i poszerzyć
jedynie Bóg. Tylko On moŜe sprawić, Ŝe człowiek Go rozumie,
potrafi wyrazić, nazwać, odwzajemniać Jego miłość, pragnąć
dla siebie zbawienia, pójść za Nim wszędzie.
Droga do Prawdy przedstawiona przez św. Augustyna, jest
drogą prowadzącą do samego Kochającego Boga. Jest drogą, na
której człowiek, pełen ograniczeń i słabości, nie jest sam,
drogą, na której staje w prawdzie o sobie. To prawda o sytuacji
człowieka wśród stworzeń, o relacji z Bogiem i całkowitej
zaleŜności od Niego, zarazem to prawda o niczym
nieograniczonej wolności ludzkiej, a przede wszystkim o
przekraczającej wszystko Miłości Boga. Droga do Prawdy to
droga, po której prowadzi sam Bóg.
O TRÓJCY ŚWIĘTEJ
VIII. 11. Oto doszliśmy teraz do momentu naszych poszukiwań, w
którym będziemy rozpatrywać najwyŜszą część duszy ludzkiej, aŜeby
w niej odkryć obraz BoŜy – to, przez co dusza poznaje Boga albo moŜe
Go poznać. Dusza ludzka nie jest tej samej natury, co Bóg. To prawda,
a jednak obrazu tej najwyŜszej ze wszystkich natur naleŜy szukać i
odnajdować w nas, w tym, co nasza natura ma najlepszego.
Lecz najpierw trzeba się przyjrzeć samej duszy, jeszcze zanim
zyskuje uczestnictwo w Bogu, i w niej samej trzeba znaleźć obraz
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BoŜy. Nawet wtedy, gdy – jak mówiliśmy – dusza jest splamiona i
zniekształcona przez utratę uczestnictwa w Bogu, nawet wtedy jest
nadal obrazem BoŜym. Bo tym, co sprawia, Ŝe jest obrazem, jest jej
zdolność uczestniczenia w Bogu. Tak wielkie dobro jest dla niej
dostępne jedynie dlatego, Ŝe jest obrazem Boga.
Oto dlaczego dusza pamięta siebie, rozumie i kocha. Gdybyśmy to
widzieli, widzielibyśmy trójcę, która nie jest jeszcze Bogiem, ale juŜ
jest obrazem BoŜym. (...)
XII. 15. Ta trójca duszy nie dlatego jest obrazem Boga, Ŝe dusza
siebie pamięta, rozumie i kocha, ale dlatego, Ŝe moŜe równieŜ
pamiętać, rozumieć i kochać Tego, który ją stworzył. Skoro to czyni,
dusza staje się mądra.
Niech więc pamięta o Bogu swoim, na którego obraz została
stworzona, niech Go poznaje i miłuje, jednym słowem, niech czci Boga
niestworzonego, od którego otrzymała tę moc, Ŝe moŜe uczestniczyć w
Jego Ŝyciu i dlatego to napisano: „Oto kultem Boga jest mądrość” (Job
28, 28). A będzie mądra nie własną światłością, lecz przez
uczestnictwo w najwyŜszej światłości, tam gdzie światłość jest
wiecznie, tam ona będzie szczęśliwie królować. Taka mądrość, chociaŜ
zwie się ludzką, jest jednak BoŜą mądrością. Pewnie, Ŝe nie w ten
sposób jest BoŜą, w jaki Bóg jest mądry, Bóg bowiem jest mądry nie
przez uczestnictwo w sobie, tak jak dusza przez uczestniczenie w
Bogu. (...)
XII. 16. Istnieje więc Natura niestworzona, która stworzyła
wszystkie wielkie i małe natury i z pewnością jest wyŜsza od
wszystkiego, co stworzyła. A przez to samo jest równieŜ wyŜsza od
wszystkiego, o czym mówiliśmy dotychczas: od natury rozumnej i
duchowej duszy ludzkiej uczynionej na obraz Tego, który ją stworzył.
Ta Natura wyŜsza ponad wszystkie, to Bóg. (...)
XIV. 18. Znajdujemy w Piśmie św. wiele świadectw mówiących o
miłości człowieka do Boga. Z konieczności dotyczą one równieŜ i
dwóch pozostałych władz duszy, gdyŜ nikt nie moŜe kochać tego, o
czym nie pamięta i o czym w ogóle nie wie. Stąd najbardziej znane i
najwaŜniejsze jest przykazanie: „Będziesz miłował Pana Boga Twego”
(Powt. Pr. 6, 5). Tak juŜ jest stworzona dusza ludzka, Ŝe nigdy nie
przestaje o sobie pamiętać, rozumieć i kochać siebie. Mówi się, Ŝe jeśli
ktoś nienawidzi drugiego, to stara się jemu szkodzić. Słusznie więc
moŜna powiedzieć, Ŝe dusza człowieka nienawidzi siebie, jeśli sobie
szkodzi. Nieświadomie pragnie dla siebie zła, dopóki nie wie, Ŝe to,
czego dla siebie chce, jest dla niej szkodliwe; z chwilą, gdy chce tego,
co jej szkodzi. Dlatego to napisane jest: „Lecz kto miłuje nieprawość,
ma w nienawiści duszę swoją” (Ps. 10, 6).
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A więc, kto umie siebie kochać, ten Boga miłuje. I odwrotnie: Kto
Boga nie kocha, ten nawet jeŜeli siebie miłuje – co przecieŜ jest
wrodzone – to jednak nie bez racji moŜna by to nazwać nienawiścią
ku sobie. Stąd straszliwy błąd: Choć wszyscy pragną dla siebie
dobra, jednakŜe wielu działa na swoją szkodę. Poeta opisując
podobną chorobę u nie mówiących zwierząt, powiada: „Niech bogowie
zgotują lepszy los swoim czcicielom, a taki obłęd wrogowi! Rozrywają
one własne członki i rozszarpują je swymi zębami”.
Choroba ta dotyczyła ciała. Czemu więc poeta nazywa ją błędem,
jeśli nie z tej racji, Ŝe – podczas gdy natura kaŜdemu zwierzęciu kaŜe
strzec siebie jak tylko moŜe – choroba ta polega na rozrywaniu i
niszczeniu tego, co kaŜdy ma chronić.”
Lecz kiedy dusza miłuje Boga i gdy – jak rzekłem – w następstwie
tego o Bogu pamięta i Boga rozumie, to słusznie się jej nakazuje, by
bliźniego kochała jak samą siebie. Bo wtedy siebie kocha nie
przewrotną, ale prawą miłością, gdy miłuje Boga. Przez uczestnictwo
w Bogu jest nie tylko Jego obrazem, ale ponadto jest obrazem, który
odnawia się ze swej starości, który utraciwszy piękność, odzyskuje ją
znowu, i staje się znów szczęśliwy po dniach nieszczęśliwych. Choć
dusza tak siebie miłuje, Ŝe stając wobec wyboru, woli raczej utracić
wszystko, co kocha poniŜej siebie, niŜ sama zginąć; jednakŜe staje się
słaba i ciemna opuszczając wyŜsze od siebie Dobro, jedyne, do
którego powinna się zwracać, by zachować swą moc i radować się
nim jako swoją światłością – bo o nim śpiewa się w Psalmie: „Moc
moją przy tobie zachowam” (Ps. 58, 10); a w innym: „Spójrzcie nań, a
rozjaśni was radość” (Ps. 33,6) (...).51

Św. Augustyn próbuje wyjaśnić fakt, Ŝe dusza ludzka jest
obrazem Boga, a dokładnie Trójcy Świętej, czyli jedynego Boga
istniejącego w Trzech Osobach. Z pewnością zdaje sobie
sprawę, Ŝe stoi przed nim niełatwe zadanie. Chodzi bowiem o
to, Ŝeby odzwierciedlić podobieństwo natur duchowych, których
w ogóle nie widać i w Ŝaden sposób nie da się ich odczuć przy
pomocy zmysłów. Jedną z tych natur jest nieśmiertelna dusza,
drugą natomiast sam odwieczny Bóg. Jedną i drugą moŜna
poznać jedynie umysłem. NajbliŜsza człowiekowi jest jego
własna dusza, do której ma bezpośredni dostęp, więc o niej
cokolwiek moŜe powiedzieć. Ma świadomość, Ŝe nie jest ona
przyczyną siebie i naleŜy szukać tej przyczyny poza nią, w Bycie
Niestworzonym, czyli w Bogu. Będąc skutkiem Jego działania,
dusza musi zawierać w sobie jakieś ślady tego działania, owej
51

Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Warszawa 1962, ks.
XIV.
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troistości Trójcy Świętej. Tylko gdzie naleŜy ich szukać? W tej
„części” duszy, która jest najdoskonalsza, najwyŜsza, bo
najbardziej do doskonałego Boga podobna. NajwyŜsza jest ta,
która „pamięta, rozumie i kocha”. Dlaczego? Wydaje się, Ŝe
wszystkie te zdolności mają jedną wspólną cechę, która
upodabnia je do Boga: przez nie dusza uczestniczy w
wieczności Boga, gdyŜ wszystkie przysługują jej nieustannie,
nawet po oddzieleniu od ciała. Dusza bowiem „nigdy nie
przestaje o sobie pamiętać, rozumieć i kochać siebie”.
Jeśli chodzi o pamięć, nie naleŜy mieć na uwadze pamięci
zmysłowej, związanej z wyobraŜeniami, bo ta nie jest pamięcią
czysto duchową. Św. Augustyn ma na myśli raczej pamięć
umysłową, która wiąŜe się ze stałym kontaktem człowieka z
własną duszą, dlatego jest pamięcią duszy o „sobie samej”, ale
teŜ o swoim Stwórcy. Z kolei rozumienie jest zdolnością duszy
do poznawania siebie, a takŜe innych rzeczy w sobie,
odróŜniania przyczyn i skutków, a więc takŜe Boga jako swojej
przyczyny i siebie jako skutku BoŜego działania. Miłość
natomiast jest upodobaniem tego, co się poznaje i tego, o czym
się pamięta. A własna dusza jest pierwszym przedmiotem
poznania i pamięci, więc takŜe i miłości.
Miłość siebie nie jest jednak miłością egoistyczną, zmysłową,
pod wpływem której człowiek chce dla siebie rzeczy
materialnych i wielu dóbr zmysłowych. Nie wiąŜe się zatem z
poznaniem zmysłowym i takąŜ pamięcią. Jest raczej miłością
wspartą na poznaniu i pamięci umysłowej, którą człowiek
kieruje na dobro własnej duszy. A najwyŜszym dobrem, do
którego zmierza dusza wiedziona miłością własną jest Bóg.
Miłość ta jest jedyną prawdziwą miłością, jaką dusza moŜe
siebie darzyć. To miłość nieustannie otwarta na działanie Boga,
pamiętająca o Nim w kaŜdej chwili, a takŜe coraz gorliwiej
poznająca Go. To miłość wolna, świadoma i jedyna. Tego
rodzaju miłość jest upodobaniem w Bogu, zarazem pragnieniem
Boga i oddaniem się Mu. Ze względu na Niego człowiek kocha
innych ludzi, bo w nich równieŜ dostrzega ów troisty ślad
działania Stwórcy.
Poza tym miłość zachodząca między człowiekiem a Bogiem
jest zawsze miłością wzajemną. Miłość, jaką Bóg darzy
człowieka, jest dla niego niepojęta i bezkresna. KaŜde BoŜe
działanie podyktowane jest bowiem miłością, począwszy od
stworzenia człowieka, przez jego nieustanne prowadzenie ku
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sobie wyraŜone w kaŜdej jednostce, w kaŜdym pokoleniu i w
kaŜdym wydarzeniu, aŜ po zbawcze zjednoczenie ze sobą, które
Bóg sam okupuje swoim wcieleniem, ludzkim narodzeniem,
wzrastaniem, nauczaniem, przyjęciem prześladowań, męki i
śmierci na KrzyŜu. W działaniu Boga nie ma nic, co byłoby dla
człowieka logiczne i uzasadnione, przez niego przewidziane i
zaplanowane. Wręcz przeciwnie, wszystko tu wydaje się
absurdalne, bo oddanie Ŝycia - w powszechnym poniŜeniu,
lekcewaŜeniu i zwątpieniu – za człowieka, który i tak rani Boga
raz po raz, jest z ludzkiego punktu widzenia bezsensowne. Ta
absurdalność jednak odsłania jedną Prawdę: Miłości nie da się
w pełni zrozumieć, ją moŜna tylko przyjąć i odwzajemnić przy
pomocy własnej wolnej woli.
O WOLNEJ WOLI
II 26. Augustyn. Czy nie sądzisz, Ŝe mądrość to nic innego jak
prawda, dzięki której widzimy i posiadamy najwyŜsze dobro? Wszak
Ci wszyscy wspomniani przez ciebie zwolennicy róŜnych Ŝyciowych
zasad pragną dobra i uciekają przed złem; a dlatego idą w róŜnych
kierunkach, Ŝe kaŜdemu dobro przedstawia się inaczej. KaŜdy więc,
kto poŜąda rzeczy niewartych poŜądania, popełnia błąd, chociaŜ
poŜąda ich tylko dlatego, Ŝe widzi w nich dobro. Nie moŜe zaś mylić
się ani ten, kto nie ma Ŝadnych pragnień, ani ten, kto kieruje je ku
właściwemu celowi. A więc ogólnoludzkie pragnienie szczęśliwego
Ŝycia nie jest pomyłką. Błądzi zaś kaŜdy o tyle, o ile nie trzyma się
drogi prowadzącej ku szczęściu, choć wyznaje i głosi, Ŝe chce dojść
tylko do szczęścia. Błąd bowiem zachodzi wtedy, kiedy idziemy za
czymś, co nie prowadzi do celu, do którego chcemy dojść. Im błędniej
obiera ktoś drogę Ŝycia, tym mniej ma mądrości, poniewaŜ tym
większa odległość dzieli go od prawdy. A tylko prawda pozwala
poznać i posiadać najwyŜsze dobro. KaŜdy zaś, kto osiągnie i
posiądzie najwyŜsze dobro, staje się szczęśliwy, a szczęścia pragną
bezsprzecznie wszyscy. JeŜeli więc na pewno chcemy szczęścia,
chcemy teŜ na pewno mądrości; bo nie ma szczęśliwych bez mądrości.
Jedynym bowiem źródłem szczęścia jest najwyŜsze dobro,
poznawane i posiadane dzięki tej prawdzie, którą nazywamy
mądrością. Zanim więc doświadczyliśmy szczęścia, mieliśmy
utrwalone w świadomości jego pojęcie. Dzięki niemu wiemy, Ŝe
chcemy być szczęśliwi, i stwierdzamy to śmiało, bez wahania. Tak
samo przedtem, zanim jesteśmy mądrzy, mamy wyryte w umyśle
pojęcie mądrości. Ono to sprawia, Ŝe kaŜdy z nas na zapytanie, czy
chce być mądry, odpowiada bez cienia wahania, Ŝe chce.
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II 53. A więc wola, przywiązując się do wspólnego i niezmiennego
dobra, osiąga naczelne i największe dobra człowieka, choć sama jest
jakimś dobrem pośredniej wartości. Grzeszy zaś wola, która odwróciła
się od niezmiennego i wspólnego dobra, a zwróciła się albo ku swemu
dobru osobistemu, albo ku zewnętrznemu, albo ku niŜszemu. Ku
osobistemu dobru zwraca się wtedy, kiedy chce być niezaleŜną panią
samej siebie. Ku zewnętrznemu dobru – wtedy, kiedy chce poznać to,
co naleŜy do innych, lub to wszystko, co jej nie dotyczy. Ku niŜszemu –
wtedy, kiedy kocha rozkosze cielesne. I tak człowiek, ulegając pysze,
ciekawości i nieczystości, stacza się w Ŝycie, które w porównaniu z
Ŝyciem wyŜszym jest śmiercią. Jednak i tym Ŝyciem kieruje BoŜa
Opatrzność, która wszystko umieszcza na właściwym miejscu i
odpowiednio do zasługi kaŜdego daje to, co nam się naleŜy. Z tego
wynika, Ŝe w Ŝaden sposób nie są złe ani owe dobra poŜądane przez
grzeszników, ani sama wolna wola, którą, jak wiemy, naleŜy zaliczyć
do pewnych dóbr pośrednich. Zło natomiast tkwi w tym, Ŝe wola
odwraca się od niezmiennego dobra i zwraca się ku dobrom
zmiennym. A poniewaŜ czyni to z własnej woli, nie pod przymusem,
następuje kara w postaci niedoli, sprawiedliwa i odpowiednia do
winy.52

Wola człowieka jest władzą duszy, ma więc charakter
niematerialny, i moŜna ją określić jako zdolność, dzięki której
człowiek zmierza i osiąga określone dobro. Św. Augustyn
wyklucza jakikolwiek determinizm woli, przypisując jej
całkowitą wolność. Tej wolności nie ogranicza takŜe jej Stwórca,
który co prawda przewiduje poszczególne jej akty, ale w Ŝaden
sposób na nie nie wpływa. Bóg wpisuje w naturę człowieka ową
zdolność kierowania się ku Niemu oraz swoją mądrość, dzięki
której kaŜdy wie, czym jest dobro niezmienne i ostateczne. W
związku z tym moŜna sądzić, Ŝe Bóg właściwie powierza się
człowiekowi. Z miłości ku niemu darzy go łaską i proponuje
wieczne szczęście, a dając mu wolną wolę nie zmusza do
odwzajemnienia swojej miłości, nie zmusza do przyjęcia daru,
jakim jest On sam. Wszelki determinizm stanowi bowiem
ograniczenie wolności, wręcz niewoli człowieka, a prawdziwa
duchowa miłość jest przecieŜ aktem absolutnie wolnym. Na
swojej drodze do Szczęścia kaŜdy moŜe się sam zniewolić, gdy
pozwoli, by jego wolę zdominowały inne dobra i cele, a nie
Dobro Niezmienne. MoŜe teŜ, gdy zechce, ponownie zwrócić się
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do Boga, który nigdy nie przestaje go kochać, bo nawet wtedy,
gdy karze człowieka, to teŜ czyni to z miłości.
O NAUCZYCIELU
XI 38. Natomiast w sprawie wszystkich rzeczy, które rozumiemy,
radzimy się nie słów rozbrzmiewających na zewnątrz, lecz prawdy,
która wewnątrz nas kieruje samym umysłem, słowa zaś moŜe
pobudzają nas, abyśmy się jej radzili. A ten, kogo się radzimy, jest
nauczycielem; jest to Chrystus, o którym powiedziano, Ŝe mieszka w
wewnętrznym człowieku. On jest niezmienną Mocą BoŜą i odwieczną
Mądrością. Do Niej odwołuje się wprawdzie kaŜda rozumna dusza,
lecz Ona tylko o tyle odsłania się przed człowiekiem, o ile pozwala mu
Ją pojąć jego własna dobra lub zła wola. A jeŜeli mylimy się, to nie z
winy wewnętrznej Prawdy, której się radzimy, podobnie jak nie jest
rzeczą światła zewnętrznego, Ŝe wzrok cielesny ulega często
złudzeniom; przyznajemy zaś, Ŝe radzimy się tego światła, gdy chodzi
o rzeczy widzialne, aby je nam pokazało w tej mierze, w jakiej zdołają
widzieć nasze oczy.
XII 39. Tak więc, by poznać barwy, szukamy pomocy światła; jeśli
idzie o wszystkie inne przedmioty odczuwane przez zmysły cielesne,
odwołujemy się do elementów składających się na ten świat, to jest
do tych rzeczy cielesnych, które odczuwamy zmysłami, i do samych
zmysłów, z pośrednictwa których korzysta myśl przy poznawaniu
rzeczy cielesnych. Jeśli zaś chodzi o rzeczy niezmysłowe, to za
pośrednictwem rozumu zasięgamy rady owej wewnętrznej prawdy.
Wobec tego jaki dowód moŜna dać na to, Ŝe słowa uczą nas czegoś
więcej oprócz samego dźwięku, który uderza o nasze uszy? Cokolwiek
poznajemy, poznajemy albo przy pomocy zmysłów, albo myślą.
Przedmioty
pierwszego
poznania
nazywamy
przedmiotami
zmysłowymi, drugiego – umysłowymi, albo uŜywając słów naszych
pisarzy – pierwsze cielesnymi, drugie duchowymi. Kiedy nas ktoś
pyta o przedmioty zmysłowe znajdujące się w zasięgu naszych
zmysłów, nasza odpowiedź dotyczy tych przedmiotów, na przykład
kiedy patrzymy na księŜyc w nowiu, a ktoś nas pyta, jaki on jest lub
gdzie się znajduje. W tym wypadku pytający, jeŜeli nie widzi, wierzy
słowom, ale często i nie wierzy; niczego się natomiast nie nauczy, jeśli
sam nie zobaczy danej rzeczy; ale wtedy uczy się juŜ nie z brzmienia
słów, ale na podstawie samej rzeczy i własnych zmysłów. Słowa
bowiem brzmią tak samo, gdy widzi, jak brzmiały, gdy nie widział.
Jeśli zaś pytają nas nie o to, co właśnie w danej chwili odczuwamy
zmysłami, lecz co kiedyś odczuwaliśmy, wtedy opisujemy juŜ nie
rzeczy same, ale ich obrazy wyryte i utrwalone w pamięci.
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Wpatrując się w to, co nie jest samą rzeczą, tylko dlatego moŜemy
twierdzić, Ŝe mówimy prawdziwie o rzeczach, poniewaŜ w
opowiadaniu uŜywamy określeń: „widziałem”, „czułem”, a nie:
„widzę”, „czuję”.
W ten sposób w zakamarkach pamięci przechowujemy te
wizerunki, jak gdyby dokumenty rzeczy odczutych kiedyś zmysłami, i
kiedy mówiąc oglądamy je w duchu, słusznie mamy świadomość, Ŝe
nasze słowa odpowiadają prawdzie. Te pomniki są jednak tylko dla
nas, ten zaś, kto słucha, jeŜeli widział takie rzeczy i zetknął się z nimi
bezpośrednio, nie poznaje ich na podstawie moich słów, lecz
przypomina sobie tylko, mając tak samo wyryte w pamięci ich
wizerunki. JeŜeli zaś zmysły jego nie zetknęły się nigdy z nimi, któŜ
nie przyzna, Ŝe raczej wierzy on tylko mym słowom, niŜ poznaje te
rzeczy?
XII 40. Kiedy zaś chodzi o przedmioty, które widzimy myślą, to jest
przy pomocy inteligencji i rozumu, słowa nasze odnoszą się
wprawdzie do rzeczy obecnych, oglądanych w owym wewnętrznym
świetle prawdy, którą oświeca się i której zaŜywa tak zwany
wewnętrzny człowiek, lecz i wtedy nasz słuchacz, jeśli sam takŜe
widzi te przedmioty w sposób czysty ukrytym okiem duszy, wie, o
czym mówię, nie na podstawie moich słów, lecz wewnętrznego
własnego widzenia. A więc nawet w tym wypadku nie pouczam go
słowami, gdyŜ on sam tę prawdę ogląda. Uczy się on nie z mych słów,
lecz dzięki temu, Ŝe Bóg przed oczami jego duszy odsłania same
rzeczy; zapytany o nie, mógłby sam odpowiedzieć.
CóŜ więc bardziej niedorzecznego jak sądzić, Ŝe to ja pouczam tego,
kto mógłby na zapytanie wyłoŜyć to wszystko, o czym mówię, nie
usłyszawszy w ogóle mych słów? A jeŜeli często się zdarza, Ŝe
zapytany odpowie na coś przecząco, a potem pod naciskiem innych
pytań potwierdzi to, czemu poprzednio zaprzeczył, to dzieje się tak
tylko z powodu słabości jego wzroku, który nie potrafi radzić się tego
światła w sprawie całego przedmiotu (...). 53

Nie ulega wątpliwości, Ŝe dla św. Augustyna prawdziwym
Nauczycielem człowieka jest Chrystus. W jaki jednak sposób
ów Boski Nauczyciel poucza człowieka? Czy chodzi o jakąś
gotową wiedzę wlaną, chciałoby się powiedzieć wrodzoną, której
Bóg niejako „na odległość” i „jednorazowo” udziela człowiekowi?
Autor podaje, Ŝe Nauczyciel poucza za pomocą „prawdy, która
wewnątrz nas kieruje samym umysłem”, gdyŜ „Chrystus
mieszka w wewnętrznym człowieku”. Jest więc Światłem, które
53
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nieustannie oświetla ludzki umysł i dzięki któremu człowiek
jest w stanie widzieć Prawdę, tak jak w świetle słońca widzi
przedmioty postrzegane przy pomocy wzroku. Czym jednak jest
owo „wewnętrzne” widzenie dokonywane „ukrytym okiem
duszy”? Gdzie ono się dokonuje? BoŜej Prawdy naleŜy szukać
niewątpliwie w najwyŜszej „warstwie” ludzkiej duszy, do której
naleŜy umysł. To on podlega wpływowi rozjaśniającego go
Światła, a jego „widzenie” w owym Świetle nie jest niczym
innym jak rozumieniem spraw BoŜych, a dokładniej mówiąc –
dostrzeganiem działania Boga przez konkretne osoby i
wydarzenia.
Ponadto autor wyraźnie podkreśla, Ŝe owo Światło jest dane
kaŜdemu człowiekowi, ale teŜ nie wszyscy ludzie z Niego
korzystają, nie wszyscy teŜ korzystają z Niego w tej samej
mierze. Niewątpliwy wpływ na zakres „widzenia duszy” ma
zaangaŜowanie woli człowieka w podąŜanie za tym Światłem. Im
człowiek bardziej pragnie Go, a więc, im człowiek bardziej
pragnie Boga, tym On bardziej się przed Nim odsłania, pozwala
mu coraz więcej zrozumieć. Im więcej z kolei zrozumie, tym
bardziej pragnie Boga, a co za tym idzie, więcej teŜ otrzymuje.
Na początku tej drogi widać niewiele, bo trzeba dotrzeć do
„wewnętrznego człowieka”, a więc opuścić „człowieka
zewnętrznego”, osadzonego w przedmiotach zmysłowych i
zewnętrznych. Później jednak widzi się coraz więcej, coraz
wyraźniej i coraz sprawniej odpowiada się na to Światło.
Jakim Nauczycielem jest wobec tego Chrystus? MoŜna
odpowiedzieć najpierw, Ŝe bardzo subtelnym, który niczego nie
narzuca człowiekowi: chce, to idzie za Światłem, nie chce, to
nie idzie. Jest Nauczycielem, który nie traci przy bliŜszym
poznaniu, a wręcz przeciwnie, coraz bardziej zyskuje, bo bliŜsza
znajomość coraz bardziej pociąga. Jest zatem Nauczycielem,
który odsłania się powoli. On prowadzi ku sobie po drodze, na
której pierwszym i kaŜdym następnym krokiem jest kolejny akt
woli. Nie robi niczego, czego człowiek by nie chciał. Prowadzi
kaŜdego inaczej i dokąd chce. Jest Nauczycielem, którego
autorytet nie przemija i Mistrzem, którego uczeń nigdy nie
„przerośnie”. Ponadto jest Nauczycielem, który nie idzie obok
człowieka, ani przed nim, ani teŜ za nim, nie oddala się i nie
zostawia w osamotnieniu, nie rezygnuje z nauczania i nie traci
cierpliwości. Jest Nauczycielem, który zawsze idzie razem z
człowiekiem, bo mieszka w jego wnętrzu. Idzie tylko w
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Prawdzie, a gdy trzeba w imię tej Prawdy człowieka bronić,
oddaje za niego Ŝycie.
O PAŃSTWIE BOśYM
V 21. W tych okolicznościach moc ustanowienia państwa i władzy
przypisać powinniśmy jedynie prawdziwemu Bogu. Tylko On udziela
poboŜnym szczęśliwości w królestwie niebieskim, władztwem
ziemskim zaś obdarza i poboŜnych, i bezboŜnych wedle swego
upodobania, które nigdy nie jest niesprawiedliwe. Choć juŜ w pewnej
mierze omówiliśmy coś niecoś z tego, co Bóg zechciał odsłonić przed
nami, to jednak zbadanie tajemnic ludzkich, dokładne sprawdzenie i
rozpoznanie zasług poszczególnych państw jest dla nas sprawą zbyt
wielką, znacznie przewyŜszającą nasze siły (...).
XI 1. Państwem BoŜym zwiemy państwowość poświadczoną przez
to Pismo, które nie przez przypadkowe odruchy myśli, lecz wprost
przez zrządzenie najwyŜszej Opatrzności, przewyŜszając swoją boską
powagą wszelkie pisma wszystkich narodów, podbiło wszelkie
odmiany ludzkich umysłowości. Tam właśnie napisano: „chlubne
rzeczy powiedziano o tobie, państwo BoŜe”. W innym znów Psalmie
moŜna przeczytać: „Wielki jest Pan, godny największej chwały w
państwie Boga naszego, na świętej górze Jego; On, który pomnaŜa
radość całej ziemi”. A nieco dalej w tymŜe Psalmie: „Jak słyszeliśmy,
tak teŜ widzieliśmy w państwie Pana cnót, w państwie Boga naszego;
Bóg je ugruntował na wieki”. I w jeszcze innym Psalmie: „Rzeka
radości zalewa państwo BoŜe; NajwyŜszy uświęcił przybytek swój;
Bóg jest w pośrodku niego, nie dozna więc ono wstrząsu”.
Z tych i innych tegoŜ rodzaju świadectw, których przytaczanie
trwałoby nazbyt długo, dowiedzieliśmy się o istnieniu jakiegoś
„państwa BoŜego” i zapragnęliśmy zostać jego obywatelami,
pobudzeni przez tę miłość, jaką natchnął nas jego ZałoŜyciel. Nad tego
to ZałoŜyciela państwa świętego obywatele państwowości ziemskiej
przenoszą swoje własne bóstwa, nie wiedząc, Ŝe jest On Bogiem
bogów; nie bogów fałszywych, to znaczy złych i pysznych, którzy –
pozbawieni owej nieodmiennej, wspólnej wszystkim światłości i
dlatego pozostawieni przy pewnej bardzo szczupłej władzy – trzymają
się swych w jakiejś mierze osobistych przejawów mocy i od
podporządkowanych sobie przez oszustwo ludzi domagają się boskiej
czci; ale bogów dobrych i świętych, którzy znajdują zadowolenie
raczej we własnym poddaniu się Bogu jedynemu niźli w poddaniu
sobie wielu istot innych i raczej w składaniu czci Bogu niźli odbieraniu
jej zamiast Boga (...).
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XV 4. Państwo ziemskie, które nie będzie wieczne (bo przestanie
być państwem, gdy zostanie skazane na odcierpienie dostatecznej
kary), ma tu na ziemi swoje dobro i raduje się z uczestniczenia w nim,
o ile takie rzeczy mogą dawać radość. A poniewaŜ nie jest to dobro
tego rodzaju, iŜ miłośnikom swym nie przysparza Ŝadnych kłopotów,
więc i państwo owo rozpada się bardzo często na części, które
przeciwstawiają się sobie w sporach i wojnach, walkach i dąŜeniu do
zwycięstw, co niosą śmierć i same są śmiertelne. Bo gdy jakakolwiek
część państwa, wszczynając wojnę, powstaje przeciw innej części,
wówczas pragnie zostać zwycięŜczynią narodów, choć sama jest
niewolnicą występków. A gdy zwycięŜa i unosi się pychą, zwycięstwo
to staje się przyczyną jej śmierci. Gdy wszakŜe pamiętając o
zmiennym losie i ogólnej niestałości rzeczy, więcej się trapi
przeciwnościami, które mogą wrócić, niŜ nadyma się osiągniętą
pomyślnością, to jedynie owo zwycięstwo jest śmiertelne. Bo dla
zwycięskiej części niemoŜliwe będzie utrzymanie trwałego władztwa
nad tymi, których zdołała przez zwycięstwo swe ujarzmić.
Niesłusznie jednak mówi się, iŜ rzeczy, których tak poŜąda to
państwo, nie są dobre, skoro samo ono jako część rodzaju ludzkiego
jest jeszcze lepsze. Jako Ŝe ze względu na najniŜsze dobra poŜąda
ono jakiegoś ziemskiego pokoju i pragnie dojść do niego poprzez
wojnę. Gdy zwycięŜy i gdy nikt juŜ nie będzie mu stawiał oporu,
nastąpi pokój, którego nie zaznawały wrogie sobie części, walcząc o
rzeczy, jakich w swoim nieszczęsnym niedostatku nie mogły mieć
równocześnie. Do takiego oto pokoju zdąŜają uciąŜliwe wojny, taki to
pokój uzyskuje poczytane za chwalebne zwycięstwo! Gdy natomiast
zwycięŜają tacy, którzy walczyli o słuszniejszą sprawę, nikt nie wątpi,
Ŝe godzi się Ŝyczyć im tego zwycięstwa i Ŝe pragnąć trzeba
zbliŜającego się pokoju. A to są dobra właściwe, będące niewątpliwie
BoŜymi darami. Jeśli jednak ze wzgardą dóbr doskonalszych –
naleŜących do państwa niebieskiego, gdzie zwycięstwo w warunkach
wiecznego i najpełniejszego pokoju nie będzie juŜ zagroŜone – poŜąda
się dóbr ziemskich tak, iŜ albo się je poczytuje za jedyne, albo miłuje
więcej od dóbr wyŜszych, to nieuniknienie następuje za tym dalsza
nieszczęśliwość, która dotychczasową biedę jeszcze potęguje.
XIX 17. Lecz dom ludzi, którzy nie Ŝyją z wiary, zabiega o pokój
ziemski wśród dóbr i wygód Ŝycia doczesnego; natomiast dom ludzi
Ŝyjących z wiary oczekuje dóbr wiecznych, przyobiecanych dla
przyszłego Ŝycia; dóbr ziemskich zaś i doczesnych uŜywa jako obcy
przechodzień: tak, by nie dać im się usidlić i odwrócić od Boga, do
którego podąŜa, by jednak wspierać się na nich i nie powiększać
cięŜaru ciała, podlegającego skaŜeniu i przez to obciąŜającego duszę,
natomiast czynić go znośniejszym. Dlatego teŜ korzystanie z dóbr
niezbędnych dla tego śmiertelnego Ŝywota jest wspólne obu grupom
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ludzi i obu odmianom domów, lecz cel takiego korzystania u kaŜdej z
nich pozostaje osobny, jej tylko właściwy i wysoce odmienny.
Tak tedy państwo ziemskie, nie Ŝyjące z wiary, dąŜy do pokoju
ziemskiego, a zgodę obywateli co do rozkazywania i posłuchu
zasadza na tym, iŜby panowała między nimi pewna zgodność ludzkiej
woli w zakresie spraw wiąŜących się z doczesnym Ŝyciem.
Państwo niebieskie lub raczej ta jego część, która jako obca wędruje
w tym znikomym świecie i Ŝyje z wiary, nieuniknienie musi równieŜ
korzystać z tego pokoju do czasu, gdy przeminie sama śmiertelność,
dla której pokój taki jest konieczny. Zgodnie z tym, gdy na łonie
państwa ziemskiego przepędza czas swego wygnania niczym jeniec,
mający juŜ wszelako obietnicę uwolnienia i duchowy dar jako jej
porękę, nie waha się okazywać posłuchu prawom państwowości
ziemskiej, rządzącym wszystkim tym, co się przyczynia do
podtrzymania śmiertelnego Ŝycia. A Ŝe ta śmiertelna doczesność jest
im wspólna, więc w sprawach z nią związanych musi pomiędzy
dwoma państwami panować zgoda.
Lecz państwo ziemskie miało pewnych mędrców, których nauka
BoŜa nie uznaje. Bo juŜ to w oparciu o własne domysły, juŜ to
zwiedzeni przez demony, wierzyli oni, Ŝe dla spraw ludzkich zjednać
trzeba wielu bogów i Ŝe odmienne, by tak rzec, ich powinności
rozciągałyby się tylko na podlegające im rzeczy. Tak wiec jeden
rządziłby ciałem, drugi duszą. W samym ciele do innego bóstwa
naleŜałaby głowa, do innego kark, a do innych bóstw róŜne pozostałe
części. Podobnie równieŜ w duszy: inne bóstwo rządziłoby
przyrodzoną zdolnością, inne wiedzą, inne gniewem, a inne
poŜądaniem. Gdy chodzi o rzeczy związane z Ŝyciem, to innemu
bóstwu podlegałoby bydło, innemu pszenica, innemu wino, innemu
oliwa, innemu lasy, innemu pieniądze, innemu Ŝegluga, innemu wojny
i zwycięstwa, innemu związki małŜeńskie, innemu rodzenie dzieci i
płodność, a jeszcze innym reszta rzeczy.
W przeciwieństwie do tego państwo niebieskie ma świadomość, Ŝe
trzeba czcić jednego tylko Boga, i w swojej wiernej poboŜności
mniema, Ŝe Jemu wyłącznie trzeba okazywać uległość poprzez
słuŜbę, która zwie się po grecku latreía, a naleŜy się wyłącznie
samemu Bogu. Lecz to sprawia, Ŝe państwo niebieskie nie moŜe mieć
zasad religijnych wspólnych z państwem ziemskim Musi więc
nieuniknienie róŜnić się z nim, musi być cięŜarem dla ludzi o
odmiennych przekonaniach, musi znosić ich gniew, nienawiść i
gwałtowne prześladowania, chyba Ŝe czasem powstrzyma
zapalczywość wrogów budząc lęk liczebnością swoich zwolenników,
zawsze jednak uciekając się do pomocy BoŜej. To niebieskie państwo
w czasie, gdy odbywa ziemską pielgrzymkę, powołuje swych
obywateli spośród wszystkich narodów i zbiera pielgrzymującą
społeczność z wszelkich języków, nie troszcząc się o róŜnice w
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obyczajach, prawach i urządzeniach, które słuŜą wprowadzaniu lub
utrzymaniu pokoju ziemskiego. Niczego z tych rzeczy nie znosi ono i
niczego nie niszczy; co więcej, zachowując je, przestrzega
wszystkiego, co, choć róŜne u róŜnych narodów, zdąŜa jednak do
wspólnego celu, to jest do ziemskiego pokoju; przestrzega pod
warunkiem, iŜ nie przeszkadza to religii, która naucza, Ŝe naleŜy
oddawać cześć jednemu tylko, najwyŜszemu i prawdziwemu Bogu.
A więc i państwo niebieskie podczas pielgrzymki swej korzysta z
pokoju ziemskiego. Jedność ludzkiej woli w sprawach tyczących się
śmiertelnej natury człowieczej stara się ono osiągnąć i ochronić, o ile
pozwala na to konieczność nienaruszonego zachowania poboŜności i
religii. Ten ziemski pokój odnosi się do pokoju niebieskiego,
prawdziwego tak dalece, iŜ on tylko winien być uwaŜany za pokój i
zwać się pokojem, przynajmniej pokojem rozumnego stworzenia, to
znaczy społecznością doskonale uporządkowaną i doskonale zgodną
w radowaniu się Bogiem tudzieŜ wzajemnym radowaniu się sobą w
Bogu. Gdy się do celu tego dojdzie, Ŝycie nie będzie juŜ śmiertelne, lecz
w pełni i niezawodnie trwałe; ciało zaś straci charakter ciała
wyposaŜonego w duszę, czyli takiego, które podlega skaŜeniu i jest
cięŜarem dla duszy, natomiast stanie się ciałem duchowym, czyli
wolnym od wszelkich potrzeb i całkowicie podporządkowanym woli.
Państwo, które w wierze pielgrzymuje, ma ten pokój. Dzięki swej
wierze Ŝyje ono sprawiedliwie, zdobycie owego pokoju mając na
względzie we wszystkich spełnianych wobec Boga i bliźniego dobrych
uczynkach. Jako Ŝe Ŝycie państwa jest z całą pewnością Ŝyciem
społecznym.54

Po lekturze powyŜszych fragmentów dzieła św. Augustyna
nasuwają się pytania: dlaczego autor dokonuje takiego
podziału?, dlaczego wyróŜnia państwo BoŜe i odróŜnia je od
państwa ziemskiego?, czemu ma to odróŜnienie słuŜyć? Wydaje
się, Ŝe zastosowanie takiego rozwiązania ma sens, jeśli patrzy
się na nie w świetle augustyńskiej koncepcji człowieka, który
jest usytuowany w porządku natury, ale teŜ i w porządku łaski.
Prezentując własne rozumienie państwa autor wskazuje przede
wszystkim na sens Ŝycia ludzkiego na ziemi, później dopiero
określa zasady tego Ŝycia. Ukazuje więc tematykę państwa w
perspektywie celu ostatecznego, którym jest Bóg. Zarazem
wszystkie pośrednie cele, słuŜące temu najwyŜszemu, są mu
podporządkowane i realizowane w jego perspektywie.

54

Św. Augustyn, O państwie BoŜym, tłum. W. Kornatowski, Warszawa
1977.
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Św. Augustyn wyraźnie oddziela bowiem świat cielesny czy
fizyczny od świata duchowego, do którego człowiek zmierza ze
względu na najdoskonalszy pierwiastek w nim zawarty, czyli
swoją duszę. Ma przy tym świadomość, Ŝe osiągnięcie
Niezmiennego Dobra moŜe się dokonać jedynie przez duszę, a
zwłaszcza przez jej rozumną „część”. Właśnie troska o duszę
jest właściwą drogą dającą człowiekowi perspektywę zbawienia.
Stąd teŜ państwo ziemskie ma sens jedynie w świetle przyszłego
Ŝycia w państwie BoŜym, czyli po prostu w Królestwie
Niebieskim, do którego zaprasza sam Bóg. Ograniczenie się w
rozwaŜaniach jedynie do ziemskiej rzeczywistości, byłoby dla
św. Augustyna przekreśleniem celowego i sensownego Ŝycia
człowieka oraz dobra tego, co w nim najcenniejsze – jego
rozumnej i wolnej duszy.
Nie znaczy to jednak, Ŝe zorganizowane przez ludzi państwo
ziemskie nie ma Ŝadnego sensu. W oczach autora wszystkie
działania człowieka zmierzające do zachowania pokoju i
wytworzenia odpowiednich warunków do rozwoju duchowego
kaŜdego obywatela, są sensowne i jak najbardziej poŜądane.
Tracą jednak sens wtedy, gdy rządzący państwem naduŜywają
swojej władzy, a przede wszystkim zmieniają cel państwa,
którym nie jest dla nich dobro obywateli w perspektywie ich
zbawienia, lecz dobro ograniczone jedynie do świata
materialnego.
Św. Augustyn zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe Ŝadne państwo
ziemskie nie jest idealne. W Ŝadnym takim państwie nie
mieszkają tylko obywatele nastawieni na troskę o wzrost
duchowy. Są bowiem i tacy, którzy Ŝyją wyłącznie dla dóbr
doczesnych, a nie przyszłych. Jedni i drudzy są jednak
zobowiązani do zgodnego współŜycia, choć przyświeca im
radykalnie odmienny cel. Pierwsi zmierzają do Królestwa
Niebieskiego, drudzy - przywiązują się do dóbr doczesnych.
Państwo BoŜe zasadniczo róŜni się od ziemskiego. Pierwsze
bowiem ma odwiecznego i niezmiennego ZałoŜyciela i Władcę,
który kieruje się wyłącznie sprawiedliwością. Państwo to nie ma
Ŝadnych granic, określonego terytorium, nie skupia obywateli
jakiejś wybranej narodowości, języka i kultury. Tu mogą
mieszkać wszyscy, bez względu na przypadłościowe róŜnice
zachodzące między nimi. W tym państwie nikt nikogo nie
wyzyskuje, nie krzywdzi, nie pozbawia Ŝycia. Jest to państwo
idealne. Drugie z kolei, ziemskie, jest zarządzane przez ludzi,
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którzy mogą się mylić, krzywdzić innych, wprowadzać
niesprawiedliwość społeczną, wyzyskiwać drugich, prowadzić
długotrwałe i krwawe wojny. Tutaj waŜne jest zajmowane
terytorium,
dogodne
połoŜenie,
posiadane
uzbrojenie,
instytucje społeczne, język urzędowy i wszelkie inne dobra
materialne, będące zawsze podstawą róŜnic zachodzących
między ludźmi.
Z tego teŜ powodu św. Augustyn traktuje państwo ziemskie
jako nietrwałe i nie przypisuje mu wartości odpowiedniej dla
duszy ludzkiej, w którą wpisane jest pragnienie wiecznego
pokoju, sprawiedliwości i miłości. Dlatego tak wiele miejsca
poświęca na przedstawienie trwałej perspektywy Ŝycia duszy
ludzkiej po oddzieleniu od ciała w Królestwie Prawdziwego
Szczęścia.
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ŚW. TOMASZ Z AKWINU
(1225 – 1274 po Chr.) Teolog i filozof średniowiecza,
jeden z najwybitniejszych myślicieli w dziejach
chrześcijaństwa. Doktor Kościoła znany jako Doktor
Anielski (łac. doctor angelicus). Uczeń św. Alberta
Wielkiego. Twórca własnego systemu, który cechuje
wzajemne uzupełnianie się teologii i filozofii,
hierarchia bytów w aspekcie doskonałości stworzenia,
struktura ontyczna Boga jako Samoistnego Aktu
Istnienia
i
struktura
stworzeń
zawierających
przygodny akt istnienia, a takŜe staranne oddzielenie
porządku natury od porządku łaski. Autor wielu dzieł, z których
najwaŜniejsze to: Komentarz do Sentencji Piotra Lombarda, O zasadach
natury, O bycie i istocie, O prawdzie, Kwestie dowolne, In Boethium De
Trinitate, Summa filozoficzna, Komentarz do Fizyki Arystotelesa,
Metafizyki, Etyki Nikomachejskiej, O duszy, Polityki, O jedności intelektu
przeciw awerroistom, O stworzeniach duchowych, O jedności Słowa
Wcielonego, Komentarz do Liber de causis, O cnotach, Summa teologiczna,
Streszczenie teologii.

SUMA TEOLOGICZNA
Czy poza filozofią konieczna jest jeszcze inna nauka?
Oprócz nauk filozoficznych, które stanowią przedmiot dociekań
rozumu (ratio), zbawienie człowieka koniecznie domaga się istnienia
jakiejś nauki pochodzącej z objawienia BoŜego.
Po pierwsze dlatego, poniewaŜ człowiek jest skierowany do Boga
jako do swego celu; prawda ta jednak przekracza zdolności
poznawcze rozumu; mówi o tym wyraźnie prorok Izajasz: "Oko nie
widziało, BoŜe, poza Tobą, coś nagotował miłującym Ciebie" (Iz., 64);
a przecieŜ człowiek, który powinien wszystkie swoje intencje i
działania kierować do celu, winien najpierw znać ten cel. Stąd
konieczną rzeczą do zbawienia człowieka jest to, Ŝeby znał niektóre
prawdy przekazane przez Objawienie BoŜe, przekraczające ludzki
rozum.
Po drugie dlatego, Ŝe takŜe i o tych prawdach, dotyczących Boga,
do których rozum ludzki moŜe dojść, objawienie BoŜe musiało pouczyć
człowieka. Prawdą o Bogu bowiem, zdobytą wysiłkiem rozumu,
cieszyliby się tylko nieliczni ludzie, po długim czasie szukania i to z
domieszką wielu błędów; gdy tymczasem od znajomości tej prawdy
zaleŜy całe zbawienie człowieka, które jest w Bogu. Aby więc
zbawienie ludzi w sposób bardziej dostępny i pewny się dokonywało,
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konieczne było pouczenie ludzi o sprawach BoŜych przez objawienie
BoŜe.
Tak więc oprócz nauk filozoficznych, które stanowią przedmiot
dociekań rozumu, koniecznie musi istnieć jeszcze i nauka święta,
wywodząca się z objawienia BoŜego.55

Św. Tomasz z Akwinu, wybitny teolog i filozof średniowiecza,
wyznacza filozofii rolę słuŜebną wobec teologii, traktując
pierwszą jako rozumne wyjaśnienie czy swoiste zrozumienie
drugiej. Stąd dzieła Akwinaty są dziełami z gruntu
teologicznymi, a nie filozoficznymi. Tym samym równieŜ tutaj
oddzielenie jednej od drugiej wydaje się pozbawione sensu ze
względu na wzajemne ich uzupełnianie się. Dość powszechnie
sądzi się, Ŝe św. Tomasz starannie wyznacza granice teologii i
filozofii. Wprowadza w ten sposób do swoich rozwaŜań
metodologiczny ład. W konsekwencjach historycznych jednak
następuje przekroczenie tej spójności przedmiotowej, a nawet
skrupulatne odgraniczenie, czy wręcz izolacja jednej i drugiej,
do tego stopnia, Ŝe zarówno teologia, jak i filozofia, stanowią
zasadniczo róŜne nauki.
MoŜna w tym miejscu zastanowić się, dlaczego Akwinata
wyznacza filozofii rolę pomocniczą, dlaczego kieruje ją na drugi
plan, by za priorytet uznać teologię. Czy zmienia się przedmiot
filozofii? Podobnie jak św. Augustyn, tak i św. Tomasz, zajmuje
się badaniem całej rzeczywistości, a więc tej widzialnej i tej
niewidzialnej, czysto duchowej. W tym miejscu podstawy
rozwaŜań nie róŜnią się zasadniczo od punktu wyjścia, jaki
mieli do dyspozycji filozofowie greccy, filozofowie pogańscy. Nie
w tym więc tkwi potrzeba priorytetu teologii. Zawiera się ona w
czymś innym - w chrześcijańskim objawieniu prawd wiary,
które przekraczają granice rozumnego poznania ludzkiego, tu
teŜ filozofia nie sięga. Przedmiot teologii jak najbardziej dotyczy
rzeczywistości, dotyczy Rzeczywistości Najpełniejszej, bo
samego Boga, lecz człowiek przy pomocy naturalnych,
przyrodzonych mu władz nie jest w stanie Go poznać.
Tymczasem objawienie niesie za sobą całą gamę prawd, czy
wręcz Tajemnic BoŜych, które dla światła ludzkiego rozumu są
zakryte. Stąd potrzeba objawienia. Jedyną rzeczą, jaką filozof
55

Św. Tomasz, Summa teologiczna, cz.1, q. 1, a. 1, c, tłum. własne (w
dalszej części zastosowane zostaną same oznaczenia, wskazujące na miejsce
występowania danego fragmentu w całym dziele).
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moŜe zrobić w obliczu tej Tajemnicy, jest próba jej zrozumienia,
wyjaśnienia, zgłębienia, wsparta zarazem faktem wielkości
Boga i własnej wobec Niego bezradności.
Niewątpliwie rodzi pytania stwierdzenie św. Tomasza o
konieczności poznania prawd objawionych do zbawienia. Biorąc
pod uwagę historyczne uwarunkowania średniowiecznej
koncepcji
predestynacji,
moŜna
zrozumieć
problem
„przeznaczenia do zbawienia”. MoŜna jednak dostrzec inne
pytania związane z tą wypowiedzią: Czy zbawienie osiąga się w
wyniku nabytej wiedzy o Bogu? Czy chodzi właśnie o wiedzę
teologiczną? Czy nie jest to w ogóle problem gnostycki? Pewną
wiedzą o Bogu dysponują przecieŜ juŜ niektórzy poganie,
zwłaszcza ci oskarŜeni i skazani za bezboŜność (w odniesieniu
do bóstw uznawanych przez państwo). Jeśli chodzi o wiedzę
teologiczną w sensie chrześcijańskiego objawienia, to rodzi ona
właśnie problem predestynacji. Bo co się dzieje z poganami,
których Pan Bóg stworzył i nieustannie podtrzymywał w
istnieniu, wyznaczając im własną drogę Ŝycia, czasem nawet
drogę ludzkiego geniuszu, a nawet drogę pięknego, uczciwego
Ŝycia w prawdzie i miłości? Co z filozofami greckimi, którzy
przygotowali mentalny grunt do przyjęcia objawienia przez
chrześcijan? Co z Sokratesem, który dla prawdy w BoŜe
prowadzenie i istnienie świata wiecznego, doskonałego, czysto
duchowego oddał swoje Ŝycie? Co z ludźmi Ŝyjącymi we
współczesnych czasach, którzy nie mają najmniejszej szansy na
poznanie Boga Trójosobowego? Czy ci ludzie z góry są
przeznaczeni na potępienie?
Na drodze do Prawdy ukazanej przez św. Tomasza bez
wątpienia poznanie objawienia jest niezbędne do przekroczenia
porządku ludzkiej natury i nadprzyrodzonego Ŝycia w łasce.
Akwinata jednak nie czyni tego poznania celem ludzkiego
postępowania, ale uznaje je za właściwy środek do zjednoczenia
z Bogiem. Stąd teŜ pochodzi potrzeba i pierwszeństwo teologii,
która odsłania prawdę o Bogu i Prawdę Boga.
Droga z ruchu
To, Ŝe Bóg jest, moŜna uzasadnić przy pomocy pięciu dróg.
Pierwszą zaś i bardziej oczywistą drogą jest ta, w której bierze się
pod uwagę ruch. Pewne jest bowiem i zmysłowo potwierdzone, Ŝe
niektóre rzeczy na tym świecie podlegają ruchowi. Wszystko zaś, co
porusza się, jest poruszane przez coś drugiego. Nic bowiem nie
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porusza się, jeśli nie jest w moŜności (in potentia) do tego, do czego
jest poruszane. A porusza się coś o tyle, o ile jest aktem (actu).
Poruszanie bowiem niczym innym nie jest, jak przeprowadzaniem
czegoś z moŜności (de potentia) do aktu (in actum): a nic nie moŜe być
sprowadzane z moŜności do aktu, jeśli nie przez jakiś byt w akcie, tak
jak to, co jest gorące w akcie, na przykład ogień, czyni, Ŝe drewno,
które jest gorące w moŜności, staje się gorącym w akcie, i przez to je
porusza i przemienia. Nie jest zaś moŜliwe, Ŝeby to samo było
jednocześnie w akcie i moŜności pod tym samym względem
(secundum idem), lecz tylko pod róŜnymi względami. To bowiem, co
jest gorące w akcie, nie moŜe być zarazem gorące w moŜności, lecz
moŜe być jednocześnie zimne w moŜności. NiemoŜliwe jest więc, aby
coś, pod tym samym względem i w ten sam sposób, było
poruszającym i poruszanym lub by poruszało siebie. Trzeba więc
przyjąć, Ŝe wszystko, co porusza się, jest poruszane przez coś
drugiego. Jeśli więc to, co porusza [coś drugiego], samo teŜ porusza
się, to trzeba, Ŝeby i ono było poruszone przez coś innego; a tamto
jeszcze przez coś innego. To zaś nie zachodzi w nieskończoność,
poniewaŜ nie byłoby pierwszego poruszającego, a w konsekwencji i
Ŝadnego innego poruszającego, gdyŜ poruszający nie poruszają, jeśli
nie są poruszani przez pierwszego poruszającego, tak jak laska
porusza, o ile porusza nią ręka. Konieczne jest więc dojście do
jakiegoś pierwszego poruszającego, który przez nic innego nie jest
poruszany – a tego wszyscy uwaŜają za Boga.56
Droga z przyczynowości
Druga droga pochodzi z ujęcia przyczyny sprawczej. Odkrywamy
bowiem, Ŝe w przedmiotach zmysłowego poznania (in istis
sensibilibus), jest zawarty porządek przyczyn sprawczych. Nie
odkrywamy jednak, i nie jest to moŜliwe, Ŝeby coś było przyczyną
sprawczą samego siebie, poniewaŜ w takim przypadku byłoby
wcześniej od samego siebie, a to jest niemoŜliwe. Nie jest zatem
moŜliwe, Ŝeby w ujęciu przyczyn sprawczych postępować w
nieskończoność. Albowiem w przyczynach sprawczych występuje
uporządkowanie, pierwsza jest przyczyną pośredniej, a pośrednia jest
przyczyną ostatniej i nie ma znaczenia, czy pośrednia jest jedna, czy
jest ich wiele. Usuwając jednak przyczynę, usuwa się i skutek. Jeśli
nie byłoby pierwszej wśród przyczyn sprawczych, nie byłoby ostatniej
ani pośredniej. Jeśliby zaś zmierzałoby się do nieskończoności w
ujęciu przyczynach pośrednich, nie byłoby pierwszej przyczyny
sprawczej, a zatem nie byłoby i ostatniego skutku ani teŜ przyczyn
sprawczych pośrednich, co jest fałszem. Konieczne jest więc przyjęcie
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jakiejś pierwszej przyczyny sprawczej, którą wszyscy nazywają
Bogiem.57
Droga z przygodności
Trzecia droga bierze się z moŜliwości i konieczności, i przedstawia
się następująco. Odkrywamy bowiem wśród rzeczy i takie, które mogą
być i nie być (possibilia esse et non esse); skoro niektóre z nich
podlegają powstawaniu i niszczeniu, konsekwentnie mogą być i nie
być. NiemoŜliwe jest zatem, aby wszystko, co jest, zawsze było. To
bowiem, co moŜe nie być, niekiedy nie jest. Jeśli więc wszystko jest
takie, Ŝe moŜe nie być, to kiedyś nic nie było. Lecz, jeśli to jest
prawdą, to i teraz nic nie jest, bowiem to, co nie jest, nie zaczyna być,
chyba, Ŝe dzięki temu, co juŜ jest. Jeśli więc nic nie było bytem, to nie
jest moŜliwe, by coś zaczęło być, i w ten sposób teraz takŜe nic nie
jest. A to jest fałszem. Nie wszystkie więc byty są moŜliwe, ale trzeba
przyjąć, Ŝe jest jakiś byt konieczny. To zaś, co jest konieczne, ma
przyczynę swojej konieczności poza sobą (aliunde), albo jej nie ma. Nie
jest zaś moŜliwe, aby postępować w nieskończoność w porządku
przyczyn koniecznych, które mają przyczynę swojej konieczności, tak
jak nie jest to moŜliwe w porządku przyczyn sprawczych, co zostało
dowiedzione. Jest więc rzeczą konieczną przyjąć byt, który jest sam
przez się konieczny i nie ma przyczyny swojej konieczności poza sobą,
lecz jest przyczyną konieczności dla innych i który wszyscy nazywają
Bogiem.58
Droga ze stopni doskonałości
Czwarta droga bierze się ze stopni, które znajdują się w rzeczach.
Znajduje się bowiem w rzeczach coś, co sprawia, Ŝe są bardziej i
mniej dobre (bonum), prawdziwe (verum), szlachetne (nobile), i inne.
Ale „bardziej” i „mniej” orzeka się o róŜnych rzeczach ze względu na
to, Ŝe przybliŜają się w róŜny sposób do czegoś, co jest „najbardziej”,
jak na przykład bardziej ciepłe jest to, co bardziej przybliŜa się do
tego, co jest najbardziej ciepłe. Jest więc coś takiego, co jest
najprawdziwsze, najlepsze i najszlachetniejsze, a w konsekwencji jest
najbardziej bytem, bowiem te rzeczy, które są najbardziej prawdziwe,
są najbardziej bytami, jak podaje II ks. „Metafizyki”. To, co orzeka się
„najbardziej” jakimś w określonym rodzaju, jest przyczyną
wszystkich rzeczy, które są tego rodzaju, jak na przykład ogień, który
jest najbardziej gorący, jest przyczyną wszystkiego, co gorące, jak o
tym mówi cytowana księga. Jest więc coś, co stanowi przyczynę
57
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istnienia (esse), przymiotów (bonitatis) i kaŜdej doskonałości, a tę
nazywamy Bogiem.59
Droga z celowości
Piąta droga bierze się z zarządzania rzeczami (ex gubernatione).
Widzimy bowiem, Ŝe niektóre rzeczy, te mianowicie, które nie mają
poznania (cognitio), jak ciała naturalne (corpora naturalia), działają ze
względu na cel, co ujawnia się w tym, Ŝe zawsze, albo częściej
działają w ten sam sposób, aby uzyskać to, co jest najlepsze.
Świadczy to o tym, Ŝe nie przez przypadek, ale z zamierzenia osiągają
cel. Te zaś rzeczy, które nie posiadają poznania, nie dąŜą do celu, jeśli
nie są do niego skierowane przez kogoś poznającego i rozumiejącego,
jak na przykład strzała przez łucznika. Jest zatem ktoś rozumiejący,
przez kogo wszystkie rzeczy naturalne są przyporządkowane do celu,
a kogo nazywamy Bogiem.60

Drogi czy argumenty przemawiające za istnieniem Boga św.
Tomasz umieszcza na początku największego swojego dzieła,
zarazem najczęściej studiowanego, jakim jest „Summa
teologiczna”. Układ zagadnień ma tu charakter starannie
uporządkowany, zgodny z neoplatońską metodą wykładu, a co
najwaŜniejsze – ściśle oddający rzeczywistość hierarchicznie
ustrukturowanych bytów. Summę otwierają kwestie dotyczące
Bytu NajwyŜszego i Pierwszego – Boga, najpierw w odniesieniu
do Niego samego, Jego istnienia, natury, a następnie relacji do
stworzeń, wręcz sposobu działania czy przejawiania się przez
stworzenia. Wśród nich zaś pierwsze miejsce przysługuje tym,
które z natury są bytami duchowymi, kolejne natomiast
zajmuje człowiek, a ten jest bytem cielesno-duchowym. Sposób
patrzenia na człowieka ma charakter specyficzny i daleko
odbiegający od renesansowego usytuowania go w centrum
świata, a w związku z tym w centrum wszelkich ludzkich
zainteresowań. Człowiek umieszczony jest na tle całego
wszechświata, zajmuje miejsce właściwe dla jego natury, a więc
– jak mawiają neoplatonicy – na granicy dwóch światów:
cielesnego i duchowego. To, co cielesne ma tu ustępować temu,
co duchowe, ma odsłaniać świat duchowy.
Z tej teŜ perspektywy człowiek patrzy na Boga i poszukuje
dróg uzasadniających Jego istnienie. Jest to niejako najpierw
59
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perspektywa próby odnalezienia się w świecie zewnętrznym
wobec człowieka. Jest to perspektywa skrupulatnego
poszukiwania Boga poza sobą, a zarazem pierwszego kroku
uczynionego przez człowieka na drodze do poznania prawdy o
sobie i prawdy o Bogu. Drogi prowadzące do Boga są teŜ
drogami prowadzącymi do Prawdy, Prawdy o Nim, o Nim
samym. W jasny sposób ukazują, jak daleko sięga ludzki
rozum, a mówiąc precyzyjnie – jakie są granice ludzkiego
poznania na gruncie, czy w oparciu wyłącznie o jego naturę.
Świat bowiem jest pełen znaków Boga, Jego śladów: w ruchu, w
przyczynowaniu skutków, w przygodności rzeczy, w ich
zróŜnicowanej doskonałości i w celowym działaniu.
KaŜda z dróg przedstawionych przez Akwinatę, choć
wychodzi od tego, co widzialne, ma doprowadzić do tego, co
niewidzialne, do innej rzeczywistości, do rzeczywistości
duchowej, a w konsekwencji do samego Boga – jej Autora.
Rzeczywistość bowiem nie jest jedynie materialna, ograniczona
do tego, co w jakiś sposób odczuwalne przy pomocy zmysłów.
Rzeczywistość jest teŜ duchowa, a moŜe przede wszystkim
duchowa. To, co cielesne jest po to, by naprowadzić na to, co
duchowe. ChociaŜby fakt ruchu, powszechnie dostrzegany i
przejawiający się w róŜnorodnych zmianach zachodzących w
świecie, wskazuje na zmianę duchową, którą św. Tomasz za
Arystotelesem określa przejściem z moŜności do aktu i przenosi
na świat niedostępny dla zmysłów, świat poznawany umysłem.
MoŜna się oczywiście przy tym zastanowić, dlaczego „drogę z
ruchu” Akwinata umieszcza jako pierwszą wśród pozostałych.
MoŜe choćby z powodu tego, iŜ ruch jest najłatwiej
dostrzegalny, a skutki przemian rzeczy, są poznawalne takŜe
zmysłowo. Poza tym ruch jest powszechny, ściśle związany z
Ŝyciem, a jego brak oznacza zarazem brak Ŝycia w świecie. Do
tego naleŜy dodać odniesienia historyczne. JuŜ bowiem pierwsi
filozofowie uznają ruch za podstawowy przejaw duszy, dającej
Ŝycie roślinom, zwierzętom, ludziom. Podobnie czyni teŜ
Arystoteles, który nie tylko wskazuje na źródło wszelkiego
ruchu, jakim jest Nieporuszony Poruszyciel, ale równieŜ
odróŜnia poszczególne typy ruchów.
Nieco inaczej wygląda sprawa z pozostałymi argumentami.
Tak zatem dostrzeganie przyczynowości w świecie wydaje się
być sprawą bardziej „rozumową”, poniewaŜ tutaj na podstawie
skutków ujętych w poznaniu, rozum poszukuje adekwatnej ich

115

przyczyny.
Podobnie
przygodność
bytów
domaga się
doświadczenia „kruchości” tego, co cielesne w wielu
jednostkach i wyprowadzenia powszechnego wniosku o braku
konieczności
ich
istnienia.
Argumentacja
ze
stopni
doskonałości z kolei jest wynikiem umysłowego porównania
cech bytów, a więc co najmniej dwóch róŜnych jednostek.
Droga z celowości natomiast niesie za sobą konieczność
obserwacji rzeczywistości, dostrzeŜenia jej uporządkowania,
rozumnego rozwoju, a zatem poznania umysłowego o wiele
głębszego od pozostałych.
Pozostaje jeszcze inne pytanie: Dlaczego św. Tomasz
przedstawia akurat pięć dróg argumentujących istnienie Boga?
Przez przypadek? Jak myśli Akwinata? PrzecieŜ Ŝaden z jego
poprzedników nie posługuje się tymi wszystkimi sposobami
dowodzenia. Skąd one się wzięły? Wydaje się, Ŝe wszystkie pięć
dróg przedstawionych przez św. Tomasza moŜe stanowić spójną
całość i wyjaśniać byt stworzony w aspekcie jego ostatecznych
racji. Stąd pochodzą pytania filozoficzne, jakie są tu waŜne. Do
nich naleŜą: pytanie o sam fakt ruchu rozumianego jako
zmiana (zarówno substancjalna, jak i przypadłościowa), czyli
przejście z moŜności do aktu, jakiemu byt podlega („droga z
ruchu”), pytanie o przyczynę bytu („droga z przyczynowości),
pytanie o naturę zmian zachodzących w bycie i dostrzegalnych
w świecie fizycznym („droga z przygodności”), pytanie o róŜnice
zachodzące między bytami, ujmowane przy ich porównywaniu
(„droga ze stopni doskonałości”) oraz pytanie o cel, ku któremu
zmierza byt („droga z celowości”).
Wydaje się teŜ, Ŝe trzy pierwsze argumenty, a więc: „drogę z
ruchu”, „z przyczynowości” i „przygodności bytów” łączy pewne
podobieństwo. Wszystkie te drogi są pytaniem o pewien ślad
Boga w świecie, który wskazuje na Przyczyną Sprawczą. Z kolei
„droga ze stopni doskonałości” moŜe wskazywać na
ukształtowanie kaŜdego w szczególności bytu jako wyjątkowego
indywiduum według określonego wzoru czy pomysłu zawartego
w Boskim Intelekcie. MoŜe zatem odnosić się do Boga jako
Przyczyny Wzorczej bytów. Natomiast „droga z celowości” moŜe
być wskazaniem na Boga jako Przyczynę Celową.
Pozostaje jeszcze dodać, Ŝe - w świetle pięciu argumentów na
rzecz istnienia Boga - przedstawiona przez św. Tomasza droga
do Prawdy jest ujęciem wielu róŜnych dróg poszukiwania Boga
w świecie, Boga, który po róŜnych ścieŜkach poznania prowadzi
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człowieka. NiezaleŜnie bowiem od tego, czy człowiek skupi
swoją uwagę na samej zmianie bytu, na przyczynie, na naturze
zmian zachodzących w bycie, celu czy róŜnicach zachodzących
między stworzeniami, wszystko to kieruje go ku Bogu. Wszędzie
bowiem są ślady Jego działania. Jakiekolwiek więc pytanie o
byt stworzony wskazuje na Niego.
Czy Ŝycie przysługuje Bogu?
śycie przysługuje Bogu w najbardziej właściwym znaczeniu.
Aby dowieść oczywistości tego stwierdzenia, naleŜy rozwaŜyć to, Ŝe
Ŝycie (vivere) przysługuje tym rzeczom, które same przez się działają,
a nie tym, które są poruszane przez inne, a kiedy coś doskonalej
komuś przypada, tym doskonalsze Ŝycie w nim się znajduje. Zatem w
rzeczach poruszających i poruszanych znajdują się trzy następujące
po sobie czynniki: najpierw cel poruszający działającego (agens).
Działającym zaś głównym jest ten, który działa przez swoją formę.
Ten jednak niekiedy posługuje się jakimś narzędziem, które nie działa
mocą własnej formy, lecz mocą głównego działającego. Temu
narzędziu przypada tylko uskutecznienie działania.
Są więc takie byty, które same się poruszają, ale nie ze względu na
formę lub cel, które dane im są z natury, lecz będąc jedynie
wykonawcami ruchu. Forma, przez którą działają, i cel, ze względu na
który działają, są ograniczone w nich przez naturę. Takimi są rośliny,
które stosownie do formy nadanej im przez naturę, poruszają siebie
same rosnąc lub marniejąc.
Są poza tym takie byty, które same siebie poruszają nie tylko pod
względem wykonywania ruchów, ale takŜe co do formy, która jest
zasadą (principium) ruchu, a którą same nabywają. Takimi są
zwierzęta, u których zasadą ruchu jest forma, ale nie nadana im przez
naturę, lecz nabyta przez zmysły. Stąd, im mają doskonalsze zmysły,
tym doskonalej same siebie poruszają. Te więc, które obdarzone są
tylko zmysłem dotyku, np. ostryga, niewiele górują nad ruchem roślin,
skoro ich poruszanie ogranicza się tylko do kurczenia i rozluźniania.
Te natomiast, które mają doskonałą władzę zmysłowych i mogą
poznawać nie tylko to, co z nimi połączone i stykające, ale takŜe i to,
co odległe, te mogą poruszać się ruchem postępowym ku oddalonym
rzeczom. I chociaŜ wspomniane zwierzęta otrzymują od zmysłów
formę, która jest zasadą ich ruchu, to jednak same sobie nie
wytyczają celu swojego działania (operatio) lub swojego ruchu, lecz cel
ów wszczepiła w nich natura; na mocy której instynkt natury popycha
je do jakiegoś działania (agere), stosownie do formy ujętej przez
zmysł.
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I dlatego ponad tymi zwierzętami są takie, które same siebie
poruszają takŜe ze względu na cel, który same sobie wyznaczają.
Zachodzi to tylko przy pomocy rozumu (ratio) i intelektu (intellectus),
którego poznanie moŜe ująć proporcję zachodzącą między celem a
środkami doń wiodącymi oraz przyporządkować jedno do drugiego.
Stąd doskonalszy sposób Ŝycia przysługuje tym bytom, które mają
intelekt, gdyŜ doskonalej poruszają siebie do działania. Świadczy o
tym fakt, Ŝe w jednym i tym samym człowieku władza intelektualna
(virtus intellectiva) porusza władze zmysłowe (potentiae sensitivae); te
zaś swoim nakazem poruszają organy, które wykonują ruch. Tak
bowiem w sztukach: sztuka Ŝeglarska, do której naleŜy posługiwanie
się statkami, wydaje rozporządzenia sztuce budownictwa statków,
która nadaje formę statkowi; ta z kolei wydaje rozkazy ich
wykonawcom co do dysponowania materią.
I chociaŜ nasz intelekt sam pewne rzeczy poznaje, to jednak jest
coś, co jest mu dane z góry przez naturę, tak jak pierwsze zasady
(prima principia), których nie moŜe pojmować inaczej, tylko tak jak są,
oraz cel ostateczny (ultimus finis), którego nie moŜe nie chcieć. ChociaŜ
więc intelekt do jednych rzeczy sam siebie porusza, to jednak do
innych musi być poruszany przez kogoś innego.
Taki więc byt, którego natura jest samym jego pojmowaniem
(intelligere), i u którego to, co ma naturalnie, nie jest ograniczone przez
coś innego, taki zajmuje najwyŜszy stopień Ŝycia. Takim zatem jest
Bóg. W Nim teŜ najbardziej zawarte jest Ŝycie. Tego samego zdania
jest takŜe Filozof, który w XII ks. „Metafizyki” pokazuje, Ŝe Bóg jest
bytem rozumiejącym (intelligens) i wyciąga z tego wniosek, iŜ ma
najdoskonalsze i wieczne Ŝycie, poniewaŜ Jego intelekt jest
najdoskonalszy i zawsze znajduje się w akcie.61

O ile w poprzednich fragmentach chodzi Akwinacie o ruch
stworzeń, to teraz chodzi o ruch ich Pierwszej Przyczyny.
Pytanie o Ŝycie w Bogu jest bowiem pytaniem takŜe o ruch
Boga. Wszak bez ruchu nie ma Ŝycia. W odniesieniu do
stworzeń
ruch
w
sensie
metafizycznym
polega
na
przeprowadzeniu ich z moŜności do aktu, czyli aktualizowaniu
moŜności w istnieniu. Proces aktualizacji moŜna porównać do
zaspokojenia pragnienia wpisanego w serce człowieka lub
rozwinięcia naturalnej zdolności do uczenia się czegoś. Ruch
jest wyrazem stawania się bytu, jego dąŜenia do wyŜszej
doskonałości, czyli dąŜenia do Pana Boga.
Tu jednak powstaje pytanie, czy ruch stworzeń jest zarazem
ruchem przysługującym Bogu, a w związku z tym, czy w Bogu
61
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znajduje się jakiś brak, jakaś moŜność, którą moŜna by
zaktualizować. Odpowiedź na te pytania moŜe być tylko jedna:
Bogu jako Pierwszej Przyczynie świata przysługuje pełnia,
doskonałość bytu pod kaŜdym względem i nie ma w Nim Ŝadnej
moŜności. Bóg będąc przyczyną ruchu, sam posiada go w
stopniu najwyŜszym, jednak ruch Boga jest inny niŜ ruch
stworzeń. Nie trudno więc zrozumieć Arystotelesa, który w
swojej
filozofii
pierwszy
byt
określa
Nieporuszonym
Poruszycielem, wskazując w ten sposób na jego doskonałość.
Św. Tomasz tutaj stosuje termin „ruch” w najmniej właściwym
sensie, bo on niejako „nie pasuje” do Boga. Inna jest bowiem
struktura Boga, a inna stworzeń. Bóg nie ma początku, nie
powstał w czasie i niczego nie brakuje Mu do doskonałości, jest
zatem Czystym Aktem Istnienia. Stworzenia z kolei są
uczynione przez Boga w czasie, mają więc początek, a ich akt
istnienia nie jest doskonały, bo właśnie zapoczątkowany przez
Boga. Nawet najwyŜszy anioł jako skutek działania Boga jest
jedynie Jego skutkiem i zawiera w sobie chociaŜby ten jeden
brak: brak istnienia wiecznego.
„Ruch” Boga, zatem jako Samoistnego Aktu Istnienia,
Czystego Aktu bez „domieszki” jakiejkolwiek moŜności, jest –
zdaniem Akwinaty - Jego działaniem. Ruch stworzeń ma
charakter niedoskonały, bo wyraŜa pewien brak. Działanie
Boga z kolei wynika z pełni Jego aktu. Z tego powodu
naleŜałoby moŜe powiedzieć, Ŝe ruch jest niedoskonałym
odbiciem działania, a nawet ruch naśladuje działanie czy słuŜy
działaniu, gdyŜ jest po prostu wyraŜaniem się aktu. Jest rzeczą
oczywistą, Ŝe im doskonalszy akt, tym lepiej wyraŜa się w
sposób duchowy, czyli przez działanie, a mniej w sposób
fizyczny, czyli przez ruch. Tak więc roślina przez swój
niedoskonały akt wyraŜa jedynie prosty ruch, zwierzę przez
nieco doskonalszy akt – ruch i działanie jedynie zmysłowe,
człowiek zaś przez o wiele doskonalszy akt – ruch, działanie
zmysłowe i umysłowe. Bóg z kolei jako Akt Doskonały wyraŜa
się wyłącznie na sposób działania i to najwyŜszego działania
umysłowego, jakim jest działanie intelektualne. śadne
stworzenie nie dosięga miary tego Aktu i Ŝadne nie przejawia
takiego
działania
jak
On.
Podobnie
materia
jest
niedoskonałością, której nie ma w Bogu, a jest w rzeczach.
Materia bowiem równieŜ odzwierciedla pewien brak aktu, bo
ogranicza do jednostki. Pełny Akt Boga nie posiada Ŝadnego
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ograniczenia, nie ma więc materii. Takiego jednostkowego
ograniczenia nie mają takŜe aniołowie, dlatego są – według św.
Tomasza – gatunkami.
Bogu więc w najwyŜszym stopniu przysługuje Ŝycie, które
wynika z Jego doskonałego „ruchu” określanego działaniem. W
najwyŜszym stopniu bowiem przysługuje Mu myślenie, chcenie,
kochanie, stwarzanie, czyli udzielanie aktu stworzeniom.
Wszystko bowiem jest u Niego na miarę Jego aktu, czyli Aktu
Doskonałego.
Czy w stworzeniach znajduje się koniecznie ślad Trójcy?
KaŜdy skutek jakoś odzwierciedla swoją przyczynę - ale w róŜny
sposób. Jest taki skutek, który przedstawia samą tylko
przyczynowość przyczyny, nie zaś jej formę, tak jak dym przedstawia
ogień, i o takim przedstawieniu orzeka się, Ŝe jest śladem (vestigium);
ślad bowiem wskazuje na ruch kogoś przechodzącego, ale nie
ujawnia, kim jest. Jest teŜ taki skutek, który ukazuje przyczynę, bo
ma podobieństwo jej formy, tak jak ogień wzniecony - ogień
wzniecający, a posąg Merkurego - Merkurego. I to jest ukazanie
obrazu (imagino).
Jak juŜ wyŜej zostało powiedziane, pochodzenia Osób Boskich
odbywają się ze względu na akt intelektu i woli: Syn bowiem pochodzi
jako Słowo intelektu, a Duch Święty jako Miłość woli. W stworzeniach
rozumnych więc, w których jest intelekt i wola, znajduje się
odzwierciedlenie Trójcy na sposób obrazu, o ile znajduje się w nich
słowo poczęte (verbum conceptum) i wypływająca z niego miłość (amor
procedens).
Natomiast
we
wszystkich
stworzeniach
znajduje
się
odzwierciedlenie Trójcy na sposób śladu, o ile w kaŜdym ze stworzeń
znajduje się coś, co trzeba odnieść do Osób Boskich jako do
przyczyny. KaŜde bowiem stworzenie trwa (subsisto) w swoim
istnieniu (esse), ma formę, przez którą jest ograniczone do określonego
gatunku, i jest skierowane ku czemuś innemu. Ze względu zaś na to,
Ŝe jest pewną substancją stworzoną, odzwierciedla przyczynę i
początek (principium) i tak ukazuje Osobę Ojca, który jest początkiem
bez początku. O ile zaś ma jakąś formę i gatunek, odzwierciedla
Słowo, jako Ŝe forma dzieła sztuki bierze się z pomysłu (conceptio)
artysty. O ile natomiast jest skierowane ku czemuś, odzwierciedla
Ducha Świętego, który jest w Miłości, poniewaŜ owo skierowanie
skutku ku czemuś innemu znajduje się w nim z woli Stwórcy. (...).62

62

cz. 1, q. 45, a. 7, c.
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OdróŜnienie Osób w Bogu nie jest rzeczą łatwą, mimo to
chrześcijańscy teologowie i filozofowie próbują zmierzyć się z
nią. Trudność tej kwestii polega na tym, Ŝe prawda o istnieniu
Trzech Osób w Bogu jest prawdą podaną przez Objawienie, a
ponadto doznawaną w doświadczeniach mistycznych. Sam św.
Tomasz potwierdza moŜliwość doświadczenia Osób Boskich:
„Przez dar łaski uświęcającej rozumne stworzenie jest
doskonalone do tego, aby nie tylko swobodnie uŜywać
stworzonego daru, ale by takŜe radować się samą Osobą Boską.
I dlatego niewidzialne posłanie dokonuje się przez dar łaski
uświęcającej, a jednak zostaje dana sama Osoba Boska”.63 Na
taką moŜliwość wskazują teŜ wypowiedzi współczesnych
mistyków (np.: św. Teresa od Jezusa, św. Faustyna
Kowalska)64.
63

cz. 1, q. 43, a. 3, ad 1.
Św. Teresa, opisując poszczególne etapy wzrostu Ŝycia duchowego podaje,
Ŝe doświadczenie Trójcy Świętej dostępne jest duszy dopiero przy końcu
swojej wędrówki ku Bogu, czyli w „siódmym mieszkaniu”. Pisze o nim tak:
„Tu dzieje się inaczej. Tu juŜ Bóg w swojej dobroci zdejmuje duszy łuski z
oczu, aby sposobem nadzwyczajnym ujrzała choć w części i poznała łaskę,
jaką Pan ją zaszczyca. Wprowadzona do tego mieszkania siódmego,
dostępuje wysokiego widzenia umysłowego. Cudownym, Bogu samemu
wiadomym, sposobem ukazuje jej się Trójca Przenajświętsza, w płomiennej
jasności, na podobieństwo olśniewającego obłoku, która naprzód ogarnia
duchowy szczyt duszy i w tej jasności, niewypowiedzianym sposobem
poznania, widzi dusza wszystkie razem trzy Osoby i kaŜdą oddzielnie, i z
przewyŜszającą pewnością prawdy poznaje, jako wszystkie te trzy Osoby są
jedną istnością, jedną wszechmocnością i mądrością, jednymŜe Bogiem. I to,
co tu poznajemy przez wiarę, to tam, rzec moŜna, poznaje dusza przez
widzenie, choć oczy ciała zarówno jak i duszy nic nie widzą, bo nie jest to
widzenie przez wyobraźnię. W takim widzeniu trzy Osoby Boskie siebie
duszy udzielają i mówią do niej, i dają jej zrozumienie tego, co Pan mówi w
Ewangelii, Ŝe jeŜeli Go kto miłuje, będzie zachowywał Jego naukę, a Ojciec
Jego umiłuje go i przyjdą do niego, i będą u niego przebywać.” (Twierdza
wewnętrzna, VII, 1, 6).
Z kolei s. Faustyna swoje doświadczenie Trójcy Świętej opisuje w sposób
następujący: „W pewnym momencie, obecność BoŜa przeniknęła moją całą
istotę, umysł mój został oświecony w poznaniu Jego Istoty, przypuścił mnie
do poznania Swego Ŝycia wewnętrznego. Widziałam w duchu Trzy Osoby
Boskie, ale jedna Ich Istota, On jest Sam, jeden, ale w Trzech Osobach, ani
mniejsza, ani większa jedna z Nich, ani w piękności, ani w świętości nie ma
róŜnicy, bo jedno są. Jedno, absolutnie jedno są. miłość Jego przeniosła
mnie w to poznanie i złączyła mnie ze Sobą. Kiedy byłam złączona z jedną,
to takŜe byłam złączona z drugą i trzecią, tak, Ŝe jak się łączymy z jedną,
przez to samo łączymy się z tymi dwiema Osobami – tak samo jak z jedną.
Jedna ich jest wola, jeden Bóg, chociaŜ w Trzech Osobach Troisty. Kiedy się
64
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Prawda o istnieniu Trzech Osób w Bogu nie jest jednak
dostępna w bezpośrednim poznaniu zmysłowym ani w
poznaniu rozumowym. O ile bowiem moŜna w sposób
rozumowy wykazać, Ŝe Bóg istnieje, o tyle nie do odkrycia przez
człowieka jest prawda o Bogu Trójosobowym. Tę prawdę moŜna
jedynie przyjąć i próbować ją wyjaśniać.
Wyjaśnienie z kolei sprowadza się – zdaniem Akwinaty – do
ujęcia wzajemnego odniesienia poszczególnych Osób Boskich
do siebie. Ojciec, który w swoim istnieniu jest bez początku,
stanowi zarazem początek, od którego pochodzi wszelkie
działanie, czyli myślenie i chcenie. Pierwsze polega na poczęciu
Słowa, czyli Syna, drugie natomiast na wzajemnej miłości Ojca
i Syna, którą jest Duch Święty. Stąd Syn jest poczęty przez
Ojca, Duch Święty z kolei pochodzi od Ojca i Syna.
To proste wyjaśnienie boskich relacji tłumaczy teŜ obecność
Boga Trójosobowego w stworzeniach. Ojciec jako „początek
Trójcy” jest zarazem początkiem i przyczyną stworzeń, gdyŜ nie
są one odwieczne, a ponadto istnieją na mocy aktu
zapoczątkowanego i udzielonego im przez Boga. Noszą więc ślad
działania
Ojca
jako
Przyczyny
Sprawczej
nazywany
przyczynowością sprawczą. Syn, określany Słowem, stanowi
Słowo Wewnętrzne, czyli Myśl poczętą w boskim intelekcie.
Słowem nazywa się takŜe słowo zewnętrzne, a więc
„wypowiedziane” na zewnątrz jako konkretny skutek działania
Boga. Jest to słowo, które „zrodzone” jest zgodnie z Myślą
poczętą w intelekcie Boga, według wzoru w nim zawartego.
Stąd orzeka się o niej jako o Przyczynie Wzorczej.
Odzwierciedleniem tego wzoru jest forma stworzonego bytu,
która zawiera z kolei ślad przyczynowości wzorczej. Duch
Święty jako miłosne upodobanie Ojca w Synu i Syna w Ojcu
wyraŜa skierowanie woli Ojca w stronę Syna i Syna w kierunku
Ojca. W ten sposób Syn jest celem pragnienia Ojca, a Ojciec –
celem pragnienia Syna. Duch Święty stanowi więc Przyczynę

duszy udziela Jedna z Trzech Osób, to mocą tej jednej woli jest złączona z
Trzema Osobami i jest zalana szczęściem, które spływa z Trójcy
Przenajświętszej; tym szczęściem karmią się święci. Szczęście, jakie tryska z
Trójcy Przenajświętszej uszczęśliwia wszystko, co jest stworzone, tryska
Ŝycie, które oŜywia i daje wszelkie Ŝycie, które z Niego bierze początek. W
tych chwilach dusza moja doznała tak wielkich rozkoszy BoŜych, których
trudno mi wyrazić.” (Dzienniczek, 911).
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Celową, a Jego ślad zawarty w stworzeniach określa się
przyczynowością celową.
Tak więc w stworzeniach odnaleźć moŜna trzy ślady Boga,
który jest Przyczyną Sprawczą, Wzorczą i Celową. Do nich
naleŜą: przyczynowość sprawcza, wzorcza i celowa, przy czym
większa doskonałość bytu wiąŜe się z doskonalszym
wyraŜeniem śladów w bycie, a w przypadku bytów rozumnych –
z wyraŜeniem obrazu Trójcy. 65
Czy kaŜdy człowiek ma swojego osobnego Anioła StróŜa?
Człowiek przysposobiony do stanu tego Ŝycia, znajduje się jakby w
drodze, po której powinien zmierzać do niebieskiej ojczyzny. Na tej
drodze groŜą mu liczne niebezpieczeństwa, tak od wewnątrz, jak od
zewnątrz; stosownie do słów psalmisty: „Na drodze, którą kroczyłem,
ukryli sidło na mnie”(Ps. 141). I dlatego, jak ludziom wędrującym po
niebezpiecznej drodze daje się ochronę, tak i kaŜdemu człowiekowi,
jak długo pielgrzymuje na tej ziemi, przydzielany jest Anioł StróŜ
(Custos Angelus). A kiedy zaś dotrze do końca drogi, juŜ nie będzie
miał Anioła jako stróŜa, ale będzie miał w królestwie niebieskim
Anioła razem z nim zjednoczonego, zaś w piekle złego ducha
karzącego.66

Wiedza na temat istnienia i działania aniołów ma swoje
podstawy w wypowiedziach zawartych w Piśmie Świętym, ale
teŜ w bezpośrednich doświadczeniach osób, które nawiązują
szczególny kontakt z tymi bytami i doznają ich widzialnej
pomocy, zwłaszcza niektórych świętych. Do nich naleŜy teŜ sam
Akwinata.67
Przytoczona przez św. Tomasza argumentacja o stróŜostwie
aniołów nad ludźmi jest uzupełnieniem bogatej teorii, zgodnie z
którą aniołowie z natury swojej róŜnią się zasadniczo od ludzi
brakiem skierowania do ciała, ilością (Akwinata uwaŜa, Ŝe jest
65

Por. K. Paczos, Równy aniołom. Zagadnienia podstawowe z teologii duszy
ludzkiej. Perspektywa św. Tomasza z Akwinu, Gdańsk 2005, 195-210.
66 cz. 1, q. 113, q. 4, c.
67 Pewnego dnia św. Tomasz ujrzał całą procesję aniołów, którzy w czasie
Mszy św. odchodzili od ołtarza i szli na kościół między ludzi i znowu
powracali. Zdziwiony, zapragnął wiedzieć, jakie jest znaczenie tego widzenia,
przerwał więc modlitwę i zapytał aniołów o powód tego męczącego zadania.
„Ach! Dziwisz się – brzmiała odpowiedź – my jesteśmy Aniołowie StróŜowie
tych wiernych obecnych na Mszy św., odbieramy ich modlitwy i zanosimy je
przed Jezusa, a w zamian przynosimy im liczne łaski”.
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ich więcej niŜ bytów materialnych), gatunkiem (kaŜdy anioł
stanowi odrębny gatunek) i działaniem (posługują się
intelektem, który dokonuje prostych aktów poznawczych bez
etapu rozumowania, oraz wolną wolą). Ponadto św. Tomasz jest
zdania, Ŝe wśród aniołów obowiązuje hierarchia w zaleŜności od
celu, do spełnienia którego dany chór jest przeznaczony.
Aniołowie StróŜowie naleŜą do najniŜszych rzędów i są posyłani
do spełniania róŜnych posług, w tym po to, Ŝeby strzec ludzi.
KaŜdym człowiekiem opiekuje się jeden anioł, a dokładnie
czuwa nad jego zbawieniem. Ponadto ludzi strzegą równieŜ
aniołowie wyŜszych rzędów. Ci opiekują się wspólnotami.
Akwinata sugeruje, Ŝe jest prawdopodobne, iŜ wyŜsi aniołowie
strzegą równieŜ tych ludzi, których Bóg powołuje do wyŜszego
stopnia chwały.
Chyba kaŜdy chciałby wiedzieć, jaki jest jego Osobisty
Opiekun, z jakiego pochodzi chóru, z wyŜszego czy niŜszego
rzędu. Skoro strzeŜe człowieka, więc skutki jego działania
powinny być nam znane, o ile oczywiście mamy z nim kontakt.
Najlepiej jest zaprzyjaźnić się ze swoim Aniołem StróŜem.
„Zaprzyjaźnić się” oznacza uczynić swoim przyjacielem, a więc
kimś, komu się ufa, powierza swoje tajemnice, dzieli radości i
smutki, na kogo się liczy, ale teŜ, komu się oddaje do
dyspozycji, jest się otwartym na jego „słowa” (w tym przypadku
chodzi o podsuwane przez Anioła myśli), słucha się ich,
przyjmuje i według nich postępuje, bo ów przyjaciel radzi
najlepiej. To przyjaciel prawdziwy, z którym się pragnie często
spotykać, jak najdłuŜej rozmawiać, stale przy nim być, bo on
nie zawiedzie, nie zdradzi, nie skrzywdzi, ale zrozumie i
dopomoŜe. To przyjaciel, który wie wszystko, zna kaŜdą myśl i
pragnienie, teŜ kaŜdy błąd i popełnione zło, a mimo to nie
opuszcza człowieka (choć czasem – na Ŝyczenie Boga – oddala
się).
Wielu
świętych,
Ŝyjących
zarówno
w
czasach
współczesnych św. Tomaszowi, jak i po nim, utrzymywało
właśnie taki przyjazny kontakt ze swoim Aniołem StróŜem (np.:
św. Dominik, św. RóŜa z Limy, św. Agnieszka, św. Faustyna,
św. o. Pio)68.
68

Św. Dominik często zatrzymywał się w pałacu Alberta, biskupa Faenzy. W
nocy wstawał, by modlić się w pobliskim kościele. Wszyscy dziwili się, Ŝe
Dominik wychodzi, nie budząc odźwiernych. Którejś nocy pomocnicy
biskupa zobaczyli dwóch pięknych młodzieńców stojących z zapalonymi
pochodniami pod drzwiami komnaty, w której nocował Dominik. Gdy św.
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W tej perspektywie widać, Ŝe człowiek nigdy nie jest sam,
cały świat duchowy jest dla niego otwarty, a w nim nie tylko
czeka Anioł StróŜ, ale teŜ inni aniołowie, święci - w tym nasi
bliscy zmarli, a przede wszystkim Pan Bóg we Trzech Osobach i
Maryja. Oni wszyscy chcą być naszymi Przyjaciółmi. W zasadzie
w miarę upływu lat człowiek powinien mieć ich coraz więcej. To
Przyjaciele na naszej drodze do Prawdy.
Czy dusza jest ciałem?
Chcąc zgłębić zagadnienie natury duszy, trzeba przedłoŜyć, Ŝe
dusza jest pierwszą zasadą (principium) Ŝycia w bytach Ŝywych. Byty
Dominik wychodził, szli za nim, prowadzili do kościoła i czekali, aŜ skończy
się modlić, po czym odprowadzali go z powrotem, otwierając po drodze
wszystkie drzwi.
Św. RóŜa z Limy nieustannie rozmawiała ze swoim Aniołem StróŜem. On
pośredniczył w jej kontaktach z ludźmi, przynosił dla niej wiadomości, a gdy
była chora, pojawiał się z niezbędnym lekarstwem. Nocą otwierał jej bramę,
by mogła wejść do swojego domku w ogrodzie. Przypominał teŜ Dzieciątku
Jezus, Ŝeby ją odwiedziło.
Św. Agnieszka z kolei korzystała z innych posług anielskich. Często
przynosiły jej Komunię Świętą, gdy nie było kapłana, który mógłby jej
udzielić, a takŜe zostawiały w jej celi róŜne relikwie, dla których święta miała
wielką cześć i pragnęła je posiadać.
Z siostrą Faustyną przebywał nieustannie jeden z siedmiu duchów,
którzy stoją dniem i nocą przed tronem Boga i wielbią Go bez przerwy.
Aniołowie często towarzyszyli jej w podróŜy, a Archanioł Michał miał nią
szczególne staranie.
Ojciec Pio wielokrotnie powtarzał, Ŝe widział Aniołów StróŜów płaczących,
poniewaŜ ludzie nie modlą się do nich i w ten sposób odbierają im
moŜliwość pomocy. Sam doświadczał ich opieki i posyła jako pośredników
do poleconych jego opiece ludzi. JuŜ jako mały chłopiec twierdził, Ŝe jego
Anioł StróŜ przyjął wygląd innego dziecka i stał się dla niego widzialny,
rozweselał jego dzieciństwo i powodował tęsknotę za niebem. Dorosłemu
zakonnikowi niósł nieodzowną pomoc podczas lektury listów pisanych do
niego w obcych językach i w konfesjonale. Ojciec Pio wyjaśnia: „Osobistości
z nieba nie przestają mnie odwiedzać i dawać mi odczuć przedsmak
upajającego szczęścia świętych. A jeśli zadanie naszego Anioła StróŜa jest
wielkie, to zadanie mojego Anioła StróŜa jest na pewno większe od czasu,
gdy ma wobec mnie takŜe obowiązek nauczyciela-tłumacza z obcych
języków”. Anioł StróŜ ponadto budził zakonnika i pośredniczył w jego
kontaktach z ludźmi potrzebującymi wsparcia, którzy nie mogą osobiście
stawić się na spotkanie. Ojciec Pio radził bowiem takim ludziom: „Jeśli nie
moŜesz przyjść do mnie, przyślij mi swojego Anioła StróŜa. On moŜe
przynieść wiadomość od Ciebie do mnie, a ja będę pomagał ci tak bardzo,
jak będę mógł”.
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bowiem obdarzone duszą nazywamy Ŝyjącymi, a nie posiadające
duszy - martwymi. Głównymi zaś przejawami Ŝycia są: poznawanie i
ruch.
(...) Jest oczywiste, Ŝe nie kaŜda zasada czynności Ŝyciowych
(vitalis operationis) jest duszą. I tak bowiem oko nie jest duszą, mimo
Ŝe jest pewną zasadą widzenia. To samo naleŜy powiedzieć o innych
narządach duszy. Ale o pierwszej zasadzie Ŝycia mówimy, Ŝe jest
duszą. ChociaŜ więc jakieś ciało moŜe być pewną zasadą Ŝycia, tak
serce jest zasadą Ŝycia w zwierzęciu, to jednak nie moŜe być pierwszą
zasadą Ŝycia jakiegoś ciała. Jest bowiem oczywiste, Ŝe bycie zasadą
Ŝycia czy bycie Ŝyjącym, nie przysługuje ciału dlatego, iŜ jest ciałem.
Gdyby tak było, wszelkie ciało byłoby oŜywione lub byłoby zasadą
Ŝycia. Zatem bycie Ŝywym lub bycie zasadą Ŝycia przysługuje ciału
dlatego, Ŝe jest takim właśnie ciałem. A Ŝe jest w akcie (actu) takim
właśnie ciałem, ciało otrzymuje to jakiejś zasady, którą nazywa się
jego aktem. Tak więc dusza, która jest pierwszą zasadą Ŝycia, nie jest
ciałem, lecz aktem ciała, tak jak ciepło, które jest źródłem ogrzewania,
nie jest ciałem, ale pewnym aktem ciała.69
Czy dusza umysłowa winna się łączyć z takim ciałem jak
ludzkie?
Forma nie jest ze względu na materię, ale bardziej materia jest ze
względu na formę. Zatem w formie naleŜy szukać powodu, dla którego
materia jest właśnie taka, a nie odwrotnie. OtóŜ, jak wyŜej zostało
powiedziane, dusza umysłowa (anima intellectiva,) zgodnie z
ustanowionym porządkiem natury, zajmuje najniŜsze miejsce wśród
substancji intelektualnych. Nie ma bowiem naturalnie danej
znajomości prawdy, jak aniołowie, ale - jak uczy Dionizy (VII cap. de
Div. Nom.) - musi ją wydobywać z wielu pojedynczych rzeczy drogą
zmysłów. Natura daje kaŜdemu to, co mu jest konieczne, musiała więc
duszę umysłową wyposaŜyć nie tylko we władzę rozumienia (virtus
intelligendi), ale i we władzę odczuwania (virtus sentendi). Lecz
działanie zmysłu nie odbywa się bez narządu cielesnego. Trzeba
więc, Ŝeby dusza umysłowa zjednoczyła się z takim ciałem, które
moŜe być odpowiednim narządem dla zmysłów. (...)70
Czy naleŜy wyodrębnić 5 rodzajów władz duszy?
Jest pięć rodzajów władz duszy (potentia animae), mianowicie
wyŜej wymienione [wegetatywne, zmysłowe, umysłowe, poŜądawcze
i ruchu lokalnego]. Mówi się o trzech duszach i o czterech sposobach
69
70
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Ŝycia. Racja tej róŜnorodności jest następująca. RóŜne dusze róŜnią
się ze względu na to, Ŝe działanie duszy w róŜnym stopniu przekracza
działanie natury cielesnej. Cała bowiem natura cielesna podlega
duszy i ma się do niej jak materia i narzędzie. OtóŜ istnieje takie
działanie duszy, które aŜ tak przekracza naturę cielesną, Ŝe nawet nie
dokonuje się przez organ cielesny. I takie jest działanie duszy
rozumnej (anima rationalis).
Jest teŜ inne działanie duszy, niŜsze od poprzedniego, które
wprawdzie dokonuje się poprzez organ cielesny, ale nie przez jakąś
cielesną jakość. I takie jest działanie duszy zmysłowej (anima
sensibilis). ChociaŜ bowiem ciepłe i zimne, wilgotne i suche, i inne
podobne jakości cielesne są wymagane do działania zmysłu, ale nie
aŜ tak, Ŝeby działanie duszy zmysłowej zachodziło za pośrednictwem
mocy tkwiącej w tychŜe jakościach; ich zadaniem bowiem jest
naleŜyte przystosowanie organu - i po to są wymagane.
NajniŜsze zaś działanie duszy dokonuje się przez organ cielesny i
mocą jakości cielesnej. Przekracza jednak działanie natury cielesnej,
gdyŜ ruchy ciała pochodzą od czynnika zewnętrznego, zaś tego
rodzaju działania pochodzą od zasady wewnętrznej; to bowiem jest
wspólne wszystkim działaniom duszy, bowiem kaŜdy, kto ma duszę,
w jakiś sposób porusza siebie samego. I takie jest działanie duszy
roślinnej (anima vegetabilis); jak uczy Filozof w II ks. De anima,
trawienie, i płynące z niego procesy, odbywają się dzięki działaniu
ciepła jako narzędzia.71
Czy rozum jest inną władzą niŜ intelekt?
Rozum (ratio) i intelekt (intellectus) w człowieku nie mogą być
róŜnymi władzami. Łatwo się o tym przekonać, badając ich akty.
Pojmowanie (intelligere) bowiem jest prostym ujęciem (apprehensio)
prawdy
intelektualnej.
Rozumowanie
(ratiocinari)
zaś
jest
przechodzeniem od jednej rzeczy intelektualnie pojętej do drugiej, do
poznania prawdy intelektualnej. I dlatego aniołowie, którym, ze
względu na ich naturę przysługuje doskonałe poznanie prawdy
intelektualnej, nie muszą przechodzić od jednego do drugiego, lecz
wprost i bez dyskursu ujmują prawdę rzeczy, jak uczy Dionizy (VII
cap. de Div. Nom.) Ludzie zaś dochodzą do poznania intelektualnej
prawdy, przechodząc od jednej rzeczy do drugiej, jak mówi się tam, i
dlatego nazywają się rozumnymi. Rozumowanie więc jest
porównywane do pojmowania jak poruszanie do spoczynku lub jak
poszukiwanie do posiadania, z których jedno jest doskonałe, a drugie
– niedoskonałe. A poniewaŜ ruch zawsze pochodzi od tego, co
nieruchome, i do pewnego spoczynku zmierza, stąd rozumowanie
71
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ludzkie przy poszukiwaniu lub odkrywaniu przechodzi od pewnych
rzeczy poznanych intelektualnie w sposób prosty, którymi są pierwsze
zasady (prima principia), a przy tworzeniu sądów, przez ich rozbiór,
powraca do pierwszych zasad, by przez zestawienie z nimi sprawdzić
to, co zostało znalezione.
OtóŜ jest jasne, Ŝe znajdowanie się w spoczynku i poruszanie nie
odnoszą się do róŜnych władz, ale do jednej i tej samej, takŜe w
rzeczach naturalnych, gdyŜ dzięki tej samej naturze rzecz porusza się
ku miejscu i spoczywa w miejscu. O wiele więc bardziej, dzięki tej
samej władzy pojmujemy i rozumujemy. Jak więc widać, w człowieku
rozum i intelekt są jedną i tą samą władzą.72

We wszystkich fragmentach dotyczących człowieka, a
właściwie duszy ludzkiej i jej relacji do ciała, św. Tomasz
odsłania właściwe miejsce ludzi wśród innych bytów
istniejących w świecie. Nie jest to jednak miejsce centralne,
podyktowane godnościową pozycją człowieka wśród stworzeń
cielesnych. Jego lokalizację wyznacza cielesno-duchowa
struktura bytu ludzkiego, mieszcząca się „na pograniczu”
świata duchowego i fizycznego, która na tle świata duchowego
jawi się jako najniŜsza w hierarchii stworzeń, a na tle świata
cielesnego – jako szczególny byt przekraczający ów fizyczny
porządek.
W ten sposób człowiek jest uczestnikiem świata duchowego i
cielesnego. W związku z takim widzeniem świata i bytu
ludzkiego jawi się jednak pytanie, które współczesnemu
czytelnikowi nasuwa się wprost: Skąd wiadomo, Ŝe struktura
człowieka jest właśnie taka, czyli cielesno-duchowa? Ciało
widać naocznie i chyba nikt o zdrowych zmysłach nie ma
wątpliwości, Ŝe ono faktycznie istnieje. Skąd natomiast
wiadomo, Ŝe człowiek posiada duszę? Jej przecieŜ nie widać. A
nawet, jeśli przyjmie się jej istnienie, to odniesienie ciała do
duszy nadal pozostaje niejasne, bo co jest waŜniejsze: ciało czy
dusza?
Z tymi problemami zmagają się filozofowie greccy, zmaga się
teŜ z nimi św. Tomasz, który przedstawia temat duszy bardzo
dokładnie, by wprowadzić człowieka w świat duchowy. Sądzi, Ŝe
ciało nie jest źródłem Ŝycia, bo wtedy Ŝadne ciało nie byłoby
martwe, a tak nie jest. Jest nim dusza, której istnienie jawi się
w skutkach jej działania, a te ogólnie nazywa się Ŝyciem. Do
72
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nich naleŜą: ruch i poznanie, zarówno zmysłowe, jak i
umysłowe. Dusza jest więc czymś „o wiele więcej” niŜ ciało,
czymś, co ciało oŜywia, i to Ŝycie w nim podtrzymuje.
Tutaj jednak pojawia się kolejne pytanie: Po co duszy
ludzkiej ciało? Wszak moŜe ona istnieć bez ciała, jest bowiem z
innego świata i w nim byłoby jej lepiej. Odpowiedź Akwinaty
oparta jest na stwierdzeniu, Ŝe dusza zawiera w sobie
skierowanie do ciała, bez niego jest niejako okaleczona, stąd
bycie bez ciała nie jest dla duszy ludzkiej naturalne. Poza tym
przyszłością dla duszy jest Ŝycie wieczne, którego dusza nie
osiągnie bez ciała i którego w pełni bez ciała posiadać nie
będzie. Przyszłością dla duszy jest zbawienie jej włącznie z
ciałem, a więc chwalebne Ŝycie w chwalebnym ciele, Ŝycie
całego człowieka. W perspektywie św. Tomasza dusza jest
szansą człowieka na Ŝycie doskonałe, wieczne, a zarazem
szczęśliwe, Ŝycie z Bogiem. Ciało nie prowadzi do tego. Stąd
sens Ŝycia ludzkiego zawarty jest w szczególnej trosce o duszę.
Dusza ludzka – w zaleŜności od zasad podziału – posługuje
się trzema (wegetatywna, zmysłowa, umysłowa) lub pięcioma
(wegetatywna, zmysłowa, poruszania lokalnego, poŜądania,
umysłowa) władzami, z których w świat duchowy wprowadza
szczególnie władza umysłowa, a w niej św. Tomasz odróŜnia
intelekt i rozum (w tekście: myśl i rozum). Rozum traktuje jako
władzę przysługującą tylko człowiekowi. Nie mają jej Ŝadne
inne byty. To władza, przez którą człowiek naprawdę jest
człowiekiem, bo moŜe ogarnąć, choć jedynie na sposób
jednostkowy, świat wokół niego i sens bycia w tym świecie. To
władza, która porządkuje odniesienie do siebie i innych. Jest po
to, by człowiek osadził się w tym świecie, poznał go. Dzięki
niemu moŜe zapanować nad niŜszymi władzami swojej duszy,
które kierują ku Ŝyciu w ciele. Zarazem jest władzą, która słuŜy
intelektowi, słuŜy „oczywistemu widzeniu”, które daje
człowiekowi Pan Bóg, a które jest miejsce kontaktu z Nim. Jest
teŜ miejscem wpływu łaski, miejscem działania Pana Boga.
Intelekt jest po to, by iść własną drogą do Prawdy, do Boga
samego. Ów intelekt tę drogę właśnie wskazuje.73
W nauce św. Tomasza wyraźnie widać, Ŝe cała struktura
człowieka jest w zasadzie skierowana ku Bogu. Tutaj zarówno
dusza, jak i ciało, mają swój głęboki sens. Mają sens, kiedy są
73 K. Paczos, Niewiele mniejszy od aniołów. Zagadnienia podstawowe z
filozofii wyŜszej warstwy duszy ludzkiej, Gdańsk 2005, 32 – 35.
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odpowiednio uporządkowane w stosunku do siebie, kiedy ciało
słuŜy duszy na jej drodze ku Prawdzie – samemu Bogu. Sens
mają teŜ poszczególne władze duszy, gdy władze niŜsze słuŜą
wyŜszym, gdy władze wegetatywne i zmysłowe słuŜą
umysłowym. Ta cielesno-duchowa struktura ma charakter
uporządkowany tylko wtedy, gdy „wkracza” w nią Bóg i – darząc
człowieka swoją łaską – sprawia, Ŝe ciało faktycznie słuŜy
duszy, a władze niŜsze wyŜszym. Traci swój sens, gdy zachodzi
sytuacja przeciwna: gdy dusza słuŜy ciału, a władze wyŜsze
niŜszym. Wtedy człowiek zatrzymuje się na swojej drodze,
zbacza z niej, odchodzi od Boga. Wtedy teŜ z punktu widzenia
natury jest w sytuacji gorszej niŜ roślina czy zwierzę, które na
ogół w pełni wykorzystują przysługujące im władze i w sposób
uporządkowany. Z punktu widzenia łaski jednak człowiek
zawsze moŜe wrócić na właściwą drogę, którą – chcąc, nie
chcąc – zmierza ku Bogu i Ŝyciu wiecznemu, a roślina czy
zwierzę nie moŜe, bo ma duszę śmiertelną.
Czy jeden człowiek moŜe uczyć drugiego?
(...) I dlatego naleŜy inaczej odpowiedzieć, mianowicie Ŝe
nauczający (docens) powoduje wiedzę w uczącym się (addiscens),
sprowadzając go z moŜności do aktu, jak podaje Filozof w VIII ks.
„Fizyki”. śeby to zrozumieć naleŜy rozwaŜyć, Ŝe spośród skutków
powodowanych przez zasadę (principium) zewnętrzny, pewien jest
spowodowany wyłącznie przez tę zasadę, tak właśnie jest z formą
domu, którą sprawia w materii sama tylko sztuka budownicza. Inny
zaś skutek jest niekiedy spowodowany przez zasadę zewnętrzną, a
niekiedy przez wewnętrzną, tak jest ze zdrowiem: niekiedy powoduje
je w chorym zasada zewnętrzna, mianowicie sztuka lekarska,
niekiedy zaś zasada wewnętrzna, gdy na przykład chory wraca do
zdrowia mocą natury. I w tych to skutkach naleŜy wziąć pod uwagę
dwie rzeczy. Po pierwsze, Ŝe sztuka w swoim działaniu naśladuje
naturę; jak bowiem natura leczy chorego przez to, Ŝe pobudza, trawi i
usuwa materię powodującą chorobę, tak i sztuka lekarska. Po drugie,
naleŜy zauwaŜyć, Ŝe zasada zewnętrzna, czyli sztuka, nie działa tak
jak główny działający, a tylko pomaga głównemu działającemu,
którym jest zasada wewnętrzna, wzmacniając ją i dostarczając jej
narzędzi i pomocy, które ona wykorzystuje do wytworzenia skutku;
tak na przykład lekarz wzmacnia naturę chorego, zalecając
odpowiednią dietę i przepisując leki, które natura zuŜywa do
osiągnięcia zamierzonego celu.
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OtóŜ wiedza (scientia) w człowieku pochodzi zarówno od
zasady wewnętrznej, co widać u tego, który poszukuje przez
odkrywanie właściwej wiedzy, i od zasady zewnętrznej, co widać u
tego, który się jej uczy od innego. W kaŜdym człowieku jest pewna
zasada wiedzy, mianowicie światło intelektu czynnego (lumen
intellectus agentis), przez które zaraz od samego początku (statim a
pricnipio) w naturalny sposób są poznawane niektóre ogólne zasady
(universalia principia) wszelkiej wiedzy. I gdy ktoś stosuje tego
rodzaju ogólne zasady do jakichś szczegółowych rzeczy, które pamięć
(memoria) i władza doświadczenia (experimentum) przyjmuje za
pośrednictwem zmysłów zewnętrznych (sensus), wówczas, przez
właściwe odkrywanie poszukuje wiedzy, idąc od tego, co zna, do tego,
czego nie znał. Stąd teŜ i kaŜdy uczący, opierając się na rzeczach juŜ
znanych uczniowi, prowadzi go do poznania tych, których nie znał.
Pisze o tym Filozof w I ks. „Fizyki”: „KaŜde nauczanie i kaŜde uczenie
się wychodzi i wraca do tego, co się juŜ wcześniej znało.”
W dwojaki zaś sposób nauczyciel prowadzi ucznia od rzeczy
juŜ znanych do poznania nieznanych. Po pierwsze, przedkładając mu
jakieś pomoce i narzędzia, których jego intelekt uŜyłby do nabycia
wiedzy, na przykład podsuwając mu jakieś przesłanki nie tak bardzo
ogólne, które jednak uczeń z dotychczas posiadanych wiadomości
moŜe ogarnąć, albo podając mu jakieś przykłady przedmiotów
postrzeganych
zmysłowo
(sensibilia),
albo
podobne,
albo
przeciwstawne, albo jakieś inne tego rodzaju, za pomocą których
intelekt uczącego się jest naprowadzany do poznania nieznanej
prawdy. Po drugie, wzmacniając intelekt ucznia nie przez udzielanie
mu jakiejś mocy czynnej, jakby wyŜszej natury, jak to wyŜej zostało
powiedziane o aniołach oświecających, poniewaŜ w porządku natury
intelekt wszystkich ludzi jest tego samego stopnia, ale wyjaśniając
uczniowi związek zachodzący między zasadami a wnioskami, bo nie
zawsze uczeń sam przez się wykazuje na tyle umiejętności
wnioskowania, Ŝeby mógł wyprowadzać wnioski z zasad. I dlatego
Filozof mówi, Ŝe dowodzenie jest to sylogizm rodzący wiedzę. I w ten
to sposób, ten, który dowodzi, sprawia w słuchającym wiedzę. 74

RozwaŜania św. Tomasza na temat uczenia się i nauczania
wydają się mieć charakter porządkujący w stosunku do
koncepcji poprzedników. Uczenie się bowiem zachodzi przez
czynnik wewnętrzny, a nauczanie dokonuje się przy pomocy
czynnika zewnętrznego, jakim jest nauczyciel. OdróŜnienie tych
dwóch zasad juŜ na samym wstępie odsłania pytanie o
wzajemne relacje między nimi. WaŜne jest bowiem, która z nich
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ma charakter wiodący, a która pełni jedynie rolę słuŜebną,
pomocniczą w stosunku do tamtej. Odpowiedź naleŜy rozpocząć
od wypowiedzi św. Tomasza, zgodnie z którą kaŜdy człowiek w
swoim wnętrzu posiada pewien pierwiastek, na którym moŜe
się zasadzić wiedza, nazywany „światłem myśli czynnej”, czyli
światłem intelektu czynnego. To wrodzone człowiekowi światło
to nic innego, jak pewne ogólne i powszechne zasady, czy raczej
zaląŜki zasad, które człowiek w miarę swojego rozwoju moŜe
poszerzać dzięki sobie samemu bądź teŜ dzięki nauczycielowi.
To światło właśnie stanowi swoiste „wyposaŜenie” człowieka w
porządku jego natury, dane mu od urodzenia i na własność. To
światło takŜe wyznacza jego indywidualną specyfikę. Ów
wewnętrzny czynnik decyduje o moŜliwościach uczenia się,
wyznacza zdolności do samodzielnego nabywania wiedzy na
podstawie własnego doświadczenia, osobistych odkryć,
przemyśleń i wniosków.
To wewnętrzne pryncypium wyznacza charakter drogi
Ŝyciowej kaŜdego człowieka i ono w największej mierze decyduje
o posiadanej wiedzy nabytej. Czynnik zewnętrzny w postaci
nauczyciela ma charakter towarzyszący w stosunku do
wewnętrznej natury jednostki i moŜe jej jedynie słuŜyć. Wielcy
filozofowie są wielcy nie tylko dzięki nauczycielom, którzy ich
prowadzili na drodze ku Prawdzie, ale przede wszystkim dzięki
własnym
wewnętrznym
uzdolnieniom,
które w
pełni
wykorzystują. Tak więc filozofia Platona nie jest „wierną kopią”
nauki Sokratesa, a filozofia Arystotelesa nie jest cieniem myśli
Platona. KaŜdy z nich przedstawia nowe rozumienie
rzeczywistości, do którego dochodzi w duŜej mierze drogą
własnych poszukiwań i odkryć.
Oprócz nauki o wiedzy nabytej na gruncie natury św.
Tomasz wiele pisze na temat wiedzy wlanej, którą człowiek
otrzymuje równieŜ przez swoje wewnętrzne pryncypium, a która
wprowadza go w świat łaski. Wiedza wlana jest darem danym
człowiekowi poza jego naturą i jako taka przekracza porządek
natury, by doprowadzić człowieka do szczęścia, czyli do
wiecznego Ŝycia z Bogiem. Tu moŜna powtórzyć za św.
Augustynem, Ŝe nauczycielem człowieka, obecnym zarazem w
jego wnętrzu, jest Chrystus, który bezpośrednio mówi do niego,
prowadząc go od wewnątrz i upodabniając do siebie. Oczywiście
rzeczą trudną jest odróŜnienie wiedzy zdobytej na gruncie
natury od wiedzy pochodzącej z natchnienia BoŜego.
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Kim zatem jest nauczyciel – człowiek, ów czynnik
zewnętrzny, nauczający? W świetle tak rozumianego
pryncypium wewnętrznego nauczyciel jawi się jako towarzysz
ucznia na jego drodze prowadzącej do odkrywania prawdy o
świecie, o sobie i o Bogu, do odkrywania Boga w świecie, w
sobie i w innych. Nauczyciel jest kimś, kto pomaga dotrzeć do
augustyńskiego „człowieka wewnętrznego”, kimś, kto pomaga
osadzić się w swoim wnętrzu i zgodnie z nim postępować.
Nauczyciel jest po to, by pokazać świat zewnętrzny i go
przekroczyć, by ostatecznie nie w nim widzieć cel swojego Ŝycia.
Jest po to, by odsłonić świat duchowy, by w Bogu zobaczyć
piękno, sens i cel. Jest wreszcie po to, by wprowadzić w świat
łaski.
W ujęciu Akwinaty nauczyciel ma do dyspozycji dwie metody,
którymi moŜe się posłuŜyć, by pomóc uczniowi nabyć nową
wiedzę. Pierwsza, którą określa się porządkiem odkrywania,
naprowadza i prowadzi do poznania. Tutaj nauczyciel pomaga
przez jakieś przesłanki, na podstawie których uczeń sam moŜe
wyprowadzić nieznany mu wniosek. Taką metodę stosuje teŜ
Sokrates,
kiedy
stawia
pytania
swojemu
rozmówcy,
towarzysząc mu niejako w wydobywaniu prawdy w nim
zawartej. Tu nauczyciel prowadzi swojego ucznia, dbając o to,
by ujawnił się jego „pierwiastek wewnętrzny”. Tutaj teŜ
porządek nauczania przebiega w kierunku od szczegółowych
danych do ogólnych wniosków i odpowiada naturalnemu
poznaniu ludzkiemu. Z kolei druga metoda, nazywana
porządkiem dowodzenia, to metoda stosowana przez
Arystotelesa i częściowo przez Platona. To metoda wyjaśniania
związków zachodzących między wnioskami a zasadami, bo –
jak podaje Akwinata - nie zawsze uczeń jest zdolny, by sam je
wyprowadzić. To metoda wykładu, gdzie wprost pokazuje się
uczniowi istotę rzeczy. Tu nauczyciel to ktoś, kto prowadzi
ucznia po swoich ścieŜkach, przekazuje gotową wiedzę. Ta
metoda nie pobudza do odkrywania tak, jak poprzednia. Brak
tu otwartych pytań, zachęcających do poszukiwania, a obszar
wolności ucznia zostaje ograniczony do przedstawionych
rozwiązań podanych przez nauczyciela. Poza tym nauczanie w
porządku dowodzenia przebiega w kierunku od ogólnych
wniosków do szczegółowych wyjaśnień.
Czy szczęście człowieka polega na jakimś dobru stworzonym?
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Szczęście (beatitudo) człowieka nie moŜe polegać na jakimś dobru
stworzonym. Szczęście bowiem jest dobrem doskonałym, całkowicie
zaspokajającym poŜądanie (appetitus); nie byłoby bowiem celem
ostatecznym, jeśliby po jego osiągnięciu zostałoby jeszcze coś do
poŜądania. Przedmiotem zaś woli (voluntas), czyli poŜądania
ludzkiego, jest dobro powszechne (bonum universale), podobnie jak
przedmiotem intelektu jest powszechna prawda (universale verum).
Jasne jest więc, Ŝe nic nie moŜe zaspokoić woli człowieka poza
dobrem powszechnym, które nie znajduje się w czymś stworzonym,
ale tylko w Bogu, poniewaŜ dobro kaŜdego stworzenia w Nim
uczestniczy. A więc tylko Bóg moŜe napełnić wolę człowieka zgodnie z
Psalmem (l02, 5): „Bóg napełnia dobrami pragnienie twoje” W samym
więc Bogu znajduje się szczęście człowieka.75
Czy ktoś moŜe być szczęśliwy w tym Ŝyciu?
Pewnego rodzaju udział w szczęśliwości (beatitudo) jest moŜliwy w
tym Ŝyciu, natomiast doskonałej i prawdziwej szczęśliwości nie
moŜna mieć na tej ziemi. To naleŜy rozwaŜyć z dwóch stron. Po
pierwsze, ze względu na samo pojęcie ogólne (ratio communis)
szczęśliwości, która, jako doskonałe i wystarczające dobro, wyklucza
wszelkie zło i napełnia wszelkie pragnienie (desiderium). W obecnym
Ŝyciu nie moŜna wykluczyć wszelkiego zła, gdyŜ podlega ono
wielorakiemu złu, którego uniknąć nie moŜna: niewiedzy ze strony
intelektu, nieuporządkowanym afektom ze strony poŜądania, róŜnym
dolegliwościom ze strony ciała, jak to dokładnie omawia św.
Augustyn (XIX de Civ. Dei). Podobnie nie moŜna w tym Ŝyciu zaspokoić
pragnienia dobra. Człowiek bowiem z natury swojej pragnie stałości
tego dobra, które posiada. Dobra zaś obecnego Ŝycia przemijają,
podobnie jak i samo Ŝycie przemija, którego naturalnie pragniemy i
chcemy, Ŝeby trwało wiecznie, gdyŜ człowiek z natury ucieka przed
śmiercią. Prawdziwa więc szczęśliwość jest niemoŜliwa w tym Ŝyciu.
Po drugie, gdy szczęśliwość rozwaŜa się ze względu na to, na czym
szczególnie ona polega, mianowicie na widzeniu Boskiej istoty (visio
divinae essentiae), do której człowiek nie moŜe dojść w tym Ŝyciu, co
zostało pokazane w pierwszej części. A więc prawdziwej i doskonałej
szczęśliwości nikt w tym Ŝyciu osiągnąć nie moŜe.76

Prawdziwe szczęście człowieka polega na nie pragnieniu
niczego, gdyŜ pragnienie jest całkowicie zaspokojone, a człowiek
osiąga niewypowiedzianą radość z takiego stanu swojej duszy,
75
76

cz. 1-2, q. 2, a. 8, c.
cz. 1-2, q. 5, a. 3, c.
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a właściwie z powodu obecności w niej samego Boga. Tej z
wnętrza płynącej radości towarzyszy niczym nie zmącony
spokój, całkowita harmonia z jednoczesnym poczuciem
bezpieczeństwa, a co najwaŜniejsze - jasne widzenie rzeczy w
świetle wlanego przez Pana Boga poznania intuicyjnego czy
bezpośredniego. To widzenie wielkości i wspaniałości Boga, a
zarazem Jego prostoty i nieskazitelnego piękna, którym
obdarza stworzenia. Człowiek doznający takiego szczęścia jest
całkowicie nastawiony na Boga, jest pod wpływem
niewymownej Jego miłości i Jemu oddaje się całkowicie, bez
Ŝadnych ograniczeń. W tym stanie moŜe trwać bez końca.
Właśnie takie szczęście jest udziałem zjednoczonych z Nim osób
w Ŝyciu chwalebnym.
Zdaniem św. Tomasza w Ŝyciu ziemskim człowiek nie osiąga
owej prawdziwej szczęśliwości, która polega na widzeniu istoty
Boga. Nawet doświadczenie mistyczne nie zaspokaja pragnienia
ludzkiego w pełni. Istnienie takiego doświadczenia Akwinata
potwierdza następująco: „Drugim [obok spekulatywnego] jest
poznanie afektywne lub doświadczalne BoŜej dobroci lub woli,
kiedy ktoś osobiście doświadcza smaku łagodności Boga i
upodobania w Jego woli, na sposób Hieroteusza, o którym
Dionizy zapewnia, Ŝe `nauczył się Boskich spraw przez ich
współodczuwanie`.”77 Dodaje teŜ: „(...) owo poznanie, z którego
wypływa miłość, jest obfite u osób Ŝarliwie kochających Boga,
gdyŜ znają one dobroć Boga jako cel ostateczny, rozlewającą na
nie obficie swoje dobrodziejstwa”.78
Doświadczenie mistyczne nie daje całkowitego szczęścia
mistykom doznającym Jego bliskości. Szczęście, które jest
udziałem człowieka w chwale jest doskonałe, bo pozbawione
wszelkiego braku, natomiast szczęście doznawane w
doświadczeniach mistycznych, mimo swojej wzniosłości i
wyjątkowości, ma charakter niedoskonały, bo jest krótkotrwałe.
Po takim doświadczeniu ponownie wraca pragnienie
zjednoczenia z Bogiem, które często jest jeszcze intensywniejsze
od poprzedniego i wiąŜe się z cierpieniem, które wynika z
subiektywnego „braku” Boga. Tego rodzaju szczęście jest
zaledwie mglistym zwiastunem szczęścia wiecznego, a stan, w
jakim znajduje się dusza człowieka go doznającego w zasadzie
nie jest wyraŜalny w ludzkim języku. Piękno tego szczęścia
77
78

cz. 2 – 2, q. 97, a. 2, ad 2.
In Sent., 1, d. 15, q. 4, a. 2, arg. 4.
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przekracza wszelkie piękno dostępne w porządku natury.
Doświadczenie go jest niewątpliwie szczególnym darem na
drodze do Prawdy.79
79 Doświadczenia mistyczne są częstymi przeŜyciami samego św. Tomasza.
Znane są niektóre ich opisy: 1) „Brat Jakub z Caserty, zakrystianin, mąŜ
poboŜny, pracowity i cnotliwy, który podczas nocnych czuwań miał równieŜ
inne cudowne widzenia, widział wielokrotnie błogosławionego Tomasza, jak
w nocy wychodził ze swojej pracowni do kościoła, a kiedy dzwoniono na
jutrznię, szybko wracał, tak Ŝeby go nikt nie zauwaŜył. Pewnego razu, z
ciekawości, przyszedł ukradkiem do kaplicy św. Mikołaja, gdzie brat Tomasz
był pogrąŜony w modlitwie, i zobaczył go, jak unosił się w powietrzu na dwa
łokcie. Zdumiony usłyszał od strony krucyfiksu, przed którym
błogosławiony doktor się modlił: `Dobrze napisałeś o Mnie, Tomaszu! Jakiej
nagrody oczekujesz ode Mnie za swój trud?` Ten odpowiedział: `Panie, tylko
Ciebie!`.” 2) „Będąc wraz z sekretarzem i innymi braćmi w zamku św.
Seweryna, u swej siostry, wpadł na dłuŜszy czas w ekstazę i oderwanie od
zmysłów. Zaniepokojona tym siostra pyta sekretarza, co by to było. Ten
odpowiedział: `Często duch go porywa, kiedy ogląda jakieś sprawy Boskie,
ale nigdy nie widziałem go w ekstazie tak długo jak teraz`. Po chwili
pociągnął go mocno za płaszcz, co wyglądało tak, jakby go zbudził ze snu.
Wracając do siebie, brat Tomasz powiedział: `Synu, powiem ci w tajemnicy,
ale nie waŜ się mówić o tym nikomu, dopóki będę Ŝył. ZbliŜa się kres mojego
pisania. Bo takie rzeczy widziałem, Ŝe wszystko, co napisałem i czego
uczyłem, wydaje mi się marne. ToteŜ ufam Bogu, Ŝe kończy się nie tylko
moje nauczanie, ale niedługo nastąpi teŜ koniec mojego Ŝycia`.” (Legendy
dominikańskie, tłum. Jacek Salij OP, Poznań 2002).
Doświadczenia mistyczne są udziałem takŜe współczesnych
świętych. Siostra Faustyna następująco uzasadnia fakt ich doznawania:
„ZauwaŜyłam, Ŝe Pan udziela tej łaski duszom dla dwóch celów: pierwszy to
jest, jeŜeli dusza ma spełnić jakieś wielkie dzieło, absolutnie sądząc po
ludzku, przechodzące jej siły. W drugim wypadku, zauwaŜyłam, udziela Bóg
dla prowadzenia i uspakajania podobnych dusz, chociaŜ Pan moŜe udzielić
tej łaski, jak Mu się podoba i komu się podoba.” Własne doświadczenia
Pana Boga opisuje w ten sposób: „Takich widzeń mam niewiele: ale częściej
obcuję z Panem w sposób głębszy. Zmysły pozostają w uśpieniu i choć
niedostrzegalnie, jednak rzeczywiście i jaśniej mi są wszystkie rzeczy, aniŜeli
bym je oczami widziała. Umysł poznaje w jednym momencie więcej, niŜ
przez długie lata gruntownego zastanawiania się i rozmyślania, jak co do
istoty BoŜej, tak samo i co do prawd objawionych, a takŜe samo co do
poznania własnej nędzy”. „Do tego łączenia się i Panem, nic mi nie
przeszkadza, ani rozmowa z bliźnimi, ani obowiązki Ŝadne, chociaŜbym
miała nawet załatwić nie wiem jak waŜne sprawy, to mi wcale nie
przeszkadza; duch mój jest z Bogiem, wnętrzności moje są pełne Boga, a
więc nie szukam Go poza sobą, On, Pan, przenika duszę moją jak promień
słońca czyste szkło. Z rodzoną matką, jak byłam w jej Ŝywocie zamkniona,
to nie byłam tak złączona, aniŜeli z Bogiem moim; tam była nieświadomość,
a tu pełnia rzeczywistości i świadomość zjednoczenia. Widzenia moje są
czysto wewnętrzne, ale więcej je rozumiem, a za to mniej umiem w słowach
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Czy uczucia występują bardziej w poŜądaniu zmysłowym
niŜ umysłowym, zwanym wolą?
Jak juŜ zostało powiedziane w art. 1., uczucie (passio) właściwie
pojęte występuje tam, gdzie zachodzi przemiana cielesna
(transmutatio corporalis). Ta zaś przysługuje aktom poŜądania
zmysłowego (appetitus sensitivus), nie tylko duchowemu (spiritualis),
jak to jest w ujęciu (apprehensio) zmysłowym, ale takŜe naturalnemu
(naturalis). W akcie zaś poŜądania intelektualnego (appetitus
intellectualis) nie zachodzi przemiana cielesna, gdyŜ tego rodzaju
poŜądanie nie jest władzą (virtus) jakiegoś narządu. Stąd widać, Ŝe
racja dla uczucia w sposób bardziej właściwy znajduje się w akcie
poŜądania zmysłowego niŜ umysłowego, co jest zgodne z definicją
Jana Damasceńskiego.80

Czy uczucia mogą być dobre lub złe moralnie?
Uczucia (passiones) duszy moŜna rozpatrywać dwojako: same w
sobie oraz ze względu na to, Ŝe podlegają rozkazowi rozumu (ratio) i
woli (voluntas). RozwaŜane same w sobie, są pewnymi poruszeniami
nierozumnego poŜądania, nie są ani dobre, ani złe moralnie, gdyŜ to
zaleŜy od rozumu, jak zostało wykazane. RozwaŜane zaś ze względu
na swoją uległość wobec rozkazów rozumu i woli, mogą być moralnie
dobre lub złe, gdyŜ poŜądanie zmysłowe jest bliŜsze samemu
rozumowi i woli niŜ zewnętrzne członki ciała, których poruszenia i
akty są jednak moralnie dobre lub złe, ze względu na to, Ŝe są
dobrowolne. Tym bardziej więc uczucia, o ile są dobrowolne, mogą być

wypowiedzieć.” (Dzienniczek, 769, 882, 883).
Z kolei o. Pio w liście do swojego kierownika duchowego streszcza swoje
doświadczenie sprzed dwóch dni (czyli 16 kwietnia 1912r.) następująco: „Z
trudem mogłem udać się do Boskiego Więźnia, by celebrować Mszę świętą.
Po jej odprawieniu zatrzymałem się z Jezusem na dziękczynieniu. Och,
jakaŜ przyjemna była rozmowa z Rajem tego ranka. Serce Jezusa i moje
własne – pozwól, bym uŜył tego wyraŜenia – stopiły się. Moje serce zniknęło
jak kropla wody, która ginie w morzu. Jezus był Rajem, był Królem. Radość
moja była tak intensywna i głęboka, iŜ nie mogłem się więcej opanować; łzy
zachwytu zalewały mi twarz. Tak, mój Ojczulku, człowiek nie moŜe pojąć
tego, Ŝe kiedy Raj przelewa się do serca, to serce zatroskane, wygnane, słabe
i śmiertelne, nie moŜe znieść tego bez płaczu. Tak, powtórzę to, sama
radość, która wypełniała moje serce, była powodem tak długiego płaczu. Ta
wizyta, uwierz mi, pokrzepiła mnie całkowicie.” („Głos Ojca Pio” 13/2004).
80 cz. 1- 2, q. 22, a. 3, c.
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uznane za dobre lub złe moralnie. Dobrowolność zaś uczuć pochodzi
stąd, Ŝe wola je nakazuje, albo stąd, Ŝe ich nie zabrania.81
Czy miłość naleŜy do uczuć przyjemnościowych?
Miłość (amor) jest czymś, co naleŜy do poŜądania (appetitus), gdyŜ
przedmiotem obu jest dobro. Stąd teŜ zróŜnicowanie poŜądań stanowi
o zróŜnicowaniu miłości. Jest bowiem pewne poŜądanie, nie
wynikające z poznania (apprehensio) samego poŜądającego, lecz z
innego, i takie poŜądanie nazywa się naturalnym (appetitus naturalis).
Rzeczy naturalne bowiem poŜądają tego, co jest zgodne z ich naturą,
ale nie przez właściwe poznanie, lecz przez poznanie ustanawiającego
naturę [Stwórcę], jak to zostało powiedziane w I księdze. Drugi rodzaj
poŜądania wynika z poznania samego poŜądającego, lecz z
konieczności, a nie z wolnego sądu. Takie jest poŜądanie zmysłowe
(appetitus sensibilis) u zwierząt, które jednak u ludzi uczestniczy w
wolności, o ile jest posłuszne rozumowi. Jest wreszcie poŜądanie
rozumowe (appetitus rationalis) albo intelektualne (intellectualis), które
nazywa się wolą.
W kaŜdym z tych trzech rodzajów poŜądania miłość jest zasadą
(principium) poruszenia zmierzającego do ukochanego celu. W
poŜądaniu naturalnym tą zasadą jest współnaturalność poŜądającego
i przedmiotu, do którego się zmierza. Tę współnaturalność moŜna
nazwać miłością naturalną (amor naturalis). Przykładem jej jest
ciąŜenie ciała ku środkowi ziemi. Podobnie przystosowanie poŜądania
zmysłowego lub woli do jakiegoś dobra, więc upodobanie
(complacentia) w dobru nazywa się miłością zmysłową (amor
sensitivus) albo intelektualną, czyli rozumową (amor intellectivus,
rationalis). Miłość zmysłowa więc odnosi się do poŜądania
zmysłowego, a miłość intelektualna do poŜądania intelektualnego i
naleŜy do uczuć przyjemnościowych (concupiscibilis), poniewaŜ orzeka
się ją ze względu na dobro absolutne, nie zaś ze względu na dobro
trudne
do
osiągnięcia,
które
jest
przedmiotem
uczuć
przydatnościowych (irascibilis). 82

W powyŜszym fragmencie św. Tomasz dokonuje odróŜnienia
poszczególnych władz dąŜeniowych, które nazywa kolejno:
poŜądaniem
naturalnym,
poŜądaniem
zmysłowym
i
poŜądaniem umysłowym, zwanym wolą, które w istocie swojej
bardziej jest dąŜeniem czy chceniem niŜ poŜądaniem, na które
nie ma się wpływu.
81
82

cz. 1-2, q. 24, a. 1, c.
cz. 1-2, q. 26, a. 1, c.
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PoŜądanie naturalne nie zostaje poprzedzone wewnętrznym,
podmiotowym poznaniem, lecz niejako wynika z natury danej
rzeczy, która zmierza do swojego celu bez świadomości go. W
ten sposób chociaŜby kamień spada ku ziemi, korzenie roślin
rozrastają się pod nią, a łodyga i liście kierują się ku górze.
Poznanie celu, do którego zmierzają, ma charakter zewnętrzny i
dokonuje się całkowicie poza nimi na skutek działania Boga,
który wszystkie rzeczy pozbawione władzy poznanie przyciąga
ku sobie.
Z kolei poŜądanie zmysłowe wynika z poznania zmysłowego
zachodzącego w poznającym podmiocie i ma charakter
konieczności, gdyŜ łączy podmiot z kaŜdym przedmiotem
rozpoznanym jako przyjemne lub korzystne dobro dla siebie. To
poŜądanie jest podłoŜem uczuć i wiąŜe się ściśle z przemianą
zachodzącą w ciele.
W przeciwieństwie do niego inną naturę ma poŜądanie
umysłowe, które wynika z poznania umysłowego, zachodzącego
w poznającym podmiocie, i ma charakter całkowicie wolny,
czyli nie musi być podyktowane przyjemnością, korzyścią ani
Ŝadnym dobrem cielesnym, lecz moŜe przekroczyć porządek
subiektywny i sytuować się w porządku duchowym. Tu celem
dąŜenia woli nie jest dobro własne, lecz jakieś dobro duchowe.
Z chceniem woli nie wiąŜe się przemiana w ciele, choć moŜe mu
towarzyszyć. Gdy bowiem uczucia są uporządkowane,
podlegają władzom umysłowym, podlegają zatem wpływowi
woli, towarzysząc jej w dąŜeniu do duchowego dobra, jednak
tutaj ich siła oddziaływania jest znacznie mniejsza (czasem ich
działanie ulega nawet zawieszeniu, jak w niektórych
doświadczeniach mistycznych).
Przyjęcie
dwóch
władz
poznawczych
w
porządku
umysłowym, a więc: intelektu i rozumu, pociąga za sobą
dwojaki charakter działania woli. W stosunku do intelektu
bowiem, który poznaje w sposób bezpośredni i natychmiastowy,
bez pomocy rozumowań rozciągniętych w czasie, wola reaguje
równieŜ spontanicznie, akceptując lub odrzucając narzucający
się jej przedmiot. Ów przedmiot w porządku naturalnym
stanowi samą istotę rzeczy, a w porządku nadnaturalnym jest
wynikiem wpływu światła nadprzyrodzonego, dlatego zawsze
odpowiada prawdzie (człowieka ujmuje jako człowieka, myśl
„dobrą” jako „dobrą). W stosunku do rozumu natomiast, który
poznaje w sposób pośredni i wydłuŜony w czasie, wola
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dokonuje wyboru spośród przedstawionych rozwiązań i
podejmuje odpowiednią decyzję.83
Św. Tomasz podaje, Ŝe podstawą dąŜenia do celu jest miłość,
a więc podstawą wszelkiego poŜądania jest upodobanie w
przedmiocie, do którego zmierza poŜądanie naturalne,
zmysłowe lub wola. Miłość zatem jest podstawą poŜądania
naturalnego, choć w tym przypadku nie jest to określenie
najwłaściwsze, bo trudno mówić, Ŝe kamień „kocha” spadać.
Jest równieŜ podstawą poŜądania zmysłowego, stąd mówi się o
uczuciu miłości, oraz poŜądania umysłowego – tu mówi się po
prostu o miłości.
OdróŜnienie uczucia miłości od miłości duchowej wydaje się
niezwykle waŜne, gdyŜ pierwsze wyraŜa dąŜenie do
przyjemności bądź korzyści, druga natomiast kieruje ku
własnemu zbawieniu, dobru innych i ku samemu Bogu.
Uczucie miłości jest po to, by zaspokoić siebie, miłość duchowa
natomiast – po to, by Ŝyć dla innych. Uczucie miłości jest
krótkotrwałe i silne, a w związku z tym szybko przemija, miłość
duchowa zaś w ogóle nie przejawia się w przemianach
cielesnych, aczkolwiek uczucia mogą jej towarzyszyć. Uczucie
miłości moŜe zapanować nad całym człowiekiem, wtedy nie da
się od niego odciąć, oderwać, miłość duchowa natomiast
przejawia wolne działanie woli i wprowadza ład w człowieku,
dystansując zbyt silne uczucia i nadając im właściwą miarę.
Uczucie miłości ma charakter konieczny, więc nie podlega
wpływowi woli, nie sposób się mu nie poddać, skoro juŜ jest.
MoŜna tylko czekać, aŜ przeminie. Miłość duchowa natomiast
nie jest wynikiem chwili, zewnętrznego podobania się, lecz
upodobania w pięknie duszy, w pięknie intelektualnym,
rozumowym, wolitywnym. Nie wiąŜe się z oczekiwaniem własnej
przyjemności lub korzyści, lecz z chęcią ofiarowania się drugiej
osobie, niezaleŜnie od tego, czy tą osobą będzie drugi człowiek,
czy teŜ sam Bóg. Uczucie miłości ma charakter przemijający,
krótkotrwały, w zasadzie zaleŜny od siły reakcji na zmysłowe
dobro. DłuŜszy brak bezpośredniego kontaktu z tym dobrem
osłabia uczucie. Miłość duchowa zaś to miłość trwała, to miłość
83 Por. K. Paczos, Niewiele mniejszy od aniołów. Zagadnienia podstawowe z
filozofii wyŜszej warstwy duszy ludzkiej, Gdańsk 2005, 32 - 35 oraz Zarys
teorii moralności. Podstawowe zagadnienia z etyki filozoficznej i teologicznej.
Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, rozdz. 2.4.3
(maszynopis).
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prawdziwa i narastająca w czasie, która nie potrzebuje stałej
obecności osoby kochanej. Uczucie miłości dotyczy zwierząt i
ludzi, miłość duchowa natomiast jest darem dla ludzi.
Uczucie miłości jest zrozumiałe w przypadku zwierząt, bo w
rozum nie są wyposaŜone, więc nie są teŜ zdolne do miłości
duchowej. Zastanawia jednak, po co uczucie miłości jest dane
człowiekowi, skoro przeciwstawia się jego umysłowej naturze i
wprowadza w nią chaos? Uczucia są potrzebne człowiekowi, by
mógł zapanować nad swoją zmysłowością, a przy tym
usprawnić rozum i wolę. Uczucie miłości jest teŜ po to, Ŝeby
ludzie się sobą zainteresowali, wreszcie po to, by rozbudzać
miłość duchową, bo doznając krótkotrwałych i wzniosłych
uczuć miłości, człowiek dąŜy do trwałej miłości, a darząc
miłością zmysłową i przemijającą, dąŜy do ofiarowania się w
miłości duchowej i nieprzemijającej. Wreszcie jest po to, by
miłość duchową wzmacniać, bo ona promieniuje na
towarzyszące uczucia, które, choć pod wpływem woli słabsze, to
jednak są głębokie, a przez to utrwalają duchową głębię.
Czy sprawność jest jakością?
(...) OtóŜ w tym znaczeniu sprawność (habitus) jest jakością
(qualitas), o której mówi Filozof (V Metaph.), ucząc, Ŝe sprawność jest
dyspozycją (dispositio), dzięki której ktoś jest dobrze lub źle
przysposobiony w stosunku do siebie lub w stosunku do czegoś
innego, np. zdrowie jest pewną sprawnością w znaczeniu trwałego
przysposobienia. Stąd naleŜy powiedzieć, Ŝe sprawność jest pewnego
rodzaju jakością.84
Czy natura wytwarza jakąś sprawność?
Coś moŜe być naturalne w dwojaki sposób. Po pierwsze, ze
względu na naturę gatunku; w ten sposób np. zdolność do śmiechu
jest dla człowieka czymś naturalnym, podobnie jak zdolność
wznoszenia się ku górze dla ognia. Po drugie, ze względu na naturę
jednostki, np. dla Sokratesa czy Platona, biorąc pod uwagę właściwą
im kompleksję ciała, jest rzeczą naturalną, Ŝe mogą zachorować lub
wyzdrowieć. W jednym i drugim wypadku coś moŜe być naturalne
albo w tym znaczeniu, Ŝe całkowicie pochodzi od natury, albo dlatego,
Ŝe pod pewnym względem pochodzi od natury, a pod innym względem
od jakiegoś czynnika zewnętrznego. Gdy na przykład ktoś sam przez
84
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się wyzdrowieje, wówczas jego zdrowie całkowicie pochodzi od
natury; gdy zaś odzyska zdrowie przy pomocy lekarstw, wówczas
zawdzięcza swoje zdrowie częściowo naturze, a częściowo czynnikowi
(principium) zewnętrznemu.
Tak więc sprawność, stanowiąc pewne przysposobienie podmiotu
do formy czy natury, moŜe być naturalna w jeden i drugi sposób. Jest
bowiem pewne przysposobienie naturalne (dispositio naturalis) i
właściwe całemu gatunkowi ludzkiemu, którego Ŝaden człowiek nie
jest go pozbawiony. Jest więc ono naturalne dla człowieka ze względu
na naturę gatunku. Ale takie przysposobienie ma szeroki zakres i
dlatego występuje w róŜnym stopniu u róŜnych ludzi zaleŜnie od
natury jednostki. Tego rodzaju przysposobienie moŜe pochodzić albo
całkowicie od natury albo częściowo od natury a częściowo od
czynnika zewnętrznego, podobnie jak i zdrowie odzyskane przy
pomocy lekarstw.
Natomiast sprawność, jako przysposobienie do działania, którego
podmiotem jest władza duszy (potentia animae), jak zostało
powiedziane, moŜe być naturalna, tak ze względu na naturę gatunku,
jak i ze względu na naturę jednostki. Ze względu na naturę gatunku
dlatego, Ŝe dusza jako forma ciała jest zasadą specyficzną (principium
specificum). Ze względu na naturę jednostki zaś z powodu ciała, które
jest zasadą materialną (materiale principium). W Ŝadnym jednak
wypadku nie ma w człowieku takich naturalnych sprawności w
działaniu, które by całkowicie pochodziły od natury, w
przeciwieństwie do Aniołów, gdyŜ ci są z natury wyposaŜeni w
postacie intelektualne (species intelligibiles), jak zostało powiedziane
na początku. Są więc w ludziach pewne naturalne sprawności,
pochodzące częściowo od natury, częściowo zaś od czynnika
zewnętrznego, ale inaczej we władzach poznawczych, a inaczej we
władzach poŜądawczych.
Władze poznawcze bowiem mogą być wyposaŜone w zaczątki
(inchoatio) sprawności naturalnych ze względu na naturę tak
gatunkową, jak i jednostkową. Ze względu na naturę gatunkową z
powodu samej duszy; i w tym znaczeniu pojętność zasad (intellectus
principiorum) zwie się sprawnością naturalną, gdyŜ z samej natury
duszy intelektualnej człowiekowi przysługuje zdolność pojmowania,
na przykład, gdy człowiek zrozumie, co to jest całość i co to jest część,
natychmiast pojmuje, Ŝe całość jest większa od swej części itp. Ale
czym jest całość i czym jest część, tego nie moŜna zrozumieć inaczej,
jak przez postacie intelektualne przejęte od wyobraŜeń. Dlatego Filozof
dowodzi (kw. 79), Ŝe poznanie zasad zachodzi w nas przez zmysły. Ze
względu zaś na naturę jednostkową istnieją naturalne zaczątki
sprawności poznawczych w miarę, jak jedni ludzie, dzięki
przysposobieniu organów cielesnych, są bardziej zdolni do dobrego
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pojmowania niŜ inni, gdyŜ do działania intelektu potrzebujemy
sprawności zmysłowych.
We władzach poŜądania zaś nie ma zaczątków sprawności
naturalnych ze strony samej duszy i w odniesieniu do samej
substancji sprawności, ale są jedynie ze względu na pewne jej
zasady, na przykład ogólne zasady postępowania nazywa się nieraz
„zaląŜkami (seminalia) cnót”, a to dlatego, Ŝe skłonność ku właściwym
przedmiotom, która wydaje się stanowić zaczątek sprawności, nie
naleŜy do sprawności, ale bardziej stanowi rację samych władz.
Natomiast ze strony ciała, a więc ze względu na naturę jednostkową,
są w człowieku pewne naturalne zaczątki sprawności we władzach
poŜądania. Są bowiem pewni ludzie, którzy dzięki właściwej
kompleksji ciała są przysposobieni do czystości lub łagodności itp.85
Czy jeden uczynek moŜe zrodzić sprawność?
Zgodnie z tym, co zostało powiedziane w poprzednim artykule,
sprawność rodzi się przez akt, o ile władza bierna (potentia passiva)
jest poruszana przez jakąś zasadę aktywną (princicium activum). Do
wytworzenia zaś jakości w tym, co jest bierne, potrzeba, by zasada
aktywna całkowicie opanowała bierność rzeczy, na którą działa.
Dlatego ogień, nie mogąc natychmiast opanować paliwa, nie rozpala
go od razu, lecz powoli usuwa z niego przeciwne sobie
przysposobienia, by opanowawszy go całkowicie, upodobnić go do
siebie.
Oczywiste jest zatem, Ŝe zasada aktywna, jaką jest rozum (ratio),
nie moŜe jednym aktem całkowicie opanować władzy poŜądawczej,
gdyŜ władza ta pozostaje w róŜnych stosunkach do róŜnych rzeczy;
rozum zaś jednym aktem osądza o tym, czego naleŜy poŜądać,
stosownie do określonych powodów oraz okoliczności. Nie moŜe więc
tym jednym aktem całkowicie opanować władzy poŜądawczej tak, by
licznymi aktami dąŜyła do tego samego przedmiotu jakby z natury,
jak to czyni sprawność cnoty (habitus vistutis). Dlatego nie wystarcza
jeden akt, ale trzeba ich wiele, by wytworzyć sprawność cnoty.
We władzach poznawczych zaś są dwa rodzaje władz biernych:
jedną z nich jest sam intelekt moŜnościowy (intellectus possibilis),
drugą zaś jest intelekt, który Arystoteles nazywa biernym (passivus),
a mianowicie rozum szczegółowy (ratio particularis), czyli władza
łączenia (vis cogitativa) wraz z pamięcią (vis memorativa) i wyobraźnią
(vis imaginativa). W odniesieniu do pierwszej, moŜliwa jest taka
zasada aktywna, która jednym aktem potrafi całkowicie opanować tę
władzę bierną, jaką jest intelekt moŜnościowy, na przykład jedno
zdanie oczywiste potrafi go przekonać i doprowadzić go do mocnego
85
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uznania wniosku, czego nie uczyni zdanie prawdopodobne. Dlatego
sprawność wyprowadzania wniosków prawdopodobnych rodzi się z
wielu aktów rozumu, odniesionych do intelektu moŜnościowego.
Natomiast sprawność wiedzy moŜe być wynikiem jednego aktu
rozumu, odniesionego do intelektu moŜnościowego. Jeśli chodzi o
niŜsze władze poznawcze trzeba częściej ponawiać te same akty, by
coś mocno wbić w pamięć. Dlatego Filozof w księdze „O pamięci i
przypominaniu” mówi, Ŝe rozwaŜanie wzmacnia pamięć.
Sprawności cielesne (habitus corporales) mogą być wynikiem
jednego aktu, jeśli zasada aktywna odznacza się wielką mocą.
Niekiedy na przykład silne lekarstwo potrafi natychmiast przywrócić
zdrowie.86
Czy ludzka cnota jest sprawnością?
Cnota (virtus) nazywa się pewną doskonałością władzy. KaŜdą zaś
doskonałość rozwaŜa się w odniesieniu do właściwego jej celu. Celem
zaś władzy jest akt. Stąd władza jest doskonała, poniewaŜ ogranicza
się do swoich aktów.
Są zaś pewne władze, które same przez się są skierowane do
swoich aktów, na przykład naturalne władze aktywne. Tego rodzaju
władze naturalne ze względu na siebie same są nazywane siłami.
Natomiast władze rozumne, które są właściwe człowiekowi, nie są
ograniczone do jednego przedmiotu, lecz mogą zwracać się do róŜnych
rzeczy; są ograniczone zaś do aktów przez sprawności, jak to zostało
powiedziane. I dlatego ludzkie cnoty są sprawnościami.87
Czy są cnoty wrodzone?
W dwojaki sposób coś moŜe być wrodzone człowiekowi: po
pierwsze – pod względem natury gatunkowej, po drugie – pod
względem natury jednostkowej. […] Cnota natomiast, jeśli chodzi o
pewne zapoczątkowanie, jest człowiekowi wrodzona. I tak, pod
względem natury gatunkowej, jako Ŝe w rozumie ludzkim obecne są z
natury pewne zasady w sposób naturalny poznane, dotyczące
zarówno wiedzy, jak i działania. Będące pewnymi zarodkami cnót
intelektualnych i obyczajowych. W woli natomiast obecne jest pewne
przyrodzone poŜądanie dobra, które odnosi się do porządku rozumu.
Pod względem zaś natury jednostkowej [istnieje w człowieku
wspomniane zapoczątkowanie] jako Ŝe na skutek dyspozycji
cielesnych niektórzy są bardziej lub mniej przysposobieni do pewnych
cnót, a mianowicie władze wykonujące pewne zmysłowe działania są
86
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poniekąd związane z pewnymi częściami ciała, których dyspozycje
pomagają lub przeszkadzają tego rodzaju władzom w wykonywaniu
właściwych sobie działań, a w konsekwencji równieŜ władzom
rozumowym, którym tego rodzaju zmysłowe władze słuŜą. I tak, jeden
człowiek ma przyrodzoną zdolność do wiedzy, inny do męstwa,
jeszcze inny do umiarkowania. W ten sposób zarówno cnoty
intelektualne, jak i moralne pod względem pewnego zapoczątkowania
zdolności są w nas od urodzenia. Nie ma ich jednak w nas, jeśli
chodzi o pełne ich urzeczywistnienie. Jest tak, poniewaŜ natura
determinuje
do
jednego
sposobu
działania,
zaś
pełne
urzeczywistnienie tego rodzaju cnót nie jest związane z jednym, ale z
róŜnymi sposobami działania, zaleŜnie od róŜnego tworzywa, w
którym cnoty działają, oraz zaleŜnie od róŜnych okoliczności. Tak więc
jasne jest, Ŝe cnoty istnieją w nas od urodzenia pod względem
zdolności i [wspomnianego] zapoczątkowania, nie istnieją w nas
natomiast od urodzenia, jeśli chodzi o ich doskonała postać, z
wyjątkiem cnót teologicznych, które pochodzą całkowicie z zewnątrz88.
Czy podział na cnoty obyczajowe i umysłowe jest dostateczny?
Cnota ludzka to sprawność doskonaląca człowieka do dobrego
działania. W człowieku zaś są tylko dwie zasady (principia) ludzkich
aktów, a mianowicie intelekt lub rozum i poŜądanie, będące w
ludziach dwoma poruszycielami, zgodnie ze słowami Filozofa (III De
anima). Stąd trzeba, Ŝeby kaŜda cnota ludzka doskonaliła którąś z
tych zasad. Jeśli doskonali intelekt teoretyczny (intellectus
speculativus) lub praktyczny (intellectus practicus) do spełniania
dobrych actów, będzie cnotą intelektualną (umysłową, virtus
intellectualis); jeśli zaś doskonali poŜądanie, będzie cnotą obyczajową
(moralna, virtus moralis). KaŜda więc cnota ludzka jest intelektualna
(umysłowa) albo obyczajowa (moralna).89
Czy są cztery cnoty kardynalne?
Liczbę pewnych rzeczy moŜna ustalić albo ze względu na zasady
formalne (principia formalia), albo ze względu na ich podmioty
(subiecta). Stosując jeden i drugi sposób dochodzi się do czterech cnót
kardynalnych (virtutes cardinales). Zasadą bowiem formalną cnoty, o
której tu mowa, jest dobro rozumu (rationis bonum), które moŜna
dwojako ujmować: jako dobro polegające na samym rozwaŜaniu
rozumu, i na takim właśnie dobru polega jedna cnota główna (virtus
principalis), a mianowicie roztropność (prudentia); albo moŜna je
88
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ujmować ze względu na porządek rozumu, który występuje albo w
działaniach, na czym polega sprawiedliwość (iustitia), albo w
uczuciach, i wówczas są niezbędne dwie cnoty. Porządek rozumu
bowiem jest konieczny uczuciom ze względu na ich opór w stosunku
do rozumu. OtóŜ ten opór moŜe zachodzić w dwojaki sposób:
nakłaniając do tego, co się sprzeciwia rozumowi, i wtedy konieczne
jest
ujarzmienie
uczucia,
którego
dokonuje
umiarkowanie
(temperantia); albo odciągając od tego, co rozum nakazuje, na
przykład pod wpływem bojaźni niebezpieczeństw lub trudów, i
wówczas niezbędne jest umocnienie człowieka w tym, co rozum
nakazuje, by nie odstąpić od niego. Jest to zadanie męstwa (fortitudo).
Ustalając liczbę cnót głównych ze względu na podmiot, dochodzi się
do tego samego wniosku. Poczwórny jest bowiem podmiot cnoty
ludzkiej: to, co jest z istoty swej rozumne, i to właśnie doskonali
roztropność, oraz to, co jest rozumne przez uczestnictwo. A to jest
trojakie: wola, która jest podmiotem sprawiedliwości, władza
poŜądliwa (vis concupuscilis), będąca podmiotem umiarkowania, oraz
władza przydatnościowa (vis irascbilis), która jest podmiotem męstwa.
Rozwiązanie trudności. 1. Roztropność jest bezwzględnie
waŜniejszą od innych cnót ludzkich, które jednak mogą być głównymi
w swoim rodzaju.
2. To, co jest rozumne przez uczestnictwo, moŜe być trojakie, jak
widzieliśmy w odpowiedzi.
3. Cnoty, spośród których jedne są waŜniejsze od drugich,
sprowadzają się do czterech wyŜej wymienionych, zarówno ze
względu na podmiot, jak i na przedmiot formalny.90

teoretyczne
(speculativae)
sprawności
umysłowe
(habitus
intellectuales)
praktyczne
(practicae)

pojętność
(intellectus)
wiedza
(scientia)
mądrość
(sapientia)
prasumienie
(synderesis)
roztropność
(prudentia)
sztuka
(ars)
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Sprawność w poznawaniu
pierwszych zasad poznania
sprawność ujmowania
istoty rzeczy
sprawność ujmowania
najwyŜszych przyczyn rzeczy
Sprawność w poznawaniu
pierwszych zasad działania
sprawność namysłu nad
środkami prowadzącymi do
celu (sprawność działania w
samym podmiocie)
sprawność tworzenia w
materii zewnętrznej

umysłowe
(intellectuales)

cnoty
kardynalne,
czyli główne
(virtutes
cardinales,
pricipales)

roztropność
(prudentia)
sprawiedliwość
(iustitia)

obyczajowe,
czyli moralne
(doskonalące
poŜądanie)
(morales)

umiarkowanie
(temperantia)

męstwo
(fortitudo)

usprawniające w
bytowaniu

doskonalące
temperament,
skłonności do
uczuć,
zdrowie,
wdzięk

usprawniające w
funkcjonowaniu

fizjologiczne,
np.
doskonalące
proces
oddychania;
fizyczne, np.
doskonalące
poruszanie się

sprawności
cielesne
(virtutes
corporales)

cnota rozeznania między
środkami prowadzącymi
do celu
cnota kierowania ku
dobru, które się słusznie
naleŜy
cnota zachowania
właściwej miary uczuć
przyjemnościowych
(appetitus concupiscibilis)
cnota zachowania
stałości uczuć
przydatnościowych
(appetitus irascibilis) przy
pokonywaniu
przeciwieństw

Nie są sprawnościami
we właściwym sensie,
bo łatwo ulegają
zmianom zachodzącym
w ciele; są nimi o tyle,
o ile przysposabiają
ciało do podlegania
czynnościom duszy.

Tab. Sprawności i cnoty naturalne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu.

Po przeczytaniu tekstów św. Tomasza z zakresu moralności
zasadne stają się pytania: Po co człowiekowi potrzebne są
sprawności? Czy mógłby Ŝyć bez nich? śycie bez sprawności
wydaje się niemoŜliwe. Pewne zaczątki muszą być dane z
natury w porządku ciała i duszy, bo Ŝadna duchowa władza, a
w związku z tym Ŝaden organ w ciele nie mógłby zacząć
funkcjonować samodzielnie. Sprawności, które w ciągu Ŝycia są
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rozwijane przez kaŜdego człowieka, w pierwszej kolejności
zaleŜą w duŜej mierze od naturalnego wyposaŜenia jego ciała i
duszy, w drugiej natomiast – od „czynników zewnętrznych”,
czyli środowiska, rodziców, nauczyciela, lekarza i innych.
MoŜna teŜ zapytać: Po co człowiekowi potrzebne są cnoty?
Cnoty przysposabiają do dobrego działania, są wiec po to, by
człowiek usprawniał się w kierowaniu do dobra. Samo
skierowanie do dobra jest wpisane w ludzką naturę. KaŜdy
bowiem chce dla siebie dobra, a unika zła (sprawność
prasumienia), przy czym dobro moŜe rozumieć bardzo
subiektywnie. Odpowiedź na gruncie natury ma sens jedynie w
kontekście relacji człowieka do Boga. Skoro bowiem struktura
człowieka jest cielesno-duchowa i z jednej strony kieruje ku
światu zewnętrznemu, fizycznemu, z drugiej zaś – ku
duchowemu, trudno nad nią zapanować, biorąc pod uwagę
samą naturę, i z tego punktu widzenia nie ma to teŜ sensu. Bo
po co to robić? MoŜna pozwolić, by Ŝycie toczyło się samo, i nie
róŜnić się od rośliny i zwierzęcia. Ma sens, gdy człowiek odczyta
tę naturę jako zaproszenie do świata wyŜszego, o czym juŜ
wiedzą filozofowie pogańscy. Tu trzeba zapanować nad naturą
cielesną, by rozwinąć własną duszę i by ona stała się podobna
do Boga.
Czy istnieją sprawności wlane przez Boga?
Pan Bóg wlewa do duszy ludzkiej sprawności (habitus) z dwóch
względów: Po pierwsze dlatego, Ŝe potrzeba pewnych sprawności do
dobrego przysposobienia człowieka do tego celu, który przewyŜsza
moŜliwości ludzkiej natury, a mianowicie do ostatecznej i doskonałej
szczęśliwości, jak to zostało wykazane. Sprawności więc powinny być
współmierne do tego celu, do którego mają człowieka przysposobić. Z
tego powodu niezbędne są sprawności przewyŜszające moŜliwości
ludzkiej natury, których nie moŜna zdobyć, jeśli Bóg ich nie wleje do
duszy ludzkiej, jak to się dzieje ze wszystkimi cnotami darmo danymi
(virtutes gratuiti).
Po drugie dlatego, Ŝe Bóg moŜe wytwarzać skutki drugich przyczyn
bez nich, co zostało powiedziane na początku. Jak więc niekiedy, dla
okazania swojej mocy, Pan Bóg przywraca zdrowie bez
współdziałania przyczyny naturalnej, chociaŜ natura równieŜ
mogłaby tego dokonać, tak teŜ czasami, dla okazania swojej mocy,
wlewa do duszy ludzkiej te sprawności, które moŜna zdobyć siłami
przyrodzonymi. Na przykład apostołom dał znajomość Pisma św. i
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wszystkich języków, którą ludzie mogą nabyć przez naukę lub przez
przyzwyczajenie się, choć nie tak doskonale.91
Łaska
(...) Tak jak naturalne światło rozumu (lumen naturale rationis) jest
czymś innym niŜ cnoty nabyte (virtutes acquisitae), o których zostało
powiedziane, Ŝe są przyporządkowane do tego naturalnego światła,
tak mówi się o samym świetle łaski (lumen gratiae), partycypującym
w naturze BoŜej, Ŝe jest czymś innym niŜ cnoty wlane (virtutes
infusae), które z tego światła pochodzą i jemu są przyporządkowane.
Tak bowiem, jak cnoty nabyte doskonalą człowieka, aby postępował
zgodnie z naturalnym światłem rozumu, tak cnoty wlane doskonalą
go, aby postępował zgodnie ze światłem łaski.92
Łaska jest zaliczana do pierwszego gatunku jakości (qualitas). Nie
jest jednak cnotą, lecz pewną sprawnością, która stoi u podłoŜa cnót
wlanych jako ich zasada (principium) i źródło (radix).93
Czy istnieją cnoty teologiczne?
Przez cnotę człowiek doskonali się do aktów odnoszących się do
szczęśliwości. Dwojaka zaś jest szczęśliwość (beatitudo) lub szczęścia
(felicitas). Jedna, współmierna z naturą ludzką i osiągalna jej siłami.
Druga, przewyŜszająca naturę ludzką, którą człowiek tylko boską
mocą wspierany moŜe osiągnąć, ze względu na pewne uczestnictwo w
boskości (divinitas), zgodnie z nauką św. Piotra Apostoła, Ŝe przez
Chrystusa staliśmy się „uczestnikami natury BoŜej”. PoniewaŜ
szczęśliwość taka moŜliwości natury ludzkiej przekracza, naturalne
zasady człowieka, dzięki którym dochodzi on do dobrego i
współmiernego z naturą działania, nie wystarczą do skierowania go
ku nadprzyrodzonej szczęśliwości. Potrzeba więc, by człowiekowi
zostały dodane pewne zasady, które by go tak skierowały do
szczęśliwości nadprzyrodzonej, jak naturalne zasady zwracają go do
celu współnaturalnego, choć i to dzieje się równieŜ przy BoŜej pomocy.
Tego rodzaju zasady nazywają się cnotami teologicznymi (virtutes
theologicae), juŜ to dlatego, Ŝe ich przedmiotem jest Bóg, gdyŜ do Niego
zwracają naleŜycie człowieka, juŜ to dlatego, Ŝe są nam wlane przez
samego Boga, juŜ to wreszcie dlatego, Ŝe poznajemy je jedynie z
Objawienia BoŜego, a mianowicie z Pisma św.94
91
92
93
94

cz. 1-2, 51, a. 4, c.
cz. 1-2, 110, 3, c.
TamŜe, ad 3.
cz. 1-2, q. 62, a. 1, c.
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Czy wiarę, nadzieję i miłość słusznie zalicza się do cnót
teologicznych?
Jak czytaliśmy w pierwszym artykule, cnoty teologiczne (virtutes
theologicae) w ten sposób zwracają człowieka ku nadprzyrodzonej
szczęśliwości, w jaki naturalna skłonność skłania go do
współmiernego mu celu. A to dzieje się w dwojaki sposób: po
pierwsze, przez rozum (ratio) czy intelekt (intellectus) ze względu na to,
Ŝe przysługują mu pierwsze najogólniejsze zasady, poznawalne przez
nas za pomocą naturalnego światła intelektu, i będące podstawą
rozwaŜania tak teoretycznego, jak i praktycznego; po drugie, dzięki
prawości woli (rectitudo voluntatis), dąŜącej z natury ku dobru
rozumu. Lecz te dwa sposoby zawodzą w stosunku do
nadprzyrodzonej szczęśliwości. Powiedziano bowiem w Piśmie św. (1
Kor. 2, 9): „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce
ludzkie nie wstąpiło, co Bóg zgotował tym, którzy go miłują”. Potrzeba
więc, by w sposób nadprzyrodzony coś zostało przydane intelektowi i
woli człowieka, aby je skierować do celu nadprzyrodzonego. Najpierw
intelekt potrzebuje do tego celu pewnych nadprzyrodzonych zasad,
poznawalnych w świetle BoŜym, aby go uczynić wiarygodnym, i to
naleŜy do wiary (fides). Wola zaś zwraca się do celu zarówno w
zamierzeniu, dąŜącym do niego jako dobra moŜliwego do osiągnięcia, i
to naleŜy do nadziei (spes), jak i w pewnym duchowym zjednoczeniu,
dzięki któremu w jakiś sposób przekształca się w ów cel, co staje się
przez miłość (caritas). PoŜądanie bowiem kaŜdej rzeczy naturalnie
porusza się i zmierza do współmiernego sobie celu, a ruch ten wynika
z pewnej zgodności zachodzącej między tą rzeczą a jej celem. 95
Czy dary róŜnią się od cnót?
(...) Wobec tego, by odróŜnić dary od cnót, trzeba trzymać się
sposobu, jakiego uŜywa Pismo św., posługując się raczej wyrazem
„duch” niŜ „dar”. Na przykład u Izajasza (11, 2) czytamy: „I spocznie
na nim duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch
umiejętności i bogobojności”. Z tych słów jasno wynika, Ŝe dary tam
wyliczone pochodzą z natchnienia BoŜego. Natchnienie to jest
pewnego rodzaju poruszeniem z zewnątrz. NaleŜy bowiem wziąć pod
uwagę, Ŝe w człowieku jest dwojaka zasada ruchu: wewnętrzna,
którą jest rozum, oraz zewnętrzna, którą jest Bóg, jak juŜ zostało
powiedziane. Zresztą mówi o tym nawet Arystoteles w rozdziale „O
dobrym losie).

95

cz. 1-2, q. 62, a. 3, c.
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OtóŜ jasną jest rzeczą, Ŝe wszystko, co porusza się, musi być
proporcjonalne do motoru, i na tym właśnie polega doskonałość rzeczy
poruszanej jako poruszana, by została tak przysposobiona, aby mogła
dobrze się poruszać pod wpływem swojego motoru. Im więc
poruszający jest wyŜszy, tym doskonalszego przysposobienia
potrzeba, by dostosować się do niego. Podobnie uczeń musi być
doskonalej przysposobiony do zrozumienia wyŜszej nauki. Nie ulega
zaś wątpliwości, Ŝe cnoty ludzkie doskonalą człowieka w miarę jak
jest zdolny, by rozum nim kierował w jego działaniu wewnętrznym i
zewnętrznym. Potrzeba więc człowiekowi wyŜszych doskonałości, by
go przysposobiły do BoŜego poruszenia. OtóŜ tego rodzaju
doskonałości zwą się darami (dona), nie tylko dlatego, Ŝe Bóg je
wlewa do naszej duszy, ale dlatego, Ŝe przysposabiają człowieka, by
chętnie był uległy natchnieniu BoŜemu, jak to Izajasz mówi o sobie (Iz.
50, 5): „Pan otworzył mi ucho, a ja się nie sprzeciwiam, nie cofam się
wstecz”. Filozof zaś mówi w tym samym rozdziale, Ŝe tym, którzy
działają pod wpływem natchnienia BoŜego, nie naleŜy doradzać
według rozumu ludzkiego, gdyŜ porusza ich lepsza zasada niŜ rozum
ludzki. Dlatego niektórzy mówią, Ŝe dary doskonalą człowieka w
stosunku do wyŜszych aktów, niŜ akty cnót.96

łaska
(gratia)

96

uświęcająca,
czyli
habitualna
(gratia
sanctificans,
habitualis)
uczynkowa,
czyli
aktualna
(gratia
actualis)

usprawnia do tego, Ŝeby człowiek stał się
uczestnikiem boskiej natury; jest najbardziej
fundamentalnym darem udzielonym przez Boga

usprawnia intelekt i wolę do spełniania wszelkich
czynów nadprzyrodzonych: poznawania, chcenia
lub zewnętrznego działania (wpływa na duszę przez
perswazję czy wzmacnianie sił fizycznych)

cz. 1-2, q. 68, a. 1, c.
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wiara
(fides)

doskonalące
rozum

cnoty wlane
(nadprzyrodzone,
teologiczne, boskie)
(virtutes infusae,
supernaturales,
theologicae,
divinae)

nadzieja
(spes)

doskonalące
wolę
miłość
(caritas)

pojętność
(intellectus)
mądrość
doskonalące (sapientia)
poznanie
rada
(consilium)
dary
wiedza
Ducha
(scientia)
Świętego
poboŜność
(dona
(pietas)
Spiritus
Sancti)
męstwo
doskonalące
(fortitudo)
poŜądanie
bojaźń
(tomor)

cnota, która dzięki wlanemu
światłu sprawia, Ŝe intelekt
uznaje za prawdziwe to, co dla
niego nieoczywiste, a więc
samego Boga
cnota, która sprawia ufność,
Ŝe osiągnięcie szczęśliwości
wiecznej jest moŜliwe przy
BoŜej pomocy
najdoskonalsza cnota, dzięki
której dąŜy się do celu
ostatecznego, czyli samego
Boga; jest nadrzędna w
stosunku do pozostałych cnót
wlanych, a takŜe do
przyrodzonych cnót
moralnych, jest ich zasadą i
miarą wyznaczoną przez
Ducha Świętego

doskonali rozum wyŜszy
w pojmowaniu prawdy
doskonali rozum wyŜszy
w wydawaniu prawdziwych sądów
doskonali rozum niŜszy w
przyjmowaniu rad Ducha Świętego
doskonali rozum niŜszy
w wydawaniu prawdziwych sądów
doskonali siły poŜądawcze
w oddawaniu naleŜnej czci Bogu jako
Ojcu
doskonali siły poŜądawcze
w ufności osiągnięcia celu i pokonania
wszystkich niebezpieczeństw
doskonali siły poŜądawcze
w wyrzeczeniu się przyjemności
sprzeciwiających się Bogu

Tab. Sprawności i cnoty nadprzyrodzone według św. Tomasza z Akwinu
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W kontekście łaski u św. Tomasza sens Ŝycia ludzkiego jest
dopiero pełny, bo tu wiadomo – przez Objawienie – dokąd się
idzie, a więc do Boga Miłującego, który daje zbawienie. Stąd,
obok wrodzonych i nabytych sprawności i cnót, człowiek ma
jeszcze cnoty wlane, dzięki którym Bóg wynosi go ponad
naturę, by mógł dosięgnąć rzeczywistości nadprzyrodzonej.
Otrzymuje teŜ dary Ducha Świętego. Z jednej więc strony
człowiek sam rozwija cnoty, które są mu dane z natury, z
drugiej – Bóg tę usprawnioną naturę pociąga ku sobie. Dzięki
cnotom wlanym moŜe zbliŜać się do Boga i brać udział w jego
planie miłości stworzeń. Wśród cnót wlanych na szczególną
uwagę zasługuje miłość jako najdoskonalsza ze wszystkich
cnót, miłość duchowa i prawdziwa, która jest dziełem Ducha
Świętego, a zarazem podstawą wszystkich Jego darów. Miarę tej
miłości On sam określa.
Jaka jest miłość wlana? To miłość Przyjaciół – Boga i
człowieka. Najpierw otwarta na Przyjaciela, na jego Ŝyczenia,
zdolna do wyrzeczeń i poświęceń. Będąc otwarta, jest zarazem
ufna i pełna nadziei, Ŝe Przyjaciel jest gotowy złoŜyć ofiarę z
siebie. Będąc zaś otwartą i ufną, jest zarazem bezbronna.
Powierza się całkowicie Przyjacielowi. Jest więc wolna,
absolutnie wolna. Niczego nie narzuca, nie zniewala, nie
naciska. Będąc otwarta, jest teŜ podatna na zranienia, na
zranienia duchowe, a więc na cierpienie. Te zranienia z kolei,
przy zupełnej otwartości, niczym nieograniczonej, są bardzo
bolesne. Tu boli kaŜde, nawet najmniejsze zło, najdrobniejsze
przekłamanie, naduŜycie, kaŜde skierowanie ku sobie, kaŜdy
brak prawdziwości. Cechą tej miłości jest jedność Przyjaciół,
czyli brak róŜnic między nimi, całkowite podobieństwo,
podobieństwo myśli, słów i pragnień. To miłość, która
„cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie
unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego,
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z
niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko
znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje ...” (Por. 1 Kor. 13, 1-13).
Droga do Prawdy przedstawiona przez św. Tomasza to droga,
na której jest miejsce na sokratejską prawdziwość i wierność
swojemu wewnętrznemu prowadzeniu, jest miejsce na
platońskie wzrastanie w miłości, arystotelesową racjonalność
wyjaśnień i augustyńską wolność w kierowaniu się ku Bogu. To
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droga, która wiedzie przez naturę ludzką, aŜ po Ŝycie
nadprzyrodzone wyraŜone w zjednoczeniu z Bogiem. W
porządku natury prowadzi przez rozwój zarówno duszy, jak i
ciała człowieka. Akwinata, podobnie jak Arystoteles, nie pomija
ciała ludzkiego, jak chce Platon, poniewaŜ Bóg przeznacza je
dla człowieka, by w nim wzrastał do szczęścia wiecznego. W
porządku nadprzyrodzonym natomiast wiedzie przez pełny
rozwój duchowy, który następuje po dokonanym rozwoju
naturalnym. Z jednej strony jest dziełem Boga, z drugiej
natomiast człowieka współpracującego z łaską.
Zaproponowana przez Akwinatę droga do Prawdy,
uświadamia, podobnie jak droga augustyńska, Ŝe zbliŜanie się
do Boga przekracza naturalne moŜliwości człowieka i pokazuje,
Ŝe samo pragnienie zbawienia jest juŜ Jego dziełem. Stąd droga
ta jawi się jednocześnie jako droga do Miłości, czyli Boga, który
chce obdarzyć człowieka całym sobą, chce zjednoczyć się z nim
w pełni, dlatego wychodzi na spotkanie z nim pierwszy i
bezbronnie powierza się jemu, chce go prowadzić po drodze,
którą przygotował, dla kaŜdego innej, dla kaŜdego pięknej,
zarazem teŜ chce ofiary z Miłości. Człowiek widzi tę Miłość
często dopiero wtedy, gdy od Niej odejdzie, gdy Ŝyje na „własny
rachunek”. Wtedy dopiero dostrzega, Ŝe sam sobie nie poradzi,
jest za słaby, wtedy teŜ wraca. Osobiście doświadcza, na czym
polega prawdziwa Miłość, gdy go Bóg przygarnie na nowo, z
„otwartymi ramionami”, bezwarunkowo, bezinteresownie,
zwyczajnie i prosto pokazując, Ŝe nigdy nie zwątpił w powrót
„marnotrawnego syna”.
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KARTEZJUSZ
(1596 – 1650 po Chr.) Francuski uczony i filozof,
uwaŜany
za
prekursora
nowoŜytnej
kultury
umysłowej. Twórca własnego systemu filozofii,
nawiązującego do poglądów św. Augustyna, którego
załoŜoną podstawą jest powszechność nauki i jej
matematyzacja, a w konsekwencji pierwszeństwo
myśli ludzkiej w budowaniu nauki o rzeczywistości,
wlane pojęcie Boga i mechaniczne rozumienie
człowieka złoŜonego z dwóch niezaleŜnych od siebie
substancji: duchowej i cielesnej. Autor następujących
dzieł: Zasady filozofii, Prawidła kierowania umysłem, Medytacje o pierwszej
filozofii, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania umysłem i
poszukiwania
prawdy
w
naukach,
Namiętności
duszy.

MEDYTACJE O PIERWSZEJ FILOZOFII
1. O czym moŜna wątpić?
Przed kilkoma juŜ laty spostrzegłem, jak wiele rzeczy fałszywych
uwaŜałem w mojej młodości za prawdziwe i jak wątpliwe jest to
wszystko, co później na ich podstawie zbudowałem; [doszedłem więc
do przekonania], Ŝe jeŜeli chcę nareszcie coś pewnego i trwałego w
naukach ustalić, to trzeba raz w Ŝyciu z gruntu wszystko obalić i na
nowo rozpocząć od pierwszych podstaw. Zdawało mi się jednak, Ŝe to
jest olbrzymie przedsięwzięcie i dlatego czekałem na wiek tak
dojrzały, by juŜ po nim nie nastąpił inny, bardziej odpowiedni do
badań naukowych. Z tego powodu tak długo zwlekałem, Ŝe stałbym
się winny, gdybym jeszcze czas pozostały do działania trawił na
rozmyślaniach. Dobrze się więc składa, Ŝe dziś umysł swój
oswobodziłem od wszelkich trosk, zapewniłem sobie zupełny spokój,
pogrąŜam się w samotności i oddam się nareszcie powaŜnie i z całą
swobodą temu ogólnemu przewrotowi moich poglądów.
Do tego jednak nie trzeba będzie, bym okazał, Ŝe wszystkie te
poglądy są fałszywe; tego moŜe nigdy nie mógłbym osiągnąć. Lecz
poniewaŜ juŜ sam rozum radzi, by nie mniej ostroŜnie powstrzymać
się od uznania tych rzeczy, które są niezupełnie pewne i niewątpliwe,
jak od oczywiście fałszywych, zatem wystarczy do odrzucenia
wszystkich, jeśli w kaŜdej znajdę jakąś rację do wątpienia. A takŜe
nie trzeba poszczególnych poglądów po kolei przechodzić – byłaby to
praca bez końca – lecz poniewaŜ po zburzeniu fundamentów
wszystko, co na nich jest zbudowane, samo upada, przystąpię od
razu do samych zasad, na których opierało się wszystko, w co
niegdyś wierzyłem.
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OtóŜ wszystko, co dotychczas uwaŜałem za najbardziej
prawdziwe, otrzymywałem od zmysłów lub przez zmysły;
przekonałem się jednak, Ŝe te mnie niekiedy zwodzą, a roztropność
nakazuje nie ufać nigdy w zupełności tym, którzy nas chociaŜ raz
zwiedli. JednakowoŜ – choć nas zmysły niejednokrotnie zwodzą, gdy
chodzi o jakieś przedmioty małe i bardziej oddalone, to moŜe jest wiele
innych rzeczy, o których wcale nie moŜna wątpić, chociaŜ teŜ od
zmysłów je przyjmujemy, jak np., Ŝe teraz tutaj jestem, Ŝe siedzę koło
ognia, Ŝe jestem odziany w zimową szatę, Ŝe dotykam tego papieru
rękoma itp. W jakiŜ sposób moŜna by zaprzeczyć, Ŝe te właśnie ręce i
całe to ciało moje jest?
(...) Dobrze więc, przypuśćmy, Ŝe śnimy i Ŝe nieprawdą są
wszystkie te szczegóły, jak to, Ŝe otwieramy oczy, poruszamy głową,
wyciągamy ręce, Ŝe mamy takie ręce i takie ciało. Trzeba jednak z
pewnością przyznać, Ŝe senne widziadła są jak gdyby jakimiś
malowidłami, które mogły zostać utworzone jedynie na podobieństwo
rzeczy prawdziwych. śe więc przynajmniej te rzeczy ogólne, jak oczy,
głowa, ręce i całe ciało istnieją, jako rzeczy prawdziwe a nie tylko
wyobraŜone. PrzecieŜ sami malarze, nawet wtedy, gdy usiłują
przedstawić syreny i satyrów w najniezwyklejszych postaciach, nie
są w stanie dać im pod kaŜdym względem nowych cech, lecz tylko
łączą ze sobą członki rozmaitych stworzeń. A jeśli nawet wymyślą coś
tak dalece nowego, Ŝe nic podobnego w ogóle nigdy nie widziano, tak
zupełnie zmyślonego i nieprawdziwego, to jednak z pewnością
przynajmniej barwy, które się na to składają, muszą być prawdziwe.
Na tej samej podstawie trzeba koniecznie przyznać, Ŝe chociaŜ te
rzeczy ogólne, jak oczy, głowa, ręce itp. mogą być tylko tworami
imaginacji, to jednak rzeczywistymi są jakieś inne rzeczy prostsze i
ogólniejsze, z których – jak gdyby z prawdziwych barw – tworzą się
wszystkie bądź fałszywe, bądź prawdziwe obrazy rzeczy, jakie się
znajdują w naszej myśli. Tego rodzaju, zdaje się, jest istota ciała w
ogóle i rozciągłość, podobnie kształt rzeczy rozciągłych, dalej ich
quantum, czyli ich wielkość i liczba, tak samo miejsce, w którym się
znajdują, czas, przez jaki trwają itp.
ToteŜ na podstawie tego moŜe nie będzie mylny wniosek, Ŝe choć
fizyka, astronomia, medycyna i wszystkie inne nauki, które zaleŜą od
rozpatrywania rzeczy złoŜonych, są wprawdzie niepewne, to jednak
arytmetyka, geometria i inne tego rodzaju nauki, które traktują jedynie
o rzeczach najprostszych i najogólniejszych – nie troszcząc się wcale o
to, czy one istnieją w rzeczywistości, czy nie – zawierają coś pewnego
i niewątpliwego. Bo czy czuwam, czy śpię, to 2+3=5, a kwadrat nie
więcej ma boków niŜ cztery, i zdaje się jest niemoŜliwe, by tak
oczywiste prawdy popadły w podejrzenie, jakoby były fałszywe.
JednakowoŜ znajduje się w moim umyśle pewne dawne, silnie
wkorzenione mniemanie, Ŝe istnieje Bóg, który wszystko moŜe i który
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stworzył mnie takim, jakim jestem. Skąd jednak wiem, Ŝe On nie
sprawił tak, iŜ w ogóle nie ma Ŝadnej ziemi, ani nieba, ani Ŝadnej
rzeczy rozciągłej, Ŝadnego kształtu, Ŝadnej wielkości, ani miejsca, a Ŝe
mimo to, wszystko przedstawia mi się tak, jak teraz, jako istniejące.
Skąd wiem, Ŝe tak jak o innych niekiedy sądzę, Ŝe się mylą w takich
sprawach, których – jak im się wydaje – posiadają doskonałą wiedzę,
Ŝe tak samo ja sam nie ulegam złudzeniu, gdy dwa do trzech dodaję
lub liczę boki kwadratu, albo gdy wykonuję coś jeszcze łatwiejszego,
jeśli coś takiego da się pomyśleć? A moŜe Bóg nie chciał, bym był tak
oszukiwany? Nazywa się przecieŜ największą dobrocią, by mnie
stworzył takim, iŜbym się zawsze mylił, to zdawałoby się, Ŝe ta sama
dobroć nie pozwala na to, bym się tylko czasem mylił. A tego faktu nie
moŜna zaprzeczyć.
(...) Przyjmę więc, Ŝe nie najlepszy Bóg, źródło prawdy, lecz jakiś
duch złośliwy a zarazem najpotęŜniejszy i przebiegły, wszystkie swe
siły wytęŜył w tym kierunku, by mnie zwodzić. Będę uwaŜał, Ŝe
niebo, powietrze, ziemia, barwy, kształty, dźwięki i wszystkie inne
rzeczy zewnętrzne są tylko zwodniczą grą snów, przy pomocy których
zastawił on sidła na mą łatwowierność. Będę uwaŜał, Ŝe ja sam nie
ma ani rąk, ani oczu, ani ciała, ani krwi, ani Ŝadnego zmysłu, lecz Ŝe
mylnie sądziłem, iŜ to wszystko posiadam. Będę trwał uparcie przy
tym rozmyślaniu i w ten sposób, choć moŜe nie jest w mojej mocy
poznać jakąkolwiek prawdę, to jednak będę się miał niezachwianie
na baczności, Ŝebym nie uznawał, o ile to moŜliwe, rzeczy fałszywych
i Ŝeby mi ten zwodziciel, chociaŜby nie wiem jak potęŜny i przebiegły,
nie mógł niczego narzucić. Ale to przedsięwzięcie jest pełne trudów i
jakaś bierność prowadzi mnie z powrotem do nawyknień Ŝycia. I nie
inaczej jak więzień, który we śnie cieszył się wyobraŜoną wolnością,
gdy go później ogarną wątpliwości, czy nie śpi, obawia się obudzenia i
nie otwiera długo oczu, aby nie spłoszyć ponętnych marzeń, tak teŜ i
ja dobrowolnie powracam do dawnych mniemań i lękam się
przebudzenia, w obawie, aby następującej po cichym spoczynku
pracowitej jawy nie wypadło mi spędzić w nieprzeniknionych
ciemnościach poruszonych właśnie trudności, a nie w świetle.
2. O naturze umysłu ludzkiego,
Ŝe jest on bardziej znany niŜ ciało
(...) Zakładam więc, Ŝe wszystko, co widzę, jest fałszem, wierzę, Ŝe
nie istniało nigdy nic z tego, co mi kłamliwa pamięć przedstawia, nie
posiadam wcale zmysłów. Ciało, kształt, rozciągłość, ruch i miejsce są
chimerami. CóŜ zatem będzie prawdą? MoŜe to jedno tylko, Ŝe nie ma
nic pewnego.
Lecz skądŜe wiem, Ŝe poza tym, co juŜ wymieniłem, nie ma nic
innego, o czym wątpić najmniejszej doprawdy nie ma przyczyny?
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CzyŜ moŜe istnieje jakiś Bóg czy jakiekolwiek mam nadać miano
temu, kto te właśnie myśli we mnie wzbudza? Lecz dlaczego mam to
przypuszczać, jeśli moŜe sam jestem ich sprawcą? CzyŜ więc
przynajmniej ja sam czymś jestem? Zaprzeczyłem juŜ jednak,
jakobym posiadał w ogóle jakieś zmysły i jakieś ciało. Tu jednak
zatrzymuję się. Bo cóŜ stąd wynika? CzyŜ jestem tak ściśle związany
z ciałem i zmysłami, Ŝe bez nich nie mógłbym istnieć? Lecz juŜ
przyjąłem, Ŝe nic w świecie nie istnieje: ani niebo, ani ziemia, ani
umysły, ani ciała, czyŜ więc nie przyjąłem, Ŝe i ja nie istnieję? Ja
jednak na pewno istniałem, jeśli coś przyjąłem. Lecz istnieje
zwodziciel – nie wiem, kto nim jest – wszechpotęŜny i
najprzebieglejszy, który zawsze rozmyślnie mnie łudzi. Nie ma więc
wątpliwości, Ŝe istnieję, skoro mnie łudzi! I niechajŜe mnie łudzi, ile
tylko potrafi, tego jednak nigdy nie dokaŜe, abym był niczym dopóty,
dopóki będę myślał sam, ze czymś jestem. Tak więc po
wystarczającym i wyczerpującym rozwaŜeniu wszystkiego, naleŜy na
koniec stwierdzić, Ŝe to powiedzenie: „Ja jestem, ja istnieję”, musi być
prawdą, ilekroć je wypowiadam lub pojmuję umysłem.
(...) CóŜ jednak teraz będzie, skoro zakładam, Ŝe zwodziciel jakiś
przepotęŜny i – jeśli godzi się tak powiedzieć – złośliwy zadaje sobie
trudu, aby mnie zwodzić we wszystkim, ile tylko potrafi? CzyŜ mogę
twierdzić, Ŝe posiadam chociaŜby jakąś najmniejszą rzecz z tych
wszystkich, o których poprzednio powiedziałem, Ŝe naleŜy do natury
ciała? NatęŜam uwagę, myślę, rozwaŜam i niczego takiego nie
znajduję; bezowocnie wysilam się powtarzaniem tego samego. Lecz
cóŜ z tego posiadam, co przypisywałem duszy, np. jakŜe jest z
odŜywianiem się lub chodzeniem? OtóŜ skoro juŜ nie mam ciała, to i
one nie są niczym innym jak tylko fikcjami. A jak ma się rzecz z
czuciem? I ono oczywiście nie moŜe się dokonywać bez ciała, a nawet
zdawało mi się, Ŝe bardzo wiele rzeczy czułem we śnie, których – jak
później się przekonałem – nie czułem. A jak jest z myśleniem? Teraz
znalazłem! Tak: to myślenie! Ono jedno nie daje się ode mnie
oddzielić. Ja jestem, ja istnieję; to jest pewne. Jak długo jednak?
Oczywiście, jak długo myślę; bo moŜe mogłoby się zdarzyć, Ŝe
gdybym zaprzestał w ogóle myśleć, to natychmiast bym cały przestał
istnieć. Teraz przyjmuję tylko to, co jest koniecznie prawdziwe; jestem
więc dokładnie mówiąc tylko rzeczą myślącą, to znaczy umysłem
bądź duchem, bądź intelektem, bądź rozumem, wszystko wyrazy o
nie znanym mi dawniej znaczeniu. Jestem więc rzeczą prawdziwą i
naprawdę istniejącą; lecz jaką rzeczą? Powiedziałem: myślącą.
3. O Bogu – Ŝe istnieje
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(...) I dlatego nie moŜe ty juŜ powstać Ŝadna trudność, lecz w ogóle
trzeba dojść do wniosku, Ŝe juŜ to samo, iŜ ja istnieję i posiadam ideę
bytu najdoskonalszego, to jest Boga, dowodzi jak najoczywiściej, Ŝe
Bóg takŜe istnieje.
Pozostaje mi jeszcze tylko zbadać, w jaki sposób otrzymałem ową
ideę od Boga. Bo nie otrzymałem jej ani przy pomocy zmysłów, ani teŜ
nigdy nie przyszła do mnie niespodzianie, jak zazwyczaj idee rzeczy
zmysłowych, kiedy się te rzeczy narzucają, względnie wydają
narzucać zewnętrznym organom zmysłów. Nie utworzyłem jej teŜ
sam, bo nie mogę niczego zgoła z niej ująć ani niczego do niej dodać.
Wobec tego nie pozostaje nic innego, jak przyjąć, Ŝe jest mi wrodzona,
tak samo, jak mi jest równieŜ wrodzona idea mnie samego. I
naprawdę nie ma w tym dziwnego, Ŝe Bóg stwarzając mnie zaszczepił
we mnie tę ideę, by była jak gdyby znakiem, którym artysta
naznaczył swoje dzieło. Nie trzeba teŜ wcale, by ten znak był czymś
róŜnym od samego dzieła, lecz na podstawie tego tylko, Ŝe Bóg mnie
stworzył, jest bardzo wiarogodne, Ŝe mnie stworzył w pewien sposób
na obraz i podobieństwo swoje i Ŝe to podobieństwo, które zawiera
ideę Boga, ujmuję przy pomocy tej samej zdolności, przez którą ujmuję
samego siebie. To znaczy, Ŝe gdy skieruję uwagę na siebie samego, to
nie tylko pojmuję, Ŝe jestem rzeczą niezupełną i zaleŜną od kogoś
innego, rzeczą, która dąŜy nieograniczenie do czegoś większego, czyli
lepszego, lecz pojmuję takŜe równocześnie, Ŝe ten, od którego jestem
zaleŜny, posiada te wszystkie rzeczy większe nie w jakiś sposób
nieokreślony i potencjalny tylko, lecz rzeczywiście ma je w sobie w
stopniu nieograniczonym, a przeto jest Bogiem.
Cała siła tego dowodu polega na tym, Ŝe uznaję, iŜ nie byłoby
moŜliwe, Ŝebym był takiej natury, jakiej jestem, a mianowicie takiej,
Ŝe mam w sobie ideę Boga, gdyby nie istniał naprawdę Bóg. Ten sam
Bóg – powiadam – którego idea jest we mnie, tzn. posiadający te
wszystkie doskonałości, których wprawdzie nie mogę pojąć, lecz
zaledwie tylko w jakiś sposób zbliŜyć się do nich myślą – i który nie
podlega Ŝadnym brakom. Z tego dostatecznie wynika, Ŝe nie moŜe On
być zwodzicielem, bo oczywiste jest dzięki przyrodzonemu światłu
rozumu, Ŝe wszelkie oszustwo i wszelkie zwodzenie ma źródło w
jakimś braku.
Zanim jednak zbadam to dokładniej i zarazem przejdę do
rozwaŜania innych prawd, które stąd moŜna wysnuć, chciałbym
zatrzymać się jakiś czas na kontemplacji Boga, rozwaŜyć Jego
przymioty i oglądać, podziwiać i uwielbiać piękno tego niezmierzonego
światła, tyle, ile potrafi znieść wzrok mojego przyćmionego umysłu.
Tak bowiem, jak nas uczy wiara, Ŝe na samym jedynie oglądaniu
boskiego majestatu polega najwyŜsza szczęśliwość przyszłego Ŝycia,
tak teŜ doświadczamy, Ŝe to oglądanie, chociaŜ o wiele mniej
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doskonałe, moŜe nam dać najwyŜszą rozkosz, do jakiej w tym Ŝyciu
jesteśmy zdolni.
5. O istocie rzeczy materialnych
i jeszcze raz o Bogu – Ŝe istnieje
(...) A teraz, jeŜeli z tego jedynie, Ŝe mogę ideę jakiejś rzeczy
wyprowadzić z mej myśli, wynika, iŜ wszystko, co ujmuję jasno i
wyraźnie jako naleŜące do owej rzeczy, rzeczywiście do niej naleŜy, to
czyŜ nie moŜna by stąd zaczerpnąć dowodu wykazującego istnienie
Boga? Z pewnością tak samo znajduję w sobie ideę Jego, to jest bytu
najdoskonalszego, jak ideę jakiejkolwiek figury czy liczby; niemniej
jasno i wyraźnie pojmuję, Ŝe do Jego natury naleŜy wieczne i aktualne
istnienie, jak pojmuję, Ŝe do natury figury czy liczby naleŜy to, czego
dowodzę o tej figurze czy liczbie. A więc, choćby nie wszystko było
prawdziwe, co w tych ostatnich dniach rozwaŜałem, to istnienie Boga
powinno mieć dla mnie co najmniej ten sam stopień pewności, jaki
dotychczas posiadały prawdy matematyczne. (...)
6. O istnieniu rzeczy materialnych i o róŜnicy realnej
między duszą a ciałem człowieka.
(...) OtóŜ jest rzeczą całkiem oczywistą, Ŝe poniewaŜ Bóg nie jest
zwodzicielem, nie przekazuje mi tych idej ani bezpośrednio od siebie,
ani za pośrednictwem jakiegoś stworzenia, w którym by zawierała się
obiektywna rzeczywistość tych idej nie w sposób formalny, lecz tylko
eminentny. Skoro bowiem Bóg nie dał mi Ŝadnej zdolności, by to
poznać, lecz przeciwnie, wielką skłonność do uwierzenia, Ŝe pochodzą
one od rzeczy cielesnych, nie widzę, w jaki sposób moŜna by pojąć, Ŝe
nie jest on zwodzicielem, jeśli by one pochodziły skadinąd niŜ od
rzeczy cielesnych. A zatem rzeczy cielesne istnieją. MoŜe jednak w
ogóle nie wszystkie istnieją takie, jakimi je ogarniam zmysłami,
poniewaŜ owo zmysłowe spostrzeŜenie w wielu punktach jest bardzo
niejasne i mętne, ale przynajmniej to wszystko w nich jest, co jasno i
wyraźnie pojmuję, tzn. wszystko, co – ogólnie biorąc – wchodzi w
zakres przedmiotów czystej matematyki.97

Kartezjusz, główny przedstawiciel i twórca systemu filozofii w
czasach nowoŜytnych, w wielu miejscach odchodzi od myśli
poprzedników, a przede wszystkim od samej rzeczywistości.
Wykład czy krytyka jego poglądów stanowi przedmiot wielu
prac poświęconych temu autorowi i nie jest celem tego
97

Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie,
Warszawa 1958.
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opracowania. Jest nim raczej spojrzenie na cel dzieł
Kartezjusza, w których zawarte jest wyraŜone bardziej lub
mniej świadomie pragnienie zrozumienia i upodobnienia się do
Boga przez zrozumienie człowieka.
Wydaje się, Ŝe w kilku punktach do poglądów Descartesa
moŜna odnieść się przychylnie, często jednak nie bez
zastrzeŜeń. Pierwszy charakterystyczny akcent stanowi wyraźne
pragnienie prawdziwości poznania, jego nieskazitelności,
pozbawienie go najmniejszej domieszki błędu. To pragnienie
wyraŜa Kartezjusz tak, jakby chciał naturę człowieka
przemienić w naturę anielską, a porządek natury w porządek
łaski, gdyŜ jest zdania, Ŝe człowiek sam – bez BoŜej pomocy –
moŜe to „nieskaŜone” poznanie osiągnąć. Oczyszczenie
poznania to jakby oczyszczenie duszy ludzkiej z wszelkich
naleciałości nawyków, schematów myślenia, własnych
przyzwyczajeń. Filozof chce, by tego oczyszczenia człowiek
dokonał sam, pomijając rolę Boga, czyli sprowadzając tak
naprawdę oczyszczenie wyłącznie do oczyszczenia czynnego,
czyli wysiłku samego człowieka włoŜonego we wzrastanie
własnej duszy.
Filozofia Kartezjusza zawiera w sobie podobieństwo mistyki,
która ujmuje drogę duszy ludzkiej do Boga i odzwierciedla –
niestety jedynie na ludzki sposób - etap oczyszczenia (dotyczy
głównie zmysłów i rozumu) i oświecenia (budowanie wiedzy
pewnej). Pragnienie czystości poznania Descartesa to
pragnienie
Boga,
Jego
doskonałości,
nieomylności,
nieskazitelności. Pragnienie to jest jednak obarczone błędem
braku odróŜnienia porządku naturalnego od nadprzyrodzonego.
Człowiek jest bowiem autorem poszczególnych etapów wzrostu
duszy: zarówno oczyszczenia, jak i oświecenia, które są tu
wyraźnie widoczne.
Kartezjańska droga do Prawdy to droga do Boga
nieskazitelnego, prawdziwego. To droga umysłu w porządku
intelektu (sam autor podaje, Ŝe umysł ludzki to „małe
przyćmione światełko”, niedoskonałe, ale dane przez Boga,
dzięki któremu człowiek ma poznanie intuicyjne) i rozumu
(dzięki niemu zachodzi dedukcja idei złoŜonych z wcześniej
poznanych intuicyjnie idei prostych), który zmierza do Boga
sam, droga obarczona błędem pomieszania porządku
naturalnego z nadprzyrodzonym. Z powodu tego pomieszania
nie widać tu naturalnego rozwoju duszy w poziomie władz
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wegetatywnych, zmysłowych i umysłowych. Ponadto jest to
droga przebiegająca głównie we wnętrzu człowieka, która z tego
wnętrza przenosi człowieka w świat transcendentny.
ROZPRAWA O METODZIE
2. (...) Jako człowiek kroczący samotnie i w ciemnościach
postanowiłem jednak iść tak wolno i stosować się tyle ostroŜności we
wszystkim, Ŝe gdybym nawet posuwał się bardzo nieznacznie
naprzód, to przynajmniej ustrzegłbym się od potknięcia. Nie chciałem
nawet zacząć od zupełnego odrzucenia któregokolwiek z mniemań,
które mogłyby uzyskać moje zaufanie, chociaŜ nie zawdzięczały tego
rozumowi. Chciałem poprzednio poświęcić dostatecznie wiele czasu na
opracowanie planu dzieła, jakie podejmowałem, oraz na
poszukiwanie prawdziwej metody, w celu zdobycia wiedzy o tym
wszystkim, do
Za młodszych mych lat studiowałem pośród innych działów filozofii
trochę logikę, a wśród nauk matematycznych – analizę geometryczną i
algebrę, trzy sztuki czy teŜ nauki, które jak mi się zdawało, winny się
były w czymkolwiek przyczynić do urzeczywistnienia mego
zamierzenia. Gdym je badał, zauwaŜyłem jednak, Ŝe co do logiki,
sylogizmy jej oraz większość innych pouczeń słuŜą raczej do
wytłumaczenia innym spraw nam znanych, a nawet, jak w sztuce
Lullusa, do mówienia na tematy nieznane bez stosowania sądów,
aniŜeli do tego, byśmy się ich nauczyli. Jakkolwiek więc logika
zawiera w istocie wiele przepisów bardzo prawdziwych i cennych,
znajduje się między nimi takie mnóstwo szkodliwych lub zbędnych, Ŝe
oddzielenie jednych od drugich jest tak trudne, jak wydobycie z
nieociosanego bloku marmuru Diany czy Minerwy. Co się zaś tyczy
analizy staroŜytnych i algebr nowoczesnej, to pominąwszy, Ŝe obie
rozwijają tylko tematy ściśle abstrakcyjne, i zdawałoby się bez
Ŝadnego zastosowania, pierwsza jest zawsze tak związana z
rozpatrywaniem figur, iŜ ćwicząc pojmowanie jednocześnie bardzo
nuŜy wyobraźnię, a w drugiej daliśmy się tak opanować pewnym
prawidłom i cyfrom, Ŝe uczyniliśmy z niej umiejętność niejasną i
chaotyczną, która obciąŜa umysł, zamiast kształcącej go wiedzy. To
było przyczyną mego mniemania, Ŝe naleŜałoby poszukiwać innej
metody, która posiadając zalety trzech powyŜszych nauk byłaby
wolna od ich braków. A podobnie jak mnogość praw jest często
usprawiedliwieniem występków, tak iŜ w państwie moŜe być
zaprowadzony lepszy ład, gdy praw tych jest niewiele, są natomiast
ściślej przestrzegane, sądziłem, Ŝe zamiast wielkiej liczby prawideł, z
których składa się logika, starczyłyby cztery następujące, bylebym
tylko powziął niezłomne i trwałe postanowienie, by ni razu nie
zaniedbać ich przestrzegania.
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Pierwszym było, aby nigdy nie przyjmować za prawdziwą Ŝadnej
rzeczy, zanim by jako taka nie została rozpoznana przeze mnie w
sposób oczywisty: co znaczy, aby starannie unikać pośpiechu i
uprzedzeń, oraz aby nie zawrzeć w swych sądach nic ponadto, co
jawi się przed mym umysłem tak jasno i wyraźnie, Ŝe nie miałbym
Ŝadnego powodu, by o tym powątpiewać.
Drugim, aby dzielić kaŜde z badanych zagadnień na tyle cząstek,
na ile by się dało i na ile byłoby potrzeba dla najlepszego ich
rozwiązania.
Trzecim, by prowadzić swe myśli w porządku, poczynając od
przedmiotów najprostszych i najdostępniejszych poznaniu i wznosić
się po trochu, jakby po stopniach, aŜ do poznania przedmiotów
bardziej złoŜonych, przyjmując porządek nawet wśród tych
przedmiotów, które bynajmniej z natury swej nie wyprzedzają się
wzajemnie.
I ostatnim, by czynić wszędzie wyliczenia tak całkowite i przeglądy
tak powszechne, aby być pewnym, ze nic nie zostało pominięte.
Owe długie łańcuchy uzasadnień, zupełnie proste i łatwe, którymi
zazwyczaj posługują się geometrzy, by dotrzeć do swych
najtrudniejszych dowodzeń, dały mi sposobność do wyobraŜenia
sobie, ze wszystkie rzeczy dostępne poznaniu ludzkiemu wynikają w
taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a takŜe Ŝe nie mogą istnieć tak
odległe, do których byśmy wreszcie nie dotarli, o tak ukryte, których
byśmy nie wykryli, bylebyśmy tylko nie przyjmowali za prawdziwą
Ŝadnej rzeczy, która by prawdziwą nie była, i zachowywali zawsze
naleŜyty porządek w wyprowadzaniu jednych z drugich. Nie miałem
wiele kłopotu badaniem, od których naleŜałoby zacząć: wiedziałem
juŜ bowiem, Ŝe od najprostszych i od najłatwiejszych do poznania; a
zwaŜywszy, Ŝe wśród tych wszystkich, którzy dotychczas
poszukiwali prawdy w naukach, jedynie matematycy zdołali wykryć
jakieś dowodzenia, czyli jakieś racje pewne i oczywiste, nie wątpiłem
wcale, Ŝe dochodzili do nich badając te same, czyli najprostsze rzeczy,
aczkolwiek nie spodziewałem się stąd Ŝadnego innego poŜytku, jak
tylko ten, Ŝe stopniowo przyzwyczajałyby mój umysł do karmienia się
prawdą i niazadowalania się fałszywymi racjami. Lecz nie leŜało w
moich zamiarach usiłowanie, by opanować w tym celu wszystkie
poszczególne
nauki
zwane
pospolicie
matematycznymi,
stwierdziwszy, Ŝe, aczkolwiek przedmioty ich są róŜne, niemniej
jednak wszystkie są zgodne chociaŜ co do tego, Ŝe rozpatrują
wyłącznie róŜnorodne stosunki i proporcje w nich zawarte;
pomyślałem, Ŝe będzie właściwiej zbadać te proporcje tylko w sposób
ogólny, nie przyjmując ich wyłącznie w tych przedmiotach, które
słuŜyły mi do ułatwienia ich poznania, a nawet bez Ŝadnego
przyporządkowania ich tym przedmiotom, a to, aby móc je w
następstwie tym lepiej dostosować do wszelkich innych, którym by
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odpowiadały. Następnie zwróciłem uwagę na to, Ŝe aby te proporcje
poznać, trzeba by niekiedy rozwaŜać kaŜdą oddzielnie, a czasem
tylko zapamiętać lub pojąć kilka na raz; pomyślałem tedy, iŜ, aby je
lepiej rozpatrzyć pojedynczo, winienem przedstawić je sobie jako linie,
nie znajdowałem bowiem nic prostszego oraz jaśniej przemawiającego
do mej wyobraźni i zmysłów; lecz, aby je zapamiętać lub zrozumieć
kilka naraz, naleŜałoby je wytłumaczyć moŜliwie najkrócej przy
pomocy paru cyfr; w ten sposób zapoŜyczyłbym to wszystko, co
najlepsze, z analizy geometrycznej i algebry i poprawiłbym wszelkie
braki jednej przy pomocy drugiej. (...).
3. Przed rozpoczęciem odbudowy domu, w którym mieszkamy, nie
dość jest zburzyć go tylko, zaopatrzyć się w materiały oraz zamówić
budowniczych lub teŜ samemu ćwiczyć się w sztuce budowania, a
dalej, starannie opracować projekt; naleŜy się takŜe wystarać o jakiś
inny dom, w którym dałoby się wygodnie zamieszkać w czasie, gdy
tamten będzie budowany; podobnie, aby nie pozostać zupełnie
niezdecydowanym co do swych czynów w czasie, gdy rozum zniewala
mnie ku temu w mym sądzeniu, oraz, aby nie zaprzestać od owej
chwili Ŝyć najszczęśliwiej, jak tylko moŜna, urobiłem sobie moralność
tymczasową, składającą się zaledwie z trzech czy czterech zasad
postępowania, którymi chętnie z wami się podzielę.
Pierwszą było, abym był posłuszny prawom i obyczajom swego
kraju, trzymając się wytrwale religii, w której dzięki łasce BoŜej byłem
od dzieciństwa chowany, i kierując się we wszystkich innych
sprawach mniemaniami najbardziej umiarkowanymi i najdalszymi od
krańcowości, które są powszechnie przyjęte w postępowaniu
najrozsądniejszych wśród tych, z którymi miałbym współŜyć. (...)
Drugą mą zasadą postępowania było, Ŝeby być w czynach swych
w miarę moŜności jak najbardziej stanowczym i stałym i trzymać się
mniemań nawet najbardziej wątpliwych z chwilą, gdym się raz
wreszcie na nie zdecydował, nie mniej wytrwale, niŜ gdyby były
bardzo pewne. (...).
Trzecią mą zasadą postępowania było usiłowanie, aby zawsze
przezwycięŜać raczej siebie aniŜeli los, oraz zmieniać raczej swe
Ŝyczenia, aniŜeli porządek świata; i w ogóle wyrobić sobie
przeświadczenia, Ŝe poza myślą nie ma nic, co by było w sposób
bezwzględny w naszej mocy. (...)98
PRAWIDŁA KIEROWANIA UMYSŁEM
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Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa
1988, medytacja 2 i 3.
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1. (...) Wszystkie bowiem nauki nie są niczym innym jak ludzką
mądrością, która pozostaje zawsze jedna i ta sama, chociaŜ stosuje
się do róŜnych przedmiotów i nie większą od nich zapoŜycza
rozmaitość niŜ światło słońca od róŜnorodności rzeczy, które oświeca;
nie ma więc potrzeby krępować umysłów jakimiś granicami.
Wszak poznanie jednej prawdy, inaczej niŜ wprawa w jednej
sztuce, nie oddala nas od odkrycia drugiej, ale raczej jest nam w tym
pomocne. I zaiste, dziwne mi się wydaje, iŜ bardzo wielu ludzi bada
nadzwyczaj pilnie obyczaje ludzkie, właściwości roślin, ruchy gwiazd,
przemiany kruszców i przedmioty podobnych nauk, a tymczasem nikt
prawie nie myśli o rozumie, czyli o tej powszechnej mądrości, choć
przecieŜ wszystko inne cenić naleŜy nie tyle samo przez się, co
dlatego, iŜ się do niej nieco przyczynia. ToteŜ nie bez podstawy jako
pierwsze ze wszystkich stanowimy to prawidło, poniewaŜ od prostej
drogi do znalezienia prawdy nic nas bardziej nie odwodzi niŜ to, Ŝe
nasze badania skierowujemy nie do tego ogólnego celu, lecz do jakichś
celów szczegółowych. (...)
2. Wszelka wiedza jest poznaniem pewnym i oczywistym; a ten, kto o
wielu rzeczach wątpi, nie jest bardziej uczony niŜ ten, kto o nich nigdy
nie myślał; a nawet wydaje się on od tegoŜ ostatniego mniej uczony,
jeśli o pewnych z nich fałszywe powziął mniemanie; dlatego lepiej jest
nigdy nie badać, niŜ zajmować się tak trudnymi przedmiotami, iŜ nie
mogąc odróŜnić prawdy od fałszu, zmuszeni jesteśmy przyjmować to,
co wątpliwe, za pewne, albowiem wówczas mniejsza jest nadzieja
powiększenia wiedzy niźli niebezpieczeństwo jej zmniejszenia. OtóŜ
stosownie do tego prawidła odrzucamy wszelkie owe prawdopodobne
tylko poznania i zakładamy, Ŝe naleŜy wierzyć jedynie temu, cośmy
doskonale poznali i w co nie moŜna wątpić. (...)
Wynika z tego jasno, dlaczego arytmetyka i geometria są znacznie
pewniejsze niŜ inne nauki: one bowiem jedynie zajmują się tak
czystym i prostym przedmiotem, iŜ niczego zupełnie nie zakładają, co
by doświadczenie czyniło niepewnym, ale polegają całkowicie na
rozumowym wyprowadzeniu wniosków. Są więc one ze wszystkich
najłatwiejsze i najjaśniejsze i mają przedmiot taki, jakiego
wymagamy, gdyŜ pomijając nieuwagę, nie wydaje się, by człowiek
mógł się w nich pomylić. Wszelako nie powinno nas dziwić, jeśli wiele
umysłów przykłada się chętniej do innych nauk lub do filozofii:
pochodzi to bowiem stąd, Ŝe kaŜdy śmielej pozwala sobie na snucie
przypuszczeń w rzeczy niejasnej niŜ oczywistej i Ŝe o wiele łatwiej jest
o jakiejkolwiek kwestii czynić domysły, aniŜeli dojść do samej prawdy
w jednej kwestii, chociaŜby bardzo łatwej.
OtóŜ z tego wszystkiego naleŜy wyciągnąć wniosek nie ten zaiste,
Ŝe trzeba uczyć się jedynie arytmetyki i geometrii, ale ten tylko, Ŝe ci,
którzy szukają prostej drogi do prawdy, nie powinni się zajmować
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Ŝadnym przedmiotem, o którym nie mogliby mieć pewności równej
dowodom arytmetycznym i geometrycznym.
3. (...) Prawidło to nakazuje ponadto, by nigdy nie dołączać
Ŝadnych przypuszczeń do naszych sądów o prawdzie rzeczy.
Przestrzeganie tego prawidła posiada niemałe znaczenie: dlatego
bowiem w filozofii pospolitej nie ma nic tak oczywistego i pewnego, by
nie mogło być przedmiotem sporu, przede wszystkim dlatego, iŜ po
pierwsze, uczeni nie zadowalając się poznaniem jasnych i pewnych
rzeczy odwaŜyli się wypowiadać twierdzenia o rzeczach ciemnych
nawet i nieznanych, o których mogli tylko prawdopodobne snuć
przypuszczenia; następnie sami zwolna uwierzyli w nie całkowicie i,
mieszając je bez róŜnicy z prawdziwymi i oczywistymi, nie mogli w
końcu wyprowadzić Ŝadnego wniosku, który by nie zaleŜał od
jakiegoś tego rodzaju twierdzenia i który by nie był tym samym
niepewny.
By więc nie popaść z kolei w ten sam błąd, rozwaŜymy tu
wszystkie czynności naszego umysłu, przy pomocy których moŜemy
nie obawiając się omyłki dojść do poznania rzeczy; otóŜ naleŜy
przyjąć jedynie dwie; intuicję i indukcję.99
Przez intuicję rozumiem nie zmienne świadectwo zmysłów lub
zwodniczy sąd źle tworzącej wyobraźni, lecz tak łatwe i wyraźne
pojęcie umysłu czystego i uwaŜnego, Ŝe o tym, co na jedno wychodzi,
pojęcie niewątpliwe umysłu czystego i uwaŜnego, które pochodzi z
samego światła rozumu, a jako prostsze jest pewniejsze nawet od
dedukcji, chociaŜ, jak to wyŜej zaznaczyliśmy, i tej takŜe nie moŜe
człowiek błędnie utworzyć. Tak kaŜdy moŜe ująć intuicyjnie duchem,
Ŝe istnieje, Ŝe myśli, Ŝe trójkąt jest ograniczony trzema tylko bokami, a
kula jednolitą powierzchnią, podobnych zaś prawd jest o wiele więcej,
niŜ większość ludzi spostrzega, poniewaŜ wzbrania się zająć umysł
swój tak łatwymi rzeczami.
(...) Stąd mogłaby się zaraz nasunąć wątpliwość, dlaczego oprócz
intuicji dołączyliśmy tu jeszcze inny rodzaj poznania, który odbywa
się przy pomocy dedukcji, przez którą rozumiemy to wszystko, co daje
się wysnuć z koniecznością z jakichś innych rzeczy poznanych w
sposób pewny. OtóŜ naleŜało tak dlatego postąpić, poniewaŜ o bardzo
wielu rzeczach, choć one same nie są oczywiste, posiadamy wiedzę
pewną, jeśli wyprowadzamy je z zasad prawdziwych i znanych przy
pomocy ciągłego i nigdzie nie przerwanego ruchu myśli ujmującej
wyraźnie intuicją poszczególne człony: podobnie poznajemy, jak
ostatni pierścień jakiegoś długiego łańcucha łączy się z pierwszy, choć
jednym i tym samym spojrzeniem naszych oczu nie moŜemy objąć
wszystkich pierścieni znajdujących się pośrodku, od których ów splot
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Z dalszych rozwaŜań Kartezjusza wynika, Ŝe chodzi o dedukcję.
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zaleŜy, jeŜeli tylko przeglądniemy je po kolei i przypomnimy sobie, Ŝe
od pierwszego do ostatniego wiąŜe się kaŜdy z sąsiednim. (...)
4. Przez metodę zaś rozumiem pewne i łatwe prawidła, których
jeŜeli ktoś będzie ściśle przestrzegał, ten nigdy nie przyjmie czegoś
fałszywego za prawdę, i nie tracąc na darmo Ŝadnego wysiłku
umysłowego, będzie zawsze powiększał stopniowo swą wiedzę i
dojdzie do prawdziwego poznania wszystkiego, co poznać jest zdolny.
(...) Skoro więc znaczenie tej metody jest tak wielkie, Ŝe zajmowanie
się naukami bez jej pomocy wydaje się raczej szkodliwe niŜ
poŜyteczne, nabieram bez trudności przekonania, Ŝe ją juŜ przedtem w
jakiś sposób poznały umysły wybitniejsze, choćby dzięki
kierownictwu samej natury. Umysł bowiem ludzki posiada w sobie
coś boskiego, w czym tak są zasiane pierwsze zarodki myśli
uŜytecznych, Ŝe chociaŜ przez opaczne studia zaniedbane i
przytłumione, często wydają samorzutnie owoc, jak to widzimy w
najłatwiejszych z nauk: arytmetyce i geometrii. Nie trudno bowiem
dostrzec, Ŝe staroŜytni geometrzy posługiwali się pewnego rodzaju
analizą, którą stosowali do rozwiązywania wszelkich zagadnień,
chociaŜ kryli ją zazdrośnie przed okiem potomnych. I dziś takŜe
uprawia się pewien rodzaj arytmetyki, nazywany algebrą, aby czynić
z liczbami to, co staroŜytni czynili z figurami. OtóŜ te dwie nauki nie są
niczym innym, jak naturalnymi płodami, powstałymi z wrodzonych
zasad tej metody; i nie dziwię się, Ŝe w naukach tych, dzięki wielkiej
prostocie ich przedmiotów, owoce te szczęśliwiej się dotąd rozwinęły
aniŜeli we wszystkich innych, gdzie zazwyczaj tłumią je większe
przeszkody; mimo to jednak niewątpliwie i tam takŜe będą one mogły
dojść do zupełnej dojrzałości, jeśli się je tylko będzie uprawiać z
najwyŜszą starannością.
(...) Widzimy jednak, Ŝe kaŜdy prawie, kto przekroczył tylko progi
szkoły, moŜe z łatwością odróŜnić, co w danym wypadku naleŜy do
matematyki, a co do innych nauk. Gdy głębiej się nad tym
zastanawiałem, stało mi się w końcu jasne, Ŝe ściśle do matematyki
odnosi się to wszystko, w czym bada się porządek i miarę, bez
względu na to, czy owej miary szukać naleŜy w liczbach czy figurach,
gwiazdach, dźwiękach, czy w jakimkolwiek innym przedmiocie; musi
zatem istnieć jakaś ogólna nauka, która by wyjaśniała to wszystko,
co moŜe być przedmiotem badań, odnośnie do porządku i miary nie
przysługujących Ŝadnej szczególnej materii. Te właśnie matematykę
moŜna nazwać, posługując się nie wyrazem zapoŜyczonym, lecz
starym i powszechnie uŜywanym, matematyką uniwersalną,
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poniewaŜ ona zawiera to wszystko, dzięki czemu inne nauki
nazywają się matematycznymi.100

Potraktowanie wszelkiej wiedzy jako jednej mądrości i
pragnienie dostosowania do niej jednej metody to pragnienie
uporządkowania nauk o świecie i zaprowadzenia w nich ładu.
To pragnienie ogarnięcia całości i zrozumienia rzeczywistości, a
nade wszystko pragnienie ogarnięcia jej swoim rozumem. Z
kolei pragnienie ładu to pragnienie zracjonalizowania świata,
ujęcia go w sztywne ramy, schematy, poza które się nie
wychodzi. Z jednej strony jest ono potwierdzeniem
racjonalności świata, stałości pewnych jego zasad, z drugiej
jednak ograniczeniem do racjonalności. W świecie istnieją
bowiem zjawiska i rzeczy, które wymykają się spod kontroli
rozumu. Jest to teŜ ograniczenie Pana Boga, który – gdy zechce
– moŜe ten ład zmienić. Nauka nie ogarnie wszystkiego.
Przyjęcie sztywnych zasad jest próbą pokazania nieomylności
ludzkiego rozumu. Gdyby były one pewne, „jasne i wyraźne”,
byłyby wynikiem światła intelektu, wlanym przez Boga, a
poznanie miałoby charakter nadprzyrodzony. Tak jednak nie
jest. Tylko aniołowie w świetle Boskiego Intelektu widza jedną
prawdę i jest to prawda oczywista. Ludzie natomiast nie widzą
jej dokładnie i błądzą w rozumowym jej ujęciu, bo światło ich
intelektu jest bardzo słabe.
NAMIĘTNOŚCI DUSZY
4. Ciepło i ruch członków pochodzą od ciała,
myśli od duszy
PoniewaŜ nie pojmujemy wcale, Ŝeby ciało w jakiś sposób myślało,
słusznie przeto sądzimy, Ŝe wszelkie rodzaje znajdujących się w nas
myśli przynaleŜą do duszy. A poniewaŜ nie wątpimy, Ŝe istnieją ciała
nieoŜywione, które mogą się poruszać z taką samą, lub jeszcze
większą rozmaitością niŜ nasze ciała i które mają tyleŜ lub więcej
ciepła (tak doświadczenie pokazuje, Ŝe płomień sam posiada o wiele
więcej ciepła i ruchliwości aniŜeli jakikolwiek z naszych członków),
przeto musimy przyjąć, iŜ całe to ciepło i wszystkie ruchy w nas
zachodzące, o ile nie zaleŜą od myśli, przynaleŜą jedynie do ciała.
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Kartezjusz, Prawidła kierowania umysłem, tłum. L. Chmaja, Warszawa
1958.
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5. Błędne jest mniemanie, iŜ dusza
daje ciału ruch i ciepło
W ten sposób unikniemy bardzo wielkiego błędu, w który wielu
popadło, a który według mnie jest główną przyczyną utrudniającą
dotychczas naleŜyte wyjaśnienie namiętności i innych stanów duszy.
Polega on mianowicie na tym, Ŝe poniewaŜ widziano, iŜ wszelkie trupy
są pozbawione ciepła a zarazem ruchu, wyobraŜano sobie, Ŝe to
nieobecność duszy spowodowała ustanie owych ruchów i zanik
owego cierpła. I tak bezpodstawnie przypuszczano, Ŝe nasze ciepło
naturalne i wszystkie ruchy naszego ciała zaleŜą od duszy, zamiast
przyjąć odwrotnie, Ŝe dusza oddala się dlatego jedynie w chwili
śmierci, Ŝe ciepło to zanika i psują się narządy, które słuŜą do
poruszania ciała.
7. Krótkie wyjaśnienie części ciała
i niektórych jego funkcji
Aby to uczynić bardziej zrozumiałym, wyjaśnię tu pokrótce, w jaki
sposób maszyna naszego ciała jest zbudowana. KaŜdy wie, Ŝe
posiadamy serce, mózg, Ŝołądek, mięśnie, nerwy, tętnice, Ŝyły i inne
rzeczy podobne. Wiadomo równieŜ, Ŝe spoŜywane potrawy wędrują
do Ŝołądka i do jelit, gdzie ich sok, płynąc do wątroby i do wszystkich
Ŝył, miesza się z krwią w nich się znajdującą i w ten sposób zwiększa
jej ilość. Ktokolwiek słyszał coś o medycynie, ten wie ponadto, jak
serce jest zbudowane i jak wszystka krew Ŝylna łatwo moŜe
przepływać z Ŝyły czczej do jego prawej komory, a stąd przejść do
płuc poprzez naczynie, zwane Ŝyłą tętniczą, następnie zaś powrócić z
płuc do lewej komory serca przez naczynie, zwane tętnicą Ŝylną, aby
stąd wreszcie przejść do wielkiej tętnicy, której rozgałęzienia
rozchodzą się po całym ciele. ToteŜ kaŜdy, kogo staroŜytnych nie
zaślepiła całkowicie i kto nie waha się zbadać poglądu Harveya o
krąŜeniu krwi, ten nie wątpi, Ŝe wszystkie Ŝyły i tętnice ciała są
niejako strumykami, którymi krew nieustannie bardzo szybko
przepływa. Rozpoczyna ona swój bieg z prawej komory serca przez
Ŝyłę tętniczą, której rozgałęzienia rozprzestrzeniają się po całych
płucach i są połączone z rozgałęzieniami tętnicy Ŝylnej, przez którą
przechodzi z płuc do lewej komory serca, następnie stąd idzie do
wielkiej tętnicy, której rozgałęzienia, rozsiane po całym ciele, są
połączone z rozgałęzieniami Ŝyły, a te znowu zanoszą tę samą krew
do prawej komory serca; tak te dwie komory są niejako śluzami, przez
które wszystka krew przechodzi w kaŜdym swym obiegu przez ciało.
Ponadto wiadomo, Ŝe wszystkie ruchy członków są zaleŜne od mięśni;
owe zaś mięśnie tak przeciwstawiają się sobie nawzajem, Ŝe kiedy
jeden z nich się kurczy, to drugi, jemu przeciwległy, w tym samym
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czasie się wydłuŜa. A gdy kiedy indziej znowu ten ostatni się kurczy,
wtedy sprawia to, Ŝe pierwszy się wydłuŜa, a nadto pociąga ku sobie
tę część ciała, a którą są złączone. Wiadomo wreszcie, Ŝe wszelkie te
ruchy mięśni jako teŜ wszelkie wraŜenia zmysłowe zaleŜą od nerwów,
które są jakby cienkimi nitkami lub drobnymi rurkami, wychodzącymi
z mózgu i zawierającymi, tak jak on, pewien rodzaj powietrza, czyli
powiewu bardzo delikatnego, zwanego tchnieniami Ŝyciowymi.
8. Jaka jest zasada tych wszystkich funkcji
Ale tego nie wie się na ogół, w jaki sposób te tchnienia Ŝyciowe i
nerwy przyczyniają się do powstawania ruchów i wraŜeń
zmysłowych, ani jaka jest zasada cielesna czynności. Dlatego chcę tu
pokrótce powtórzyć, chociaŜ dotknąłem juŜ tej sprawy w innych moich
pismach, Ŝe podczas naszego Ŝycia istnieje w naszym sercu stale
ciepłota, która jest rodzajem ognia, utrzymywanego tam przez krew
Ŝylną, a ogień ten jest zasadą cielesną wszelkich ruchów naszych
członków.101

Po lekturze tekstów na temat ciała ludzkiego oraz jego
związków z duszą, a właściwie ich braku, narzuca się pytanie:
dlaczego takich związków nie ma? Ten brak Kartezjusza wydaje
się ujawniać poplatońskie pragnienie mające na celu obronę
nieskazitelnej doskonałości duszy, by ona nie została
ograniczona i dotknięta niedoskonałością ciała. Po co filozof
musi wyjaśniać funkcje ciała, proces krąŜenia i inne? CzyŜ nie
po to, by pokazać niezaleŜność ich od duszy?
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IMMANUEL KANT
(1724 – 1804 po Chr.) Niemiecki filozof okresu
oświecenia. Twórca własnego systemu zwanego
idealizmem
transcendentalnym
i
„przewrotu
kopernikańskiego” w filozofii, który subiektywne
poznanie
ludzkie
czyni
warunkiem
istnienia
rzeczywistości.
Krytyk
metafizyki,
zwłaszcza
argumentów na istnienie Boga i nieśmiertelność duszy.
Autor imperatywu kategorycznego w etyce („postępuj
tak, byś chciał, aby zasada twego postępowania stała
się
powszechnie
obowiązującym
prawem”).
NajwaŜniejsze dzieła: Krytyka czystego rozumu, Krytyka praktycznego
rozumu, Krytyka władzy sądzenia, Uzasadnienie metafizyki moralności,
Metafizyka moralności, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, O formie i
zasadach świata, O pedagogice, Religia w obrębie samego rozumu, Marzenia
jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki.

MARZENIA JASNOWIDZĄCEGO OBJAŚNIONE
PRZEZ MARZENIA METAFIZYKI
(...) PróŜność wiedzy łatwo usprawiedliwia jej zajęcie pozorem
doniosłości, tak i w tym wypadku tłumaczą zwykle, Ŝe pojmowanie
rozumowe duchowej natury duszy niezbędne jest dla przekonania się
o jej bycie po śmierci, to zaś ostatnie do Ŝycia cnotliwego; niczym zaś
nie zajęta ciekawość dodaje do tego, Ŝe prawdziwość ukazywania się
dusz zmarłych mogłaby dostarczyć doświadczalnego dowodu tej
nauce. Prawdziwa wszakŜe mądrość jest towarzyszką prostoty;
poniewaŜ zaś w tym wypadku serce daje przepisy rozumowi, czyni
więc wielkie przygotowanie uczoności zbytecznymi, a cele jej nie
potrzebują takich środków, które w Ŝadnym razie nie mogą
oddziaływać na wszystkich ludzi. Jak to? czyliŜ dlatego powinniśmy
być cnotliwi, Ŝe istnieje świat pozagrobowy i czy nie będą raczej
uczynki wynagradzane dla tego, iŜ są same przez się dobre i
cnotliwe? Czy serce ludzkie nie zawiera bezpośrednich przepisów
moralnych, i czy potrzeba maszynerii aŜ z drugiego świata, aby je tu
poruszyć zgodnie z jego własnymi określeniami? Czy moŜe być
nazwanym uczciwym i cnotliwym ten, kto chętnie oddałby się
ulubionym swym występkom, gdyby nie obawa przyszłej kary, i czy
nie powiedzielibyśmy raczej o nim, Ŝe chociaŜ unika wykonania złego,
Ŝywi jednak w sercu swoim występne usposobienia; Ŝe lubi korzyści,
wynikające z cnotliwych czynów, nienawidzi zaś samej cnoty?
Istotnie, doświadczenie poucza, Ŝe wielu takich którzy wiedzą i
przekonani są o istnieniu świata przyszłego, oddają się wszakŜe
występkom i niskim czynom, myśląc jedynie o środkach podstępnego
uniknięcia ich następstw w przyszłości. Nigdy wszakŜe nie było
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prawej duszy, która by mogła znieść myśl, Ŝe ze śmiercią wszystko
się kończy i której szlachetne usposobienie nie wznosiłoby się ku
nadziei przyszłości. Zdaje mi się więc, Ŝe zgodniejszym z naturą
ludzką i czystością obyczajów jest uzasadnić oczekiwanie przyszłego
świata na uczuciach prawej duszy, niŜ odwrotnie, dobre
postępowanie na nadziejach przyszłego Ŝycia. Zgodnym teŜ jest i z
wiarą moralną, której prostota większą ma wartość, niŜ niejedna
subtelność rozumowania, a która jedynie przystoi człowiekowi w
kaŜdym jego stanie, prowadząc go bez manowców ku jego
prawdziwym celom. Pozostawmy więc wszystkie te hałaśliwe
doktryny o przedmiotach tak odległych spekulacjom i troskom
niezajętych umysłów. Są one nam w istocie obojętne, a chwilowy
pozór dowodów za lub przeciwko nim moŜe niekiedy decydować o
uznaniu szkoły, lecz nigdy o przyszłych losach uczciwego człowieka.
Rozum ludzki nigdy nie był dostatecznie uskrzydlony, aby mógł
przedrzeć wysokie obłoki, które zasłaniają oczom naszym tajemnice
przyszłego świata; ciekawym zaś, którzy tak natarczywie o niego
dopytują, moŜna dać prostą i naturalną odpowiedź: iŜ najlepiej będzie,
jeśli nauczą się być cierpliwymi, dopóki sami się tam nie dostaną.
PoniewaŜ zaś los nasz w przyszłym świecie prawdopodobnie będzie
wielce zaleŜał od tego jak się urządzimy na naszym stanowisku
doczesnym, więc powtórzę to, co Wolter kazał wypowiedzieć swemu
Kandydowi po tylu bezowocnych sporach doktrynerskich: „Pozwólcie
nam myśleć o swoim szczęściu, iść do ogródka i pracować”.102
O FORMIE I ZASADACH ŚWIATA
2. O ogólnej róŜnicy między tym, co dostępne zmysłom,
a tym, co intelligibilne
3. Zmysłowość jest właściwą zdolnością odbiorczości, dzięki której
moŜliwe jest to, Ŝe stan jego przedstawienia jest pobudzany w
określony sposób przez obecność jakiegoś przedmiotu. Intelekt (rozum)
jest zdolnością podmiotu, dzięki której moŜe on sobie przedstawiać to,
co z racji swych właściwości nie moŜe wniknąć w jego zmysły.
Przedmiot zmysłowości jest dostępny zmysłom; to natomiast, co
zawiera w sobie jedynie to, co moŜe być poznane przez [sam tylko]
intelekt, jest intelligibilne. W szkołach staroŜytnych pierwsze
nazywano fenomenem, drugie zaś noumenem.

102 I. Kant, Marzenia jasnowidzącego objaśnione przez marzenia metafizyki,
Warszawa 1899, 88 – 90.
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Poznanie, o ile podporządkowane jest prawom zmysłowości, jest
zmysłowe, o ile zaś intelektowi – intelektualne lub rozumowe.103
KRYTYKA CZYSTEGO ROZUMU
Krytyka wszelkiej teologii wypływającej
ze spekulatywnych zasad rozumu
(...) Twierdzę tedy, Ŝe wszelkie próby czysto spekulatywnego
stosowania rozumu do teologii są całkiem bezpłodne i co do swego
wewnętrznego uposaŜenia pozbawione wszelkiej wartości, Ŝe
jednakŜe naczelne zasady jego stosowania w ramach przyrody wcale
a wcale nie prowadzą do teologii, a przeto – o ile nie załoŜy się praw
moralności lub nie uŜyje ich za wytyczne – Ŝe teologia rozumowa nie
moŜe wcale istnieć. Wszystkie bowiem zasady intelektu mają
zastosowanie immanentne, do poznania zaś istoty najwyŜszej
potrzebne jest ich zastosowanie transcendentne, do czego nasz
intelekt nie jest wcale odpowiednio wyposaŜony. JeŜeli empirycznie
obowiązujące prawo przyczynowości ma prowadzić do praistoty, to
musiałaby ona równieŜ naleŜeć do łańcucha przedmiotów
doświadczenia. Wówczas jednak byłaby, jak wszystkie zjawiska,
sama ze swej strony uwarunkowana. Gdyby się jednak pozwoliło
dokonać skoku poza granicę doświadczenia za pomocą dynamicznego
prawa stosunku skutków do ich przyczyn – to jakiegoŜ pojęcia moŜe
nam dostarczyć takie postępowanie? Bynajmniej nie pojęcia istoty
najwyŜszej, poniewaŜ doświadczenie nie daje nam nigdy
największego ze wszystkich moŜliwych skutków (który jako taki
miałby złoŜyć świadectwo o swej przyczynie). JeŜeli zaś miałoby być
nam dozwolone jedynie, by nie pozostawić w naszym rozumie Ŝadnej
pustki, zapełnić ten brak całkowitego określenia samą tylko ideą
najwyŜszej doskonałości i pierwotnej konieczności, to moŜna to
wprawdzie z łaski uznać, lecz nigdy nie moŜna tego Ŝądać na
podstawie prawa nie dającego się odeprzeć dowodu. Dowód fizykoteologiczny mógłby więc, być moŜe, nadać innym dowodom (jeŜeli
moŜna je mieć) pewną dobitność, wiąŜąc spekulację z naocznością,
sam dla siebie jednak przygotowuje on raczej tylko intelekt do
poznania teologicznego i nadaje mu prosty i naturalny kierunek ku
temu, niŜ Ŝeby miał sam jeden doprowadzić tę sprawę do końca.
Widać stąd przeto dobrze, Ŝe pytania transcendentalne
zezwalają jedynie na transcendentalne odpowiedzi, tj. wyprowadzone
z samych tylko pojęć a priori bez najmniejszej nawet domieszki
empirycznej. Pytanie zaś jest tutaj oczywiście syntetyczne i domaga
103 I. Kant, O formie i zasadach świata, tłum. A. Banaszkiewicz, Kraków
2004.
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się rozszerzenia naszego poznania poza wszelkie granice
doświadczenia, mianowicie aŜ po istnienie istoty, mającej odpowiadać
jedynie samej naszej idei, której Ŝadne doświadczenie nie moŜe nigdy
dorównać. OtóŜ na podstawie powyŜszych wywodów wszelkie
poznanie syntetyczne a priori jest tylko przez to moŜliwe, Ŝe wyraŜa
formalne warunki moŜliwego doświadczenia, a wszelkie [jego] zasady
mają tylko immanentną waŜność, tj. odnoszą się wyłącznie do
przedmiotów poznania empirycznego, czyli do zjawisk. A więc i przez
postępowanie transcendentalne mające prowadzić do teologii czysto
spekulatywnego rozumu niczego się nie uzyskuje.104

Choć Immanuel Kant jest przedstawicielem oświecenia, to
jednak racjonalizm nie wydaje się być charakterystyczną cechą
jego filozofii. Racjonalizm upada ze względu na odrzucenie
metafizyki, której przedmioty są poznawalne przy pomocy
rozumu. Przyjęcie rozumowej warstwy duszy i wskazanie na jej
duchowy, a zarazem nieśmiertelny charakter, określa
„próŜnością” nauki. Rozum ludzki nie funkcjonuje tu zgodnie
ze swoją naturą – duchową, ale jest sprowadzony do porządku
zmysłowego, gdyŜ do swojego działania potrzebuje – według
Kanta – danych empirycznych. Serce człowieka stoi wyŜej niŜ
rozum, więc w dziedzinie wiary nie jest on w ogóle potrzebny.
Filozof uwaŜa bowiem, Ŝe „chwilowy pozór dowodów” „nie
wzniesie się ponad zasłonięte dla oczu tajemnice przyszłego
świata”. Wiara zostaje tu sprowadzona do sfery uczuć
religijnych, przeŜyć, pozbawiona racjonalności i sprowadzona
do dziedziny subiektywności. W związku z tym naleŜy uznać, Ŝe
Kant nie tylko odrzuca metafizykę, ale równieŜ teologii
przypisuje irracjonalność.
KRYTYKA PRAKTYCZNEGO ROZUMU
Nieśmiertelność duszy jako postulat
czystego praktycznego rozumu
Wytworzenie najwyŜszego dobra w świecie jest koniecznym
przedmiotem woli, dającej się przez prawo moralne kierować.
Całkowita jednak zgodność usposobienia tej woli z prawem moralnym
jest naczelnym warunkiem najwyŜszego dobra. Musi więc zgodność ta
być tak samo moŜliwa jak jej przedmiot, bowiem zawiera się w tym
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I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Kęty 2001, 497498.
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samym nakazie pomnaŜania tego przedmiotu. Lecz zupełna zgodność
woli z prawem moralnym jest świętością, doskonałością, do której nie
jest zdolna Ŝadna rozumna istota w świecie zmysłowym w Ŝadnej
chwili swego istnienia. PoniewaŜ mimo to jednak wymagamy jej jako
praktycznie koniecznej, moŜemy ją więc napotkać tylko w postępie,
zmierzającym w nieskończoność ku owej zupełnej zgodności, a
według zasad czystego praktycznego rozumu jest rzeczą konieczną
przyjąć takie praktyczne posuwanie się naprzód jako realny przedmiot
naszej woli.
Ten jednak nieskończony postęp moŜliwy jest tylko przy załoŜeniu
w nieskończoność trwającego istnienia i osobowości tej samej istoty
rozumnej (co nazywamy nieśmiertelnością duszy). A więc najwyŜsze
dobro moŜliwe jest praktycznie tylko przy załoŜeniu nieśmiertelności
duszy; dlatego nieśmiertelność duszy jako nierozłącznie związana z
prawem moralnym jest postulatem czystego praktycznego rozumu
(przez co pojmuję twierdzenie teoretyczne jako takie jednak nie dające
się dowieść, o ile jest nierozłącznie związane z prawem praktycznym,
posiadającym a priori waŜność bezwarunkową. (...)
Istnienie Boga jako postulat
czystego praktycznego rozumu
Prawo moralne doprowadziło w poprzedniej analizie do
praktycznego zadania, które przepisuje mianowicie sam tylko czysty
rozum bez wszelkiego przyłączania się pobudek zmysłowych do
koniecznej zupełności pierwszej i najwaŜniejszej części najwyŜszego
dobra – moralności; a Ŝe zadanie to moŜe być zupełnie rozwiązane
tylko w wieczności, więc prawo moralne doprowadziło do postulatu
nieśmiertelności. To samo prawo, aby umoŜliwić drugi pierwiastek
najwyŜszego dobra, mianowicie szczęśliwość, odpowiadającej tamtej
moralności, musi doprowadzić w sposób równie bezinteresowny jak
poprzednio tylko przy pomocy bezstronnego rozumu do załoŜenia
istnienia przyczyny, odpowiadającej zupełnie temu działaniu, tj.
wymagać musi istnienia Boga jako niezbędnego dla moŜliwości
najwyŜszego dobra (przedmiotu naszej woli, związanego w sposób
konieczny z moralnym prawodawstwem czystego rozumu). (...)105
KRYTYKA WŁADZY SĄDZENIA
(...) OtóŜ powiadam: piękno jest symbolem tego, co etycznie dobre i
tylko z tego względu (ze względu na stosunek, który dla kaŜdego
człowieka jest czymś naturalnym i który kaŜdy imputuje innym jako
105
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obowiązkowy) podoba się ono roszcząc sobie pretensje do tego, by
aprobował je kaŜdy inny: umysł zaś świadomy jest przy tym zarazem
pewnego uszlachetnienia i wzniesienia się ponad samą tylko zdolność
doznawania rozkoszy za pośrednictwem wraŜeń zmysłowych i ocenia
wartość innych [umysłów] takŜe na podstawie podobnej maksymy ich
władzy sądzenia. Jest to owa sfera intelligibilna, ku której, jak to
pokazał poprzedni paragraf, spogląda smak, z czym zresztą
harmonizują nasze wyŜsze władze poznawcze, a bez czego
powstałyby między ich naturą w zestawieniu z pretensjami, jakie
rości sobie smak, same sprzeczności. W [zakresie] tej zdolności
władza sądzenia nie czuje się, jak to jest poza tym w wydawaniu o
czymś sądu empirycznego, podległą heteronomii praw empirycznych;
w stosunku do przedmiotów tak czystego upodobania nadaje ona
prawa sama sobie, tak jak rozum czyni to w stosunku do władzy
poŜądania. Zarówno z uwagi na tę wewnętrzną tkwiącą w podmiocie
moŜliwość, jak i z uwagi na zewnętrzną moŜliwość harmonizującej z
tym przyrody czuje się ona odniesioną do czegoś w samym podmiocie
i poza nim, co nie jest przyrodą ani teŜ wolnością, a jednak związane
jest z tym, co stanowi podstawę wolności, a mianowicie ze sferą
nadzmysłową, w której władza teoretyczna zostaje w jakiś sposób
połączona w jedność z władzą praktyczną. Przytoczymy tu niektóre
momenty tej analogii, nie pomijając jednak zarazem zachodzących
między nimi róŜnic.
1. Piękno podoba się bezpośrednio (ale tylko w refleksyjnej
naoczności, a nie, jak moralność, w pojęciu).
2. Podoba się ono bezinteresownie (to, co moralnie dobre, jest
wprawdzie koniecznie połączone z pewnym interesem, ale nie z takim,
który poprzedza sąd o upodobaniu, lecz z takim, który zostaje dopiero
przez sąd ten wywołany).
3. Wolność wyobraźni (a więc zmysłowości naszej władzy) zostaje
w wydawaniu sądu o tym, co piękne, przedstawiona jako zgodna z
prawidłowością intelektu (w sądzie moralnym wolność woli zostaje
pomyślana jako jej zgodność z samą sobą, podług powszechnych
praw rozumowych).
4. Subiektywna zasada wydawania sądu o pięknie zostaje
przedstawiona jako powszechnie waŜna, tzn. jako waŜna dla
kaŜdego, ale nie jako poznawalna przez pojęcie ogólne (obiektywna
zasada moralności zostaje uznana takŜe za powszechnie waŜną, tj.
dla wszystkich podmiotów, a zarazem takŜe dla wszystkich czynności
samego podmiotu, a przy tym [jeszcze] za poznawalną przez pojecie
ogólne). Dlatego teŜ sąd moralny nie tylko zdolny jest do [kierowania
się] określonymi zasadami konstytutywnymi, lecz moŜliwy jest tylko
przez oparcie maksym na tych właśnie zasadach i ich ogólności.
TakŜe pospolity intelekt zwykł uwzględniać zachodzącą tu analogię
i często nadajemy pięknym przedmiotom przyrody lub sztuki nazwy,
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które u podstawy zdają się zakładać sąd moralny. Np. budynki lub
drzewa nazywamy majestatycznymi i wspaniałymi albo niwy
śmiejącymi się i radosnymi; nawet barwy nazywane są niewinnymi,
skromnymi, tkliwymi, gdyŜ wzbudzają uczucia, które zawierają coś
analogicznego do świadomości stanu umysłu wywołanego przez sądy
moralne. Smak umoŜliwia niejako przejście bez zbyt gwałtownego
skoku od powaby zmysłowego do stałego zainteresowania moralnego,
przedstawiając wyobraźnię jako taką, która takŜe w swej wolności
daje się determinować w sposób celowy dla intelektu, oraz ucząc
nawet w przedmiotach zmysłów znajdować swobodne upodobanie
takŜe bez powabu zmysłowego.106

METAFIZYCZNE PODSTAWY NAUKI O CNOCIE
Czym jest obowiązek cnoty?
Cnota jest to siła maksymy człowieka w spełnianiu jego
obowiązku. Wszelką siłę poznaje się jedynie po przeszkodach, które
jest ona w stanie przezwycięŜyć, w wypadku cnoty jednak tymi
przeszkodami są naturalne skłonności, które mogą popadać w konflikt
z moralnym postanowieniem. A poniewaŜ te przeszkody stawia swoim
maksymom sam człowiek, przeto cnota jest nie tylko przymusem
zadawanym sobie samemu (wówczas bowiem jedna naturalna
skłonność mogłaby się starać zmusić do uległości inną), lecz takŜe
przymusem zadawanym zgodnie z pewnym pryncypium wewnętrznej
wolności, a więc przez samo przedstawienie sobie obowiązku zgodnie
z jego formalną normą.
(...) Cnota jako oparta na trwałej dyspozycji zgodność woli z
wszelkim obowiązkiem jest, jak wszystko, co formalne, tylko jedna i
[za kaŜdym razem] ta sama. JednakŜe ze względu na cel działań
będący równocześnie obowiązkiem, tzn. ze względu na to, co powinno
się uczynić swym celem (to, co materialne), moŜe istnieć więcej cnót; a
Ŝe zobowiązanie do maksymy tego celu nazywa się obowiązkiem
cnoty, więc istnieje wiele takich obowiązków.
Naczelnym pryncypium nauki o cnocie jest [zasada]: postępuj
według takiej maksymy celów, których posiadanie moŜe dla kaŜdego
być normą powszechną. Zgodnie z tym pryncypium człowiek jest
celem zarówno dla samego siebie, jak dla innych; nie dość więc na
tym, Ŝe nie ma on prawa posługiwać się ani samym sobą, ani innymi
tylko jako środkiem (przy czym mógłby odnosić się do nich takŜe
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obojętnie), lecz nadto jest równieŜ samo przez się jego obowiązkiem,
aby uczynił swoim celem człowieka jako takiego.
Ta zasada nauki o cnocie, jako imperatyw kategoryczny, nie
dopuszcza Ŝadnego dowodu, moŜna ją jednak wydedukować z
czystego rozumu praktycznego. To, co moŜe być celem w stosunku
człowieka do samego siebie i do innych ludzi, jest celem czystego
rozumu praktycznego. Czysty rozum praktyczny stanowi bowiem
władzę [wyznaczania sobie] celów jako takich, tak iŜ byłoby
sprzecznością, gdyby był wobec nich obojętny, tzn. nie był nimi
zainteresowany, poniewaŜ wówczas nie określałby równieŜ maksym
[odnoszących się] do działań (które zawsze zawierają pewien cel), a
tym samym nie byłby rozumem praktycznym. Czysty rozum moŜe
wszakŜe a priori nakazywać tylko takie cele, które przedstawia
zarazem jako obowiązek; ten obowiązek nazywa się wówczas
obowiązkiem cnoty.107
UGRUNTOWANIE METAFIZYKI MORALNOŚCI
Autonomia woli jako najwyŜsza zasada moralności
Autonomia woli jest właściwością woli, dzięki której wola jest sobie
samej prawem (niezaleŜnie od wszystkich przedmiotów chcenia).
Zasadą autonomii jest więc: nie wybierać inaczej, jak tylko w ten
sposób, by maksymy naszego wyboru były zawarte w tym samym
chceniu równocześnie jako powszechne prawo. PoniewaŜ mamy tu do
czynienia z twierdzeniem syntetycznym, nie moŜemy udowodnić przez
sam tylko rozbiór występujących w nim pojęć, Ŝe to praktyczne
prawidło jest imperatywem, tzn. Ŝe jako warunek wiąŜe ono
koniecznie wolę kaŜdej istoty rozumnej. NaleŜałoby tu wykroczyć poza
granice przedmiotów i zająć się krytyką podmiotu, tj. czystego
praktycznego rozumu, bowiem musi być moŜliwe, by to twierdzenie
syntetyczne, które nakazuje apodyktycznie, poznać całkowicie a
priori. Zadanie to nie naleŜy jednak do niniejszego rozdziału. Przez
sam tylko rozbiór pojęć moralności da się jednakŜe wykazać, Ŝe
wspomniana zasada autonomii jest jedyną zasadą etyki. Bowiem w
ten sposób okazuje się, Ŝe jej zasada musi być kategorycznym
imperatywem, a ten nie nakazuje niczego innego, jak tylko tę właśnie
autonomię.108
METAFIZYKA MORALNOŚCI
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Obowiązki człowieka wobec siebie samego
(...) Podział taki przeprowadzić moŜna na podstawie tego, co jest
przedmiotem obowiązku, nie zaś podmiotu, który nakłada
zobowiązanie sam na siebie. Tym, kto zobowiązuje i podlega
zobowiązaniu, moŜe być zawsze tylko człowiek; jednakŜe – choć dla
dobra teorii wolno nam odróŜniać w człowieku pierwiastek duchowy
od cielesnego jako własności, w które wyposaŜyła go natura, to nie
wolno nam przypisywać tym substancjom odrębnych dyspozycji gwoli
tego, co nazywamy zobowiązaniem, po to, Ŝeby znaleźć
usprawiedliwienie dla podziału obowiązków co do ciała i duszy. Bo
teŜ ani doświadczenie, ani wywody intelektualne nie upowaŜniają
nas do wydania sądu o tym, czy człowiek posiada duszę (mającą
jakoby mieszkać w jego ciele i być róŜną, a nawet całkiem niezaleŜną
od niego substancją duchową), czy teŜ moŜe Ŝycie jest pewnym
szczególnym atrybutem materii; nawet gdyby przyjąć tamto
prawdopodobieństwo, to nie da się z tego wyprowadzić Ŝadnego
obowiązku co do ciała, którego źródłem miałby być ludzki podmiot.
1) Stąd moŜemy przeprowadzić jedynie podział obiektywny
obowiązków wobec siebie samego, posługując się przy tym kryterium
formalnym i materialnym. Obowiązki podpadające pod pierwsze
kryterium będą miały charakter ograniczający (jako obowiązki
negatywne), zaś obowiązki podpadające pod drugie kryterium –
charakter rozszerzający (jako obowiązki pozytywne). Tamte
poprzednie zabraniają człowiekowi działań sprzeciwiających się
celowości jego natury, czyli przetrwaniu jego istoty moralnej; te drugie
z kolei nakazują mu obieranie sobie za cel woli takiego przedmiotu,
aby człowiek bez przeszkód zmierzać mógł ku własnej doskonałości.
Oba rodzaje powinności naleŜą do obowiązków wypływających z
cnoty, Ŝądając juŜ to zaniechania, juŜ to dokonania jakiegoś działania.
Pierwszy z nich strzeŜe moralnego zdrowia człowieka, tak aby mógł
on zachować to, co w nim z natury dobre, w stanie nienaruszonym,
chroniąc się przed zagroŜeniem, jakie stwarzają dlań przedmioty
postrzegane przez zmysł wewnętrzny i zewnętrzny. Drugi typ
obowiązków zapewniać ma moralne spełnienie, które umoŜliwia
człowiekowi posiadana przezeń dyspozycja, pozwalająca dąŜyć do
wszelkich godnych celów, której nabywa on pod warunkiem, Ŝe
czynnie doskonali własną kulturę etyczną. Najpierwsza zasada
obowiązku w stosunku do samego siebie zawiera się w porzekadle:
prowadź Ŝycie w zgodzie z własną naturą, tzn. staraj się zachować w
jak najlepszym stanie to, czym uczyniła cię natura; z kolei druga
zasada powiada: staraj się doskonalić to, czym uczyniła cię natura.
2) Subiektywny podział obowiązków człowieka w stosunku do
samego siebie musi uwzględniać to, czy podmiot ludzki podejmuje
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zobowiązanie wobec siebie jako istoty animalnej (fizycznej) i
jednocześnie moralnej, czy teŜ jako istoty wyłącznie moralnej.
OtóŜ pierwiastek zwierzęcy w człowieku podlega pobudkom
przyrodniczym, takim jak: a) popęd samozachowawczy, b) popęd
gwoli podtrzymania gatunku, c) popęd gwoli zachowania tych spośród
jego sprawności, które umoŜliwiają mu czerpanie radości z Ŝycia –
wszak tylko na poziomie zwierzęcym. A zatem do występków, których
dopuszcza się tutaj człowiek wobec siebie samego, zaliczyć naleŜy
samobójstwo, inklinacje płciowe niezgodne z naturalnymi, a takŜe
wycieńczenie fizyczne, uniemoŜliwiające mu właściwy uŜytek sił
witalnych wskutek niezdrowego odŜywiania lub zgoła morzenia się
głodem.
Co zaś tyczy się zobowiązania człowieka wobec siebie jako istoty
tylko moralnej (czyli z wyłączeniem pierwiastka zwierzęcego), to
zasadza się ono na formalnej zgodności maksymy jego woli z
godnością, którą nadaje mu uosabiane przezeń człowieczeństwo, albo
– inaczej – na pryncypium zakazującym mu pozbawić siebie
przywileju bycia istotą moralną, postępującą wedle prawideł wolności
wewnętrznej, i uczynić się igraszką skłonności, tj. rzeczą. Występki
przeciw temu obowiązkowi to: kłamstwo, chciwość i fałszywa pokora
(pochlebstwo). Przyświecające im maksymy – choćby tylko przez swą
formę – stanowią bolesny cios dla wolności wewnętrznej oraz
przyrodzonej człowiekowi godności, albowiem jedna i druga tworzą
jakby kościec jego moralnej postawy; człowiek dopuszczający się tych
występków czyni sobie zasadę z braku wszelkich zasad i słabości
swego charakteru, i wyzuty z wszystkiego, co ludzkie, upada tak
nisko, Ŝe staje się tylko godną pogardy rzeczą. Cnota, która moŜe
stanowić przeciwwagę dla wszystkich tych występków, nazywa się
umiłowaniem honoru, które róŜni się jednak jak niebo i ziemia od
Ŝądzy zaszczytów jako czegoś nie mniej poniŜającego niŜ tamte
występki.109
O PEDAGOGICE
Człowiek jest jedynym stworzeniem, które powinno być
wychowywane. Przez wychowanie rozumiemy pielęgnowanie
(Ŝywienie i utrzymanie), ćwiczenie (dyscyplinowanie, karność),
nauczanie i kształcenie. Zgodnie z tym człowiek jest niemowlęciem –
wychowankiem – uczniem.
(...) Ćwiczenie (dyscyplina) chroni człowieka przed tym, by nie
zbaczał on, wiedziony swymi zwierzęcymi popędami, z drogi swego
przeznaczenia – człowieczeństwa. Musi ono ograniczyć go, by dziko i
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na oślep nie naraŜał się na niebezpieczeństwa. Dyscyplinowanie
zatem to działanie tylko negatywne, które odejmuje człowiekowi
dzikość; nauczanie natomiast jest pozytywną częścią wychowania.
(...) W człowieku tkwi wielki potencjał, a naszą rzeczą jest
odpowiednio rozwijać te dary natury i wydobywać z niego to, co
ludzkie, aby osiągnął on swoje przeznaczenie. Zwierzęta osiągają je
same z siebie, wcale o tym nie wiedząc. Człowiek jednakŜe musi
dopiero starać się dotrzeć do celu swego przeznaczenia, lecz nie jest to
moŜliwe, gdy nie ma o nim pojęcia. RównieŜ i jednostka nie moŜe w
pełni osiągnąć tego celu. Weźmy pierwszą parę ludzi, naprawdę
wykształconych, i przyjrzyjmy się, jak wychowuje ona swe dzieci.
Rodzice jako pierwsi dają dzieciom przykład, dzieci go naśladują i w
ten sposób rozwijają niektóre swe naturalne moŜliwości. Nie wszyscy
mogą być kształtowani w ten sposób, bo najczęściej są oni świadkami
przypadkowych zdarzeń, na których się wzorują. Niegdyś ludzie nie
mieli nawet pojęcia o doskonałości, jaką moŜe osiągnąć natura
ludzka. My sami nadal nie mamy jasności co do tego pojęcia. Jedno
jest jednak pewne, Ŝe pojedynczy ludzie nie mogą nawet przy
najlepszym kształceniu osiągnąć celu swego przeznaczenia. Mają do
niego docierać nie jednostki, lecz cały gatunek ludzki.
(...) Wychowanie jest sztuką, której realizacja musi być
doskonalona przez wiele pokoleń. KaŜda generacja, bogatsza o
wiedzę poprzedniej moŜe podnosić wychowanie na coraz wyŜszy
poziom, rozwijając dane mu przez naturę moŜliwości stosownie do
celu, prowadząc w ten sposób cały gatunek ludzki do jego
przeznaczenia.
(...) Człowiek moŜe być albo tylko wytresowany, ułoŜony,
mechanicznie wyuczony, albo naprawdę oświecony. Tresuje się psy,
konie, ale moŜna teŜ tresować i ludzi. Nie kończy się jednakŜe na
tresowaniu, lecz chodzi przede wszystkim o to, by dzieci nauczyły się
myśleć. To prowadzi do zasad, z których wynikają wszelkie działania.
Widać zatem, jak wiele pracy jest przy prawdziwym wychowaniu.
Zazwyczaj jednak w wychowaniu domowym pomija się jeszcze tę
czwartą, najwaŜniejszą część [pozostałe to: dyscyplina, kultura i
dopasowanie do społeczności], wychowując dzieci z reguły tak, Ŝe
pozostawia się umoralnianie księdzu. JakŜeŜ waŜne jest jednak
uczenie dzieci od młodości, by brzydziły się występkami, nie tylko z
tego powodu, Ŝe Bóg ich zakazał i Ŝe Bóg mógłby chyba raz zrobić
wyjątek. Bóg jest najświętszą istotą i chce tego, co jest dobre, i Ŝąda,
byśmy cenili cnotę ze względu na jej wewnętrzną wartość, a nie
dlatego, Ŝe on tak chce.
(...) JeŜeli chodzi o wyŜsze władze intelektu, to zachodzi tu:
ćwiczenie intelektu, władzy sądzenia i rozumu. Intelekt moŜna
początkowo rozwijać w pewnym sensie takŜe biernie, poprzez
przytaczanie przykładów dla reguł albo odwrotnie, poprzez
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znajdowanie reguł dla poszczególnych przypadków. Władza sądzenia
pokazuje, jaki uŜytek naleŜy robić z intelektu. Jest on konieczny, by
rozumieć to, czego człowiek się uczy bądź co mówi i by nie powtarzać
niczego, czego się nie rozumie. Jak to niektórzy czynią czytając lub
słuchając czegoś, czego nie rozumieją, nawet jeśli im się wydaje
inaczej. Potrzebne tu są obrazki lub rzeczy.
Dzięki rozumowi wnika się w przyczyny. Ale naleŜy mieć na
uwadze to, Ŝe mowa tu jest o rozumie, który jest jeszcze kierowany.
Nie powinien więc on zawsze chcieć rezonować, ale i nie trzeba mu za
wiele wyjaśniać, gdy coś przekracza jego moŜliwości pojmowania.
Obowiązuje tu jeszcze nie spekulacyjny rozum, lecz refleksja nad tym,
co go poprzedza, nad jego przyczynami i skutkami. Jest to pod
względem swej gospodarki i konstrukcji rozum praktyczny.
Władze umysłu ćwiczy się najlepiej dzięki temu, Ŝe wykonuje się
wszystko to, do czego chce się dojść, np., jeŜeli wprowadza się w
Ŝycie te reguły gramatyczne, których dopiero co się nauczono.
Człowiek pojmuje najlepiej mapę, gdy umie ją sam sporządzić.
Największą pomocą w rozumieniu jest działanie. Człowiek uczy się
najgruntowniej i zapamiętuje najlepiej to, czego uczy się jednocześnie
sam z siebie. Niewielu tylko ludzi jest do tego zdolnych. Nazywa się
ich samoukami.
Przy kształtowaniu rozumu naleŜy postępować po sokratejsku.
Sokrates mianowicie, nazywając sam siebie akuszerką poznania
swoich słuchaczy, w swych dialogach, przekazanych nam w pewnym
stopniu przez Platona, podaje nam przykłady, jak moŜna nawet u
starszych ludzi wydobyć niejedno z ich własnego rozumu. W wielu
kwestiach dzieci nie potrzebują uŜywać rozumu. Nie muszą one
rozmyślać o wszystkim. Nie potrzebują znać powodów tego, co ma ich
dobrze ukształtować, lecz o ile chodzi o obowiązki, to muszą one być
zaznajomione z nimi. Ale trzeba jednak przy tym bardzo uwaŜać na
to, by nie przekazywać im poznania rozumowego, lecz je z nich
wydobywać. Metoda sokratejska miałaby tu być regułą dla metody
katechetycznej. Jest ona oczywiście trochę powolna i trudno jest
zorganizować to tak, by wydobywać z jednego ucznia wiadomości tak,
by i inni czegoś się przy tym nauczyli.110

Serce człowieka, w które Bóg wpisuje prawo moralne,
traktuje filozof jako władzę najwyŜszą, wyŜszą zatem niŜ rozum.
Za tą władzą poznawczą nieustannie podąŜa wola. Człowiek
zatem kieruje się naturalnym światłem wpisanym w jego duszę
i im doskonalej to czyni, tym bardziej – bazując na własnych
siłach - się uświęca. Postępuje wtedy w zgodzie z sobą samym.
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Wydaje się, Ŝe rozum człowieka, będący na usługach woli, nie
zyskuje niczego, co by jego naturę wynosiło do poziomu czysto
duchowego. Nawet jego wychowanie sprowadza się do
ćwiczenia, kojarzenia, zapamiętywania, a pozbawione jest
poszukiwania związków przyczynowych, które w opinii Kanta
nie istnieją. Postulat Ŝycia moralnego równieŜ pozbawiony jest
racjonalności. Dlaczego bowiem Ŝycie człowieka miałoby być
moralne? Z jakiego powodu człowiek miałby postępować
zgodnie z wpisanym w jego serce prawem, skoro nie ma
uzasadnienia dla takiego postępowania? Po co miałby się
wysilać? Dla innych ludzi? Czy drugi człowiek i prawo
powszechnie obowiązujące to wystarczające warunki dla
moralnego Ŝycia? Uzasadnienia trzeba szukać w Bogu, sprawcy
owego prawa moralnego. Bez odwołania się do swojego
Prawodawcy pozbawione jest ono sensu.
RELIGIA W OBRĘBIE SAMEGO ROZUMU
(...) Racjonalista na mocy swego tytułu musi sam utrzymywać się w
obrębie granic ludzkiego poznania. Dlatego nigdy nie będzie on
wyrokował jak naturalista, nie będzie ani zaprzeczał wewnętrznej
moŜliwości objawienia w ogóle ani konieczności objawienia jako
BoŜego środka [słuŜącego] do wprowadzania prawdziwej religii – na
ten temat bowiem Ŝaden człowiek poprzez rozum nie moŜe niczego
ustalić. Zatem kwestia sporna moŜe dotyczyć tylko wzajemnych
roszczeń czystego racjonalisty i supranaturalisty w sprawach wiary
albo tego, co jeden i drugi przyjmuje za konieczne, wystarczające, a co
jedynie za przypadkowe w jedynej prawdziwej religii.
(...) Religia naturalna jako etyka (w odniesieniu do wolności
podmiotu) związana z pojęciem tego, co moŜe urzeczywistnić jej
ostateczny cel (z pojęciem Boga jako moralnego twórcy świata) i
odniesiona do trwania człowieka (do nieśmiertelności), które
odpowiada całemu temu celowi, jest czystym praktycznym pojęciem
rozumu. Pojęcie to, niezaleŜnie od jego nieskończonej płodności,
zakłada tak niewiele teoretycznej zdolności rozumu, Ŝe kaŜdego
człowieka moŜna praktycznie, w sposób zadowalający przekonać do
religii [naturalnej], a przynajmniej moŜna od kaŜdego oczekiwać, Ŝe to,
co ona podyktuje, uzna za swój obowiązek.
(...) Ostatecznie ujmuje on wszystkie obowiązki: 1) razem w jednym
powszechnym prawidle (które zawiera w sobie zarówno wewnętrzne,
jak i zewnętrzne nastawienie człowieka) – nie czyń twego obowiązku z
Ŝadnej innej pobudki jak tylko z bezpośredniego szacunku dla niego,
tj. kochaj Boga (prawodawcę wszystkich obowiązków) ponad
wszystko; 2) w szczególnym prawidle, które dotyczy powszechnego
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obowiązku związanego z zewnętrznym stosunkiem do innych ludzi –
kochaj bliźniego jak siebie samego, tj. wyświadczaj mu dobro
bezpośrednio z samej Ŝyczliwości, a nie z pobudek egoistycznych.
Przykazania te nie są czystymi prawami cnoty, lecz nakazami
świętości, do której powinniśmy dąŜyć i ze względu na którą juŜ samo
dąŜenie nazywane jest cnotą. Odbiera on jednak wszelką nadzieję
tym, którzy całkowicie pasywnie, z załoŜonymi rękami oczekują na
moralne dobro jak na dar niebios, który ma zstąpić z góry. Temu, kto
nie wykorzystuje leŜącej w ludzkiej naturze (jak powierzony talent)
naturalnej skłonności do dobra i w leniwym zawieszeniu [oczekuje], Ŝe
moralny wpływ czegoś nadprzyrodzonego sam przez się uzupełni
braki jego moralnego charakteru i doskonałości, temu grozi, Ŝe
zostanie mu odebrane nawet to dobro, które czynił w sposób
naturalny.111

W aspekcie przedstawionych rozwaŜań zasadne staje się
pytanie: o co chodzi Kantowi w całej jego nauce? Wydaje się, Ŝe
u podstaw jego dzieł kryje się wyraŜone bardziej lub mniej
świadomie pragnienie Szczęścia i NajwyŜszego Dobra, czyli
Boga. Kant zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe owo pragnienie nie
zostaje zaspokojone w tym świecie i w tym Ŝyciu, gdyŜ jest o
wiele głębsze od człowieka i nie ma ludzkiego pochodzenia, lecz
boskie. To pragnienie chce przenieść na wszystkich ludzi, gdy
czyni imperatyw kategoryczny prawem powszechnym. Owa
droga do Szczęścia, która jest kantowską drogą do Prawdy,
obarczona jest błędem sprowadzenia rozwoju Ŝycia duchowego
jedynie do poziomu jego natury, bez przyjęcia porządku łaski i
nadprzyrodzonej pomocy BoŜej.
Droga do Prawdy jest drogą, która opiera się na poznaniu
naturalnym i naturalnych działaniach ludzkich, ale teŜ drogą,
która z jednej strony redukuje człowieka do poziomu
zmysłowego, z drugiej zaś przypisuje mu naturalne światło,
przekraczające władzę rozumu i pod tym względem podobne do
kartezjańskiego intelektu anielskiego. Odrzucając rozum i świat
transcendentny, drogę do Boga buduje filozof – podobnie do
Kartezjusza - w oparciu o świat immanentny, a więc w oparciu
o serce człowieka.
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GEORG WILHELM FREDRICH HEGEL
(1770 - 1831 po Chr.) Niemiecki filozof, krytyk filozofii
Kanta. Twórca niezwykle popularnego w XIX wieku
systemu filozofii zwanego idealizmem obiektywnym lub
absolutnym, który przedstawia rzeczywistość jako
dokonujący się nieustannie proces dialektyczny,
odsłaniający rozwój Ducha Absolutnego, toŜsamego z
absolutną wiedzą, najpełniej wyraŜoną w sztuce, religii
i filozofii. Autor wielu pism, z których najwaŜniejsze są:
śycie
Jezusa,
Wykłady
z
filozofii
dziejów,
Fenomenologia ducha, Wykłady o estetyce, Zasady
filozofii prawa, Nauka logiki, Encyklopedia nauk filozoficznych, Wykłady z
historii filozofii.

śYCIE JEZUSA
Bóg sam jest rozumem, czystym i niezdolnym do Ŝadnych
ograniczeń. Podług rozumu jest więc w ogóle sporządzony cały plan
świata; to rozum teŜ naucza człowieka poznawać swe powołanie i
bezwarunkowy cel swego Ŝycia. Bywał wprawdzie rozum często
przyćmiony, ale przecieŜ nigdy nie wygasł całkowicie, bo nawet w
mroku zawsze tliła się jakaś słaba iskierka.
Pośród śydów to Jan był tym, który ludziom znów zwrócił uwagę
na tę ich godność – godność, która nie miała być dla nich niczym
obcym, lecz której mieli szukać w samych sobie, w swym
prawdziwym Ja; a więc nie w plemiennym pochodzeniu, nie w
popędzie do Ŝycia szczęśliwego, i nie w tym, by być sługą jakiejś
wielce powaŜanej osobistości, lecz w pielęgnowaniu tej boskiej iskry,
która przypadła im w udziale, a która świadczy o tym, Ŝe w bardziej
wzniosłym sensie pochodzą od samego Boga. Pielęgnacja rozumu jest
jedynym źródłem prawdy i ukojenia, których Jan bynajmniej nie
podawał za coś, co wyłącznie on sam posiada lub co jest bardzo
rzadkie, lecz które mogą w sobie samych odnaleźć wszyscy ludzie. 112
(...) „Człowiek – odpowiedział na to Jezus – jako człowiek nie jest
jedynie istotą całkowicie zmysłową. Jego natura nie ogranicza się do
samego tylko popędu ku przyjemnościom. Jest w nim takŜe duch, owa
iskra Boskiej istoty, owo dziedzictwo wszystkich istot rozumnych,
które takŜe jemu przypadło w udziale. I tak jak słyszysz wprawdzie,
Ŝe wiatr szumi, i czujesz, Ŝe wieje, ale nic nie moŜesz z nim zrobić ani
nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zdąŜa, tak samo nieodparcie
112
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ukazuje ci się w twoim wnętrzu ta samoistna i niezmienna moc. Ale
jak się ona łączy z tamtą resztą ludzkiej duszy, którą rządzi
zmienność, i jak moŜe zapanować nad mocą zmysłową – tego po
prostu nie wiemy”.
Nikodem przyznał wtedy, Ŝe są to pojęcia, których nie zna. „Jak to?
– rzekł Jezus – tyś nauczycielem Izraela, a nie pojmujesz tego, o czym
mówię? We mnie przeświadczenie o tym jest tak Ŝywe, jak pewność
tego, co widzę i słyszę. Ale jakŜe mam domagać się od was, byście
uwierzyli mojemu świadectwu, skoro nie zwaŜacie na wewnętrzne
świadectwo waszego ducha, na ten niebiański głos? Wszak tylko on,
który rozlega się z niebios, mógłby was pouczyć o tym, co jest wyŜszą
potrzebą rozumu; toteŜ tylko zawierzając temu głosowi i będąc mu
posłusznym moŜna znaleźć spokój, prawdziwą wielkość i ludzką
godność. Albowiem Bóg tak dalece wyróŜnił człowieka spośród całej
reszty stworzenia, Ŝe opromienił go odblaskiem swej własnej istoty,
obdarzając rozumem. I tylko przez wiarę w rozum wypełnia człowiek
swe wzniosłe powołanie. A rozum wcale nie potępia przyrodzonych
popędów, lecz je uszlachetnia i kieruje nimi. Tylko ten, kto nie jest mu
posłuszny, sam juŜ siebie skazał właśnie tym, Ŝe owo światło
prześlepił, Ŝe g w sobie nie Ŝywił, i tak to czynami swymi pokazał, z
jakiego ducha się zrodził. Ktoś taki chowa się przed blaskiem rozumu,
nakazującego wszak etyczną prawość jako obowiązek, gdyŜ jego
niegodziwości boją się takiego oświetlenia, które musiałoby napełnić
go wstydem, pogardą dla samego siebie i skruchą. Ten zaś, kto
postępuje uczciwie i szczerze, chętnie staje przed trybunałem rozumu,
nie obawia się jego zaleceń ani tej wiedzy o samym sobie, jaką rozum
mu daje; i nie potrzebuje teŜ zatajać swych uczynków, gdyŜ świadczą
one o duchu, który go oŜywia, o duchu rozumnego świata, o duchu
Boskim”.113
(...) Po upływie dwóch dni udał się w dalszą drogę do Galilei; a
gdzie tylko przybył, nawoływał ludzi do zmiany usposobienia, do
duchowej
poprawy.
Próbował obudzić ich z uśpienia i z tej jałowej, bezczynnej nadziei, Ŝe
wkrótce przyjdzie Mesjasz, który Ŝydowskiej religii i państwowości
przywróci dawny blask. „Nie czekajcie na kogoś innego – wołał do
nich Jezus – sami przyłóŜcie rękę do dzieła waszej poprawy!
Wyznaczcie sobie jakiś wyŜszy cel niŜ to, Ŝeby ponownie stać się
takimi, jak byli dawni śydzi; stańcie się lepszymi.114
(...) Gdy się modlicie, teŜ nie postępujcie jak obłudnicy, którzy w
świątyniach padają na kolana, na ulicach załamują ręce i swym
113
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śpiewem naruszają spokój sąsiadów, aby ich ludzie zauwaŜyli. Ich
modlitwa zaprawdę nie wyda owoców. Wasza modlitwa – czy to na
zewnątrz, czy w waszej izbie – niech będzie wznoszeniem się
waszego ducha ponad marne cele, jakie ludzie sobie wyznaczają, i
ponad Ŝądze, które nimi władają; ponad to wszystko wznoście się
dzięki myśli o Najświętszym, która zawsze przypomni wam owo
prawo ukryte w waszym sercu i napełni was poszanowaniem dla
niego, nienaruszalnym przez Ŝadne pokusy i skłonności. Nie bądźcie
teŜ w waszej modlitwie nazbyt gadatliwi, jak poganie, którym się
wydaje, Ŝe zjednają tym sobie łaskę Pana i dowiedzą się czegoś
więcej o nim i o planie jego wieczystej mądrości. Nie stawajcie się
podobni do nich, bo Ojciec wasz wie, czego wam potrzeba, zanim go o
to poprosicie. Modlitwy swej nie skupiajcie na Ŝadnych potrzebach
waszej natury ani pragnieniach waszych skłonności; skąd bowiem
moŜecie wiedzieć, czy ich zaspokojenie jest celem w moralnym planie
NajwyŜszego? Niech duch waszej modlitwy będzie taki, Ŝe oŜywieni
myślą o Bogu, poweźmiecie przed nim niewzruszony zamiar, by całą
waszą wewnętrzną siłą zwrócić się ku cnocie. Tego ducha waszej
modlitwy tak mniej więcej ująłbym w słowa: Ojcze wszystkich ludzi,
który władasz w całych niebiosach, Ty jesteś Najświętszym, którego
obraz mamy przed oczyma i pragniemy się doń zbliŜyć. NiechŜe
przyjdzie królestwo twoje, gdzie wszystkie istoty rozumne przyjmą
prawość za jedyną zasadę swych czynów. Tej idei niech coraz
bardziej poddają się wszelkie skłonności, a nawet gromki głos samej
natury! Czując wobec twej świętej woli naszą niedoskonałość, jakŜe
mielibyśmy narzucać się na surowych czy zgoła mściwych sędziów
naszego bliźniego? Raczej będziemy pracować tylko nad sobą, nad
poprawą naszego serca, i nad tym, by uszlachetniać pobudki naszych
czynów, a nasze moralne usposobienie coraz bardziej oczyszczać ze
zła – tak, abyśmy stali się podobniejsi Tobie, któryś jedyny jest
nieskończenie święty i błogosławiony.115
(...) Tak jak oko jest światłem dla ciała, i gdy jest zdrowe, kieruje
ciałem we wszystkich jego czynnościach, ale gdy zawodzi, ciało staje
się całkiem nieporadne, tak teŜ i wtedy, kiedy przygaśnie rozum, owo
światło waszej duszy, znikąd nie dostaniecie właściwych wskazań
dla waszych popędów i skłonności. I tak jak nie moŜna z takim
samym zapałem słuŜyć dwóm panom, tak teŜ słuŜby dla Boga i
rozumu nie da się pogodzić ze słuŜbą dla zmysłów, gdyŜ kaŜda z nich
wyklucza tę drugą; inaczej będziecie się bezsilnie miotać pomiędzy
obiema.116
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(...) Potem znowu nadeszło święto Paschy, a Jezus udał się do
Jerozolimy. Podczas tego pobytu bardzo naraził się śydom przez to, Ŝe
raz w dzień szabatu uzdrowił biednego chorego. Oni widzieli w tym
profanację świętego dnia i zarozumiałość, która uwaŜa, Ŝe nie
obowiązuje jej nakaz dany przez samego Boga, a więc jakby uzurpuje
sobie prawo, które przysługuje tylko Bogu, i tym samym chce swą
władzę zrównać z władzą boską. Jezus odpowiedział im tak: „Jeśli
wasze kościelne przepisy i pozytywne nakazy uwaŜacie za najwyŜsze
prawo dane człowiekowi, to nic nie wiecie o człowieczej godności ani o
władzy, jaką ma człowiek, by z siebie samego czerpać swe pojęcie
Boga i swe poznanie jego woli. Kto tej władzy w sobie nie szanuje, ten
nie szanuje Boga. To, co człowiek moŜe nazwać swoim Ja, a co jest
trwalsze ponad grób czy zatratę, i co samo sobie wyznaczy swą
zasłuŜoną nagrodę, zdolne jest równieŜ samo sobą kierować. Owo coś
obwieszcza się jako rozum, którego prawodawstwo nie zaleŜy juŜ od
niczego innego i któremu Ŝadna inna władza na ziemi czy w niebie nie
moŜe wręczyć Ŝadnego innego wzorca, jakim miałby się kierować.

G.W.F. Hegel jest przedstawicielem filozofii współczesnej. Ten
niemiecki autor, powszechnie uznawany za panteistę, dokonuje
przeglądu historii dziejów i próbuje je odczytać w kontekście
sensownych wyjaśnień. Jeden z elementów tego spojrzenia
zawarty jest w dziele zatytułowanym „śycie Jezusa”. Oczywiście
waŜne staje się odniesione do niego pytanie: dlaczego to dzieło
jest waŜne dla filozofa? Odpowiedź naleŜy zacząć od uwagi, Ŝe
autor nie przestrzega skrupulatnie granicy, jaka w dobie
współczesnej oddziela filozofię od teologii. Bierze raczej pod
uwagę fakt, Ŝe dzieje człowieka i świata są manifestacją samego
Boga, działanie którego przejawia się w ciągu wieków.
Przedmiotem rozwaŜań nie jest tu byt jednostkowy i konkretny
jako taki, lecz byt powszechny, absolutny, nazywany Duchem
Absolutnym, który w konkretnej rzeczy się manifestuje. Temat
ten głębiej odzwierciedla filozof w innej swojej ksiąŜce pod
tytułem „Fenomenologia ducha”. Tymczasem „śycie Jezusa” ma
głębokie uzasadnienie w zrozumieniu godności człowieka i jego
miejsca w historii, która nieodłącznie związana jest z Ŝyciem i
działalnością Boga-człowieka oraz Jego wpływem na przyszłe
losy ludzkości. RozwaŜania te podjęte przez Hegla są wyrazem
świadomego pragnienia Boga w kaŜdym czasie i w kaŜdym
człowieku.
Wyznacznikiem godności ludzkiej czyni filozof „boską iskrę”
zawartą w człowieku, czyli rozum, który pochodzi od Boga. Ową
„boską iskrę” człowiek odkrywa w swoim wnętrzu jako boŜe
188

pouczenie, któremu trzeba zawierzyć i za którym naleŜy
podąŜać. Dzięki niemu teŜ człowiek moŜe zapanować nad
swoimi popędami i zmysłową naturą. Bliski związek z Bogiem
nie pochodzi z przepisów i nakazów, lecz właśnie z podąŜania
za wolą Boga, który zamieszkuje wnętrze człowieka. Co prawda
autor nie dokonuje subtelnego, ale niezmiernie waŜnego
odróŜnienia władzy intelektu od rozumu, ale dostrzeŜenie
BoŜego prowadzenia kaŜdego człowieka staje się ogromnie
waŜnym
argumentem
uzasadniającym
rozumne
BoŜe
prowadzenie dziejów ludzkości.
WYKŁADY Z FILOZOFII DZIEJÓW
ZauwaŜono kiedyś, Ŝe Cezar dał początek nowej epoce, ale tylko
jeśli chodzi o jej stronę realną; swoje duchowe i wewnętrzne istnienie
rozpoczęła ona dopiero za Augusta. W początkach cesarstwa, którego
zasadą, jak widzieliśmy, była do nieskończoności posunięta
skończoność i partykularna podmiotowość, z tej właśnie zasady
podmiotowości zrodziło się zbawienie świata, mianowicie w postaci
tego oto konkretnego człowieka w jego abstrakcyjnej podmiotowości,
przy czym jednak skończoność była tu formą jego pojawienia się, a
jego istotą i treścią raczej nieskończoność, absolutny byt dla siebie
samego.
Świat rzymski, tak jak go wyŜej opisaliśmy, w swej bezradności i
bólu świata opuszczonego przez Boga doprowadził do rozłamu z
rzeczywistością i zrodził powszechną tęsknotę za ukojeniem
osiągalnym tylko w duchu, wewnętrznie, przygotowując w ten sposób
grunt dla wyŜszego, duchowego świata. Świat rzymski był owym
fatum, które zdławiło bogów i radość Ŝycia w ich słuŜbie, był potęgą,
która oczyściła ducha ludzkiego z jego szczegółowości. Stan tego
świata porównać moŜna z narodzinami, a jego cierpienia z bólami
porodowymi, w których przyszedł na świat nowy, wyŜszy duch, który
objawił się w religii chrześcijańskiej.
Ten wyŜszy duch zawiera w sobie pojednanie i wyzwolenie ducha;
albowiem człowiek zyskuje tu świadomość ducha w jego ogólności i
nieskończoności. Obiektem absolutnym, prawdą, jest duch, a
poniewaŜ człowiek sam jest duchem, przeto odnajduje sam siebie w
tym obiekcie i w ten sposób w tym absolutnym obiekcie odnajduje i
istotę ogólną, i swoją własną istotę. Aby jednak przedmiotowa strona
tej istoty mogła być zniesiona, a duch mógł być sam u siebie, musi być
zaprzeczona naturalna strona ducha, w której człowiek jest czymś
szczegółowym i empirycznym, zaprzeczona po to, by usunąć elementy
obce i umoŜliwić pojednanie ducha.
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Boga poznaje się jako ducha tylko w ten sposób, Ŝe pojmuje się go
jako Trójcę. Ta nowa zasada jest osią, dokoła której obracają się
dzieje powszechne. Do tego punktu doszedł bieg dziejów i od tego
punktu rozpoczął swój dalszy pochód. „Kiedy czas się dopełnił –
czytamy w Piśmie świętym – Bóg zesłał swego syna”. Nie znaczy to
nic innego jak tylko to, Ŝe samowiedza wzniosła się do uświadomienia
sobie tych momentów, które naleŜą do pojęcia ducha, oraz do potrzeby
ujęcia tych momentów w sposób absolutny.117
(..) Tej właściwości wychowywania siebie w głąb, tego bólu nad
własną nicością i własną nędzą, tej tęsknoty do wydobycia się z tego
stanu wewnętrznego – naleŜy szukać gdzie indziej niŜ we właściwym
świecie rzymskim: ona to dała narodowi Ŝydowskiemu jego dziejowe
znaczenie i doniosłość, z niej bowiem zrodził się pierwiastek wyŜszy i
duch doszedł do absolutnej samowiedzy dzięki temu, Ŝe od swojego
innobytu, który jest rozdwojeniem i cierpieniem, zwrócił się refleksją w
głąb samego siebie.
W najczystszej i najpiękniejszej postaci ta właściwość narodu
Ŝydowskiego wyraŜona została w Psalmach Dawida i księgach
Proroków, których treścią jest tęsknota duszy do Boga, jej najgłębszy
ból z powodu własnych błędów, pragnienie sprawiedliwości i
bogobojności. Mityczne przedstawienie tego ducha znajdujemy na
samym początku ksiąg Ŝydowskich, w opowieści o grzechu
pierworodnym. Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga –
mówi opowieść – utracił stan absolutnej szczęśliwości, poniewaŜ
spoŜył owoc z drzewa poznania dobrego i złego. Grzech tkwi tu
jedynie w poznaniu; ono właśnie jest grzeszne i przez nie człowiek
postradał swe szczęście naturalne.
Jest w tym głęboka prawda, Ŝe zło tkwi w świadomości; zwierzęta
bowiem nie są ani złe, ani dobre, a tak samo i człowiek pierwotny.
Dopiero świadomość prowadzi do oddzielenia naszego ja, w jego
nieograniczonej wolności jako samowoli, od czystej treści woli, od
dobra. Poznanie, jako zniesienie naturalnej jedności, jest grzechem
pierworodnym, który stanowi nie przypadkową, lecz odwieczną
historię ducha. Albowiem stan niewinności, ów stan rajski, jest
stanem zwierzęcym. Raj jest ogrodem, w którym przebywać mogą
tylko zwierzęta, a nie ludzie. Zwierzę bowiem stanowi jednię z
Bogiem, ale tylko samo w sobie. Tylko człowiek jest duchem, tzn.
czymś dla siebie. To istnienie dla siebie, ta świadomość jest jednak
równocześnie oddzieleniem się od ogólnego ducha boskiego. JeŜeli w

117 G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, tłum. J. Grabowski i A.
Landman, t. 2, Warszawa 1958, 156-158.
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mojej abstrakcyjnej wolności zajmuję postawę skierowaną przeciwko
dobru, to stanowisko to jest właśnie stanowiskiem zła.118
(...) Jest więc prawdą samą w sobie i dla siebie, Ŝe człowiek
poprzez poznanie tego, co ogólne, i tego, co jednostkowe, poznaje
samego Boga. Ale mówi to najpierw Bóg, a nie człowiek, który trwa
raczej w rozdwojeniu. Szczęśliwość pojednania nie jest jeszcze dana
człowiekowi,
droga wiodąca do
absolutnego,
ostatecznego
zaspokojenia całej istoty człowieka nie została jeszcze odnaleziona;
dana jest najpierw tylko Bogu.119
(...) ToŜsamość podmiotu i Boga zjawia się w świecie, gdy dopełnił
się czas – świadomość tej toŜsamości jest poznaniem Boga w jego
prawdzie. Treścią prawdy jest sam duch, Ŝywy ruch w sobie samym.
Natura Boga, to, Ŝe jest on czystym duchem, objawia się ludziom w
religii chrześcijańskiej.
Ale czym właściwie jest duch? Jest jednią, zawsze sobie równą
nieskończonością, czystą toŜsamością, która następnie oddziela się
sama od siebie jako swój własny innobyt, jako byt dla siebie i byt w
sobie, w przeciwstawieniu do tego, co ogólne. Rozdział ten zostaje
jednak zniesiony przez to, Ŝe zatomizowana podmiotowość w prostym
odniesieniu do siebie samej jest sama czymś ogólnym, ze sobą
identycznym. Jeśli sformułujemy to w ten sposób, Ŝe duch wskutek
absolutnego odróŜniania siebie jest absolutną refleksją skierowaną ku
sobie, Ŝe jest miłością jako uczucie a wiedzą jako duch, to pojmiemy
go wtedy jako trójjedynego: jako Ojca i Syna, a rozróŜnienie to w jego
jedności jako Ducha.
Następnie trzeba tu powiedzieć, Ŝe w prawdzie tej tkwi jako
załoŜenie odniesienie człowieka do tej prawdy. Albowiem duch
przeciwstawia się sobie jako własny innobyt i jest powrotem z tego
rozróŜnienia do siebie samego. Innobytem, pojętym jako czysta idea,
jest Syn BoŜy, ale tymŜe innobytem pojętym jako coś szczegółowego
jest świat, przyroda i duch skończony: duch skończony ujmowany jest
przeto jako coś, co naleŜy do Boga. Tak więc człowiek sam zawarty
jest w pojęciu Boga, a fakt ten da się wyrazić w ten sposób, Ŝe
jedność człowieka i Boga stanowi załoŜenie religii chrześcijańskiej.
Jedności tej nie wolno pojmować płytko, jakoby Bóg był tylko
człowiekiem, i na odwrót, człowiek Bogiem, lecz w ten sposób, Ŝe
człowiek o tyle tylko jest Bogiem, o ile znosi naturalny i skończony
charakter swego ducha i wznosi się ku Bogu. Dla człowieka bowiem,
który uczestniczy w prawdzie i wie, Ŝe sam jest momentem boskiej
idei, jest to równoznaczne z koniecznością rezygnacji ze stanu
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naturalnego, gdyŜ to, co naturalne, pozbawione jest wolności i
ducha.120
(...) Dzięki religii chrześcijańskiej uświadomiona została absolutna
idea Boga w jej prawdzie, a człowiek odnalazł w tej idei równieŜ
siebie samego w swej prawdziwej naturze, danej w określonym
wyobraŜeniu Syna BoŜego. Człowiek jako istota dla siebie skończona
jest zarazem obrazem i podobieństwem Boga i sam w sobie źródłem
nieskończoności; jest on celem sam dla siebie, posiada w sobie
samym wartość nieskończoną i przeznaczenie wiecznego istnienia.
Ojczyzną jego jest przeto świat nadzmysłowy, nieskończony
wewnętrzny świat ducha, którego dostępuje on przez zerwanie ze
swym naturalnym istnieniem i chceniem oraz przez pracę swoją, by je
w
sobie
przełamać.
Jest
to
samowiedza
religijna.121
(...) Religia jest więc odniesieniem ducha do ducha absolutnego.
Tylko w ten sposób duch istnieje jako duch wiedzący to, co jest
przedmiotem wiedzy. Jest to nie tylko odnoszenie się ducha do
absolutnego ducha, lecz sam absolutny duch jest tym, który odnosi się
do tego, co załoŜyliśmy jako róŜnicę po drugiej stronie, i w ten sposób
religia jest czymś wyŜszym [niŜ tylko odnoszeniem się do ducha
absolutnego, jest] samowiedzą absolutnego ducha. Tutaj sytuuje się
jego świadomość, która przedtem określona była jako stosunek.
Świadomość jako taka jest świadomością skończoną, wiedzą o czymś
innym niŜ Ja. Religia jest równieŜ świadomością, a więc ma w sobie
skończoną świadomość, ale jako zniesioną skończoną świadomość; to,
co inne, o czym wie duch absolutny, jest bowiem nim samym i dopiero
dzięki temu jest on duchem absolutnym, Ŝe wie o sobie. Skończoność
świadomości występuje wówczas, gdy duch odróŜnia siebie w sobie
samym; ta skończona świadomość jest jednak momentem samego
ducha, on sam jest odróŜnianiem siebie, określaniem siebie, tzn.
zakładaniem siebie jako skończonej świadomości. Ale w wyniku tego
istnieje on tylko jako zapośredniczony przez świadomość, czyli przez
skończonego ducha, tak, Ŝe musi on zaistnieć jako skończony, aby
dzięki temu stać się wiedzą o sobie samym. Tak więc religia jest
wiedzą boskiego ducha o sobie [osiągniętą] dzięki zapośredniczeniu
[przez] ducha skończonego. Zgodnie z tym w najwyŜszej idei religia nie
jest sprawą człowieka, lecz jest ona ze swej istoty najwyŜszym
określeniem samej absolutnej idei.
Absolutny duch w swojej świadomości jest wiedzą o sobie; jeśli jego
wiedza jest wiedzą o czymś innym, to przestaje on być duchem
absolutnym. Określenie, przy którym się tu obstaje, ma taki sens, Ŝe
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ta treść, którą posiada wiedza absolutnego ducha o sobie samym, jest
absolutną prawdą, wszelką prawdą, tak, Ŝe ta idea zawiera w sobie
całe bogactwo naturalnego i duchowego świata, jest jedyną
substancją i prawdą tego bogactwa, a wszystko ma prawdę tylko w
niej jako moment istoty.122
(...) Duch istnieje dla siebie, tzn. staje się przedmiotem, jest w
stosunku do pojęcia czymś trwale dla siebie istniejącym, tym, co
nazywamy światem, przyrodą; to rozszczepienie jest pierwszym
momentem. Drugim momentem jest to, Ŝe ten przedmiot porusza sam
siebie z powrotem do tego swojego źródła, do którego nadal naleŜy i
któremu musi siebie zwrócić; ten ruch stanowi boskie Ŝycie. Duch jest
absolutny jest przede wszystkim tym, co jawi-się-sobie, jest
istniejącym dla siebie bytem dla siebie; zjawisko jako takie jest
przyrodą, a duch jest nie tylko tym, co się jawi, nie tylko bytem-dlakogoś, lecz równieŜ bytem dla samego siebie, tym, co jawi-się-sobie;
jest on bowiem przez to świadomością siebie jako duch. W ten sposób
w obrębie samego ducha istnieje moment traktowany zrazu jako
konieczność i równieŜ w obrębie religii mamy, z punktu widzenia
istoty, ową konieczność, ale nie jako bezpośrednie istnienie, lecz jako
przejaw idei, nie jako byt, lecz jako przejaw tego, co boskie.123
FENOMENOLOGIA DUCHA
Rozum jest duchem, kiedy jego pewność, Ŝe jest wszechrealnością,
zostaje podniesiona do godności prawdy i kiedy uświadamia sobie, Ŝe
on sam jest swoim światem, a świat jest nim samym. Stawanie się
ducha pokazaliśmy w poprzednim ruchu [świadomości], w którym jej
przedmiot – czysta kategoria – wzniósł się do poziomu pojęcia rozumu.
W sferze rozumu obserwującego ta czysta jedność Ja i bytu, bytu dla
siebie i bytu samego w sobie, określana była jako byt sam w sobie
albo jako byt, a świadomość rozumu odkrywała [w tym] siebie. Ale
prawda obserwacji polega raczej na zniesieniu tego bezpośrednio
odkrywającego instynktu, tego nieświadomego istnienia rozumu. ToteŜ
kategoria oglądana – rzecz odkryta – wstępuje w świadomość jako byt
dla siebie naszego Ja, które teraz w tej przedmiotowej istocie
uświadamia sobie siebie jako jaźń. Ale i to określenie kategorii jako
bytu dla siebie, w przeciwstawieniu do bytu samego w sobie, jest
równieŜ czymś jednostronnym i czymś, co samo siebie znosi. Dlatego
teŜ kategoria staje się [następnie] dla świadomości tym, czym jest w
swej ogólnej prawdzie, tzn. istotą, która posiada byt sama w sobie i
dla siebie. I dopiero ta (jeszcze abstrakcyjna) określoność kategorii,
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stanowiąca rzecz samą, dopiero ona jest istotą duchową, a jej
świadomość formalną wiedzą o tej istocie, wiedzą zajmującą się jej
rozmaitymi treściami. Świadomość tej duchowej istoty jest jednak –
jako jednostkowa – jeszcze czymś róŜnym od substancji i albo
ustanawia dowolnie prawa, albo mniema, Ŝe w swej wiedzy jako
takiej jest w posiadaniu praw samych w sobie i dla siebie – i dlatego
teŜ uwaŜa się za władzę mogącą wydawać o tych prawach sądy.
Rozpatrując to wszystko od strony substancji powiemy, Ŝe jest ona
istotą duchową, która istnieje sama w sobie i dla siebie, ale nie jest
jeszcze świadomością siebie samej. Istotą natomiast, która ma byt
sama w sobie i dla siebie, i zarazem jest dla siebie rzeczywista jako
świadomość i wyobraŜa sobie siebie samą – istotą taką jest duch.124
(...) Duch jest więc istotą absolutną i realną, która sama siebie
podtrzymuje. Wszystkie dotychczasowe postaci świadomości były
abstrakcjami ducha; polegały one na tym, Ŝe duch analizował sam
siebie, rozróŜniał swoje momenty i przy niektórych się zatrzymywał.
Przesłanką izolowania tego rodzaju momentów oraz ich trwałością jest
sam duch, albo inaczej mówiąc: izolowanie to ma swą egzystencję
tylko w nim, który jest egzystencją. Jako w ten sposób izolowane,
wydają się te momenty na pozór być takimi; ale ich dalszy ruch oraz
powrót do ich podstawy i istoty świadczył wyraźnie, Ŝe są one tylko
momentami, czyli wielkościami zanikającymi; istotą tą jest właśnie
ruch i rozpływanie się tych momentów.125
(...) Ogólność więc, którą osiąga tu jednostka jako taka, to czysty
byt, śmierć. Byt ten jest czymś, co w sposób bezpośredni, naturalny
się dokonało, a nie dziełem świadomości. ToteŜ obowiązkiem członka
rodziny jest dodanie do tego strony świadomej, aby równieŜ ostatni
byt jednostki, ten byt ogólny, nie naleŜał tylko do natury i nie pozostał
czymś bezrozumowym, lecz okazał się wynikiem działania, i aby
prawo świadomości zostało w nim utrzymane. Albo inaczej mówiąc –
sens tej czynności polega raczej na tym, Ŝe poniewaŜ spokój i ogólność
świadomej siebie istoty nie naleŜą naprawdę do przyrody, przeto
usunięty zostaje nawet pozór takiego działania uzurpowanego sobie
przez przyrodę i prawda zostaje znowu przywrócona.
Przyroda dokonała na jednostce tego, Ŝe jej stawanie się ogólnością
przybiera postać ruchu czegoś, co jest bytem. Ruch ten dokonuje się
wprawdzie w obrębie społeczności etycznej i ją ma na celu; śmierć jest
zakończeniem prac, których jednostka jako taka podjęła się dla
społeczności, i jej najwyŜszą pracą. Ale poniewaŜ jednostka jest co do
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swej istoty czymś jednostkowym, jest rzeczą przypadku, czy śmierć jej
związana była bezpośrednio z pracą dla tego, co ogólne, i była jej
następstwem. Jeśli śmierć była tym następstwem, jest ona naturalną
negatywnością i takim ruchem jednostki jako bytu, w którym
świadomość nie wraca juŜ z powrotem do siebie i nie staje się
samowiedzą. Jeśli natomiast ruch bytu jest tego rodzaju, Ŝe zostaje
zniesiony i osiągnięty zostaje byt dla siebie, śmierć jest tą stroną
rozdwojenia, w której osiągnięty byt dla siebie jest czymś innym niŜ
byt, który był na początku całego ruchu. Wobec tego, Ŝe etyczność jest
duchem w jego bezpośredniej prawdzie, obie strony, na które
świadomość ducha się rozdwoiła, przypadają formie bezpośredniości,
a jednostkowość wstępuje w tę abstrakcyjną negatywność, którą bez
pociechy i pojednania samego w sobie musi istotnie przyjąć w wyniku
jakiegoś rzeczywistego i zewnętrznego działania.126

W dziejach świata Hegel dopatruje się przejawów Ducha
Absolutnego osiągającego coraz wyŜszy poziom rozwoju. Dzieje
świata są zarazem i niewątpliwie „dziejami” samego Boga
przejawiającego się w róŜnych czasach i róŜnych ludziach. Opis
procesu rozwojowego ma sens w kontekście ukazywania
działania Boga w Ŝyciu poszczególnych ludzi i całych
społeczności. Zachęta filozofa do rezygnacji z tego, co naturalne
i wznoszenia się ku Bogu, jest przejawem dąŜenia do
zjednoczenia duchowego z Nim, a zarazem dąŜenia do rozwoju
duchowego w wolności, zgodnie z wpisanym w człowieka jego
podobieństwem do Boga.
Oczywiście zastanawia u Hegla fakt rozumienia filozofii jako
ujęcia procesu stawania się Boga i świata. Czy rzeczywiście Bóg
„staje się”? Gdyby faktycznie tak było, Bóg nie byłby osobą i nie
byłby bytem doskonałym, gdyŜ stawanie jest procesem
ubogacania się i wzrostu. Zawsze wyraŜa jakiś brak. W Bogu
jako bycie doskonałym Ŝadnego braku jednak nie ma.
„Stawanie się” nie dotyczy równieŜ boskiego działania, poniewaŜ
nie zachodzi ono w czasie, a w wieczności i jest aktem
doskonałym, równieŜ pozbawionym wszelkich braków.
Zastanowić się moŜna równieŜ nad procesem stawania się
świata. I tutaj nie da się odpowiedzialnie powiedzieć, Ŝe świat
złoŜony z konkretnych realnych bytów jest nieustannie
zachodzącym procesem. Stawanie się i trwanie to problem
pierwszych filozofów staroŜytności. KaŜdy byt istniejący w
świecie zawiera pewne elementy stałe i pewne elementy
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zmienne – te ostatnie podlegają rozwojowi, a Arystoteles
nazywa je przypadłościami. Do nich właśnie moŜna zastosować
termin „proces”. Gdyby nawet spojrzeć na świat jako byt
powszechny, a nie zespół konkretnych jednostek, nie zmienia
to faktu pewnej stałości w nim zachodzącej, chociaŜby tego, Ŝe
istnieje i zarazem istnieje jako ten świat, a nie inny. To więc
jest w nim niezmienne.
Filozofia Hegla – podobnie jak inne współczesne systemy
filozoficzne - nie jest jakimś studium metafizyki. Wobec tego
uzasadnione wydaje się przekonanie, Ŝe nie jest ona po to, by
czytelnika wprowadzić w dziedzinę głębokich pytań i
rozstrzygnięć filozoficznych na miarę zdecydowanych i
subtelnych odpowiedzi średniowiecza. Jest raczej po to, by
zagubionemu czytelnikowi pism współczesnych chociaŜ
zarysować BoŜe działanie w świecie, a moŜe przede wszystkim
wyrazić prawdziwe i nieodłączne pragnienie serca, którym jest
narastający głód Boga.
WYKŁADY O ESTETYCE
Naszym właściwym przedmiotem jest piękno w sztuce jako jedyna
realność odpowiadająca idei piękna. Dotychczas jednak uwaŜaliśmy
piękno w przyrodzie za pierwszą egzystencję piękna [w ogóle],
zachodzi tedy pytanie, czym róŜni się piękno w przyrodzie od piękna
w sztuce.
MoŜna wyrazić to abstrakcyjnie w ten sposób, Ŝe ideał to piękno w
sobie doskonałe, podczas gdy przyroda jest czymś niedoskonałym.127
(...) Mówiliśmy o pięknie jako idei w tym samym znaczeniu, w jakim
mówi się o dobru i prawdzie jako ideach, a mianowicie w tym
znaczeniu, Ŝe idea stanowi coś bezwzględnie substancjalnego i
ogólnego, Ŝe jest ona absolutną – nie zmysłową – materią, Ŝe jest tym,
na czym trzyma się świat. Ale ściślej biorąc jest idea, jak juŜ
widzieliśmy, nie tylko substancją i ogólnością, lecz właśnie jednią
pojęcia i jego realności: jest pojęciem, które w obrębie własnej
obiektywności stało się znowu pojęciem. Platon, jak to juŜ wyŜej we
Wstępie wspomniano, był tym, który twierdził, Ŝe idea jest jedyną
prawdą oraz ogólnością, i to ogólnością w sobie konkretną. Idea
platońska nie jest jednak jeszcze czymś prawdziwie konkretnym,
gdyŜ uwaŜana jest za prawdę juŜ jako ujęta w swym pojęciu i w swej
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ogólności. Ujęta wszakŜe w swej ogólności, nie jest ona jeszcze czymś
rzeczywistym ani czymś w swej rzeczywistości dla siebie
prawdziwym. Nie wychodzi poza to, Ŝe jest tylko czymś samym w
sobie. Ale jak pojęcie bez swej obiektywności nie jest naprawdę
pojęciem, tak i idea bez swej rzeczywistości i poza jej obrębem nie jest
naprawdę ideą. Idea musi przeto stać się rzeczywistością i staje się
nią tylko dzięki podmiotowości rzeczywistej zgodnej w sobie samej z
pojęciem oraz dzięki jej idealnemu bytowi dla siebie. Tak np. rodzaj
jest rzeczywisty dopiero jako wolne konkretne indywiduum: Ŝycie ma
egzystencję
tylko
jako
jednostkowa
Ŝywa
istota,
dobro
urzeczywistniane jest przez poszczególne jednostki ludzkie, a wszelka
prawda istnieje tylko jako świadoma siebie świadomość, jako dla
siebie istniejący duch. Albowiem prawdziwa i rzeczywista jest tylko
konkretna jednostkowość, a nie abstrakcyjna ogólność i abstrakcyjna
szczegółowość. Ten byt dla siebie, ta podmiotowość jest punktem, na
który musimy połoŜyć główny nacisk. Podmiotowość zaś, jak wiemy,
polega na negatywnej jedni, dzięki której róŜnice okazują się w swym
realnym istnieniu załoŜone zarazem jako idealne. Dlatego jednia idei i
jej rzeczywistości jest negatywną jednią idei jako takiej oraz jej
realności jako zakładanie i znoszenie róŜnicy między obu tymi
stronami. Tylko w tej czynności jest idea afirmatywnym bytem dla
siebie, odnoszącą się do siebie samej nieskończoną jednią i
podmiotowością. Dlatego teŜ i ideę piękna w jej rzeczywistym istnieniu
powinniśmy ujmować jako konkretną podmiotowość i tym samym jako
jednostkowość, gdyŜ tylko jako rzeczywista jest ona ideą, swą
rzeczywistość zaś ma w konkretnej jednostkowości.128
(...) Jednym słowem, zadanie sztuki polega na tym, aby istnienie w
jego przejawianiu się ujmować i przedstawiać jako prawdziwe, tzn. w
swej zgodności ze zgodną z samą sobą i istniejącą samą w sobie i dla
siebie treścią. Prawda sztuki nie moŜe więc polegać na samej tylko
dokładności , do której ogranicza się tak zwane naśladownictwo
przyrody, lecz strona zewnętrzna musi być zgodna z sobą samą i
właśnie dzięki temu moŜe objawiać w stronie zewnętrznej siebie jako
samą siebie.
Sztuka doprowadzając istnienie skaŜone przypadkowością i
zewnętrznością z powrotem do harmonii z jego prawdziwym pojęciem,
odrzuca wszystko, co w zjawisku pojęciu temu nie odpowiada, i
dopiero przez takie oczyszczenie wydobywa na wierzch ideał. MoŜna
by dopatrywać się w tym pochlebstwa ze strony sztuki, tak jak to np.
mówi się nieraz o malarzach portrecistach, Ŝe pochlebiają. Ale nawet i
portrecista, który stosunkowo najmniej jeszcze ma do czynienia z
ideałem w sztuce, musi w podanym przez nas znaczeniu pochlebiać,
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tzn. w tym znaczeniu Ŝe rozmaite zewnętrzne szczegóły w postaci i
wyrazie, w formie, kolorze i rysach twarzy, niektóre czysto naturalne
znamiona ułomności istnienia, jak włoski, pory, blizny, plamki na
skórze musi pominąć, aby móc ująć i odtworzyć podmiot w jego
ogólnym charakterze i jego trwałych specyficznych właściwościach.
Są to dwie róŜne rzeczy, czy artysta ogranicza się w ogóle do
naśladownictwa, do malowania twarzy tak jak ją widzi na jej
powierzchni i w jej zewnętrznej postaci, czy teŜ potrafi odtworzyć
prawdziwe rysy, oddalające istotny wyraz własnej, najgłębszej duszy
podmiotu. Jest bowiem nieodzownym warunkiem ideału, by forma
zewnętrzna odpowiadała duszy.129
(...) W tym sprowadzeniu zewnętrznego istnienia z powrotem do
sfery duchowej, dzięki czemu zewnętrzne zjawisko jako adekwatne
duchowi staje się jego manifestacją, naleŜy szukać istotnej natury
ideału sztuki. Jest to jednak takie sprowadzenie zewnętrznego
istnienia do sfery wewnętrznej, które jednocześnie nie dochodzi do
ogólności w jej abstrakcyjnej formie, tzn. do tego członu skrajnego,
jakim jest myśl, lecz zatrzymuje się w środkowym punkcie, w którym
to, co jest czysto zewnętrzne, i to, co jest czysto wewnętrzne, pokrywa
się ze sobą. Ideałem przeto jest rzeczywistość uwolniona od
szczegółów i przypadkowych okoliczności, o ile w tej przeciwstawionej
ogólności stronie zewnętrznej sama strona wewnętrzna występuje
jako Ŝywa indywidualność.130
(...) Strona obrazowa i zewnętrzna, która dla ideału równie jest
konieczna, jak w sobie pełnowartościowa treść, a takŜe sposób ich
wzajemnego przenikania się, doprowadzają nas do sprawy stosunku
idealnego dzieła sztuki do przyrody. Element zewnętrzny bowiem, o
którym mowa, i jego ukształtowanie pozostają w pewnym związku z
tym, co nazywamy w ogólności przyrodą.131
(...) Duch sam w sobie i dla siebie nie jest jako duch bezpośrednio
przedmiotem sztuki. Jego najwyŜsze, rzeczywiste pojednanie w sobie
moŜe być tylko pojednaniem i zaspokojeniem w duchu jako takim,
który w swoim czysto idealnym elemencie nie daje się ująć w wyraz
artystyczny, gdyŜ prawda absolutna stoi wyŜej od pozoru, jakim jest
piękno, nie będące w stanie oderwać się od podłoŜa zmysłowości i
zjawiskowości. Skoro jednak duch w swoim afirmatywnym
pojednaniu otrzymać ma dzięki sztuce taką duchową egzystencję, w
której byłby on nie tylko uświadamiany jako czysta myśl, jako coś
129
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idealnego, ale mógłby być takŜe odczuwalny i oglądany, to jedyną
formą, która spełnia obydwa te wymagania – duchowości z jednej
strony i moŜliwości ujęcia i przedstawienia przez sztukę z drugiej
strony – jest tylko wewnętrzna głębia ducha, serce, uczucie. Ową
wewnętrzną głębią, która jedynie czyni zadość pojęciu zaspokojonego
w sobie, wolnego ducha, jest miłość.132
(...) Prawdziwa istota miłości polega na tym, aby wyrzec się
świadomości samego siebie, zapomnieć o sobie w jakiejś innej jaźni, i
w tym wyrzeczeniu się siebie i zapomnieniu mieć jednak i posiadać
dopiero siebie samego. To zapośredniczenie się ducha ze sobą samym
i wypełnianie się treścią aŜ do stania się totalnością jest absolutem,
ale nie w tym znaczeniu, by absolut, jako tylko jednostkowa i przez to
skończona podmiotowość zespalał się z samym sobą w jakimś innym
skończonym podmiocie, lecz w tym znaczeniu, Ŝe treścią
podmiotowości zapośredniczającej w czymś innym siebie samą ze
sobą samą jest sam absolut: duch, który w innym duchu dopiero jest
wiedzą i wolą siebie jako absolutu, i którego udziałem staje się
wynikające z tej wiedzy zaspokojenie.133
(...) Bóg jest miłością, i dlatego teŜ jego najgłębsza istota moŜe w tej
nadającej się do wyraŜenia w sztuce formie być ujęta i przedstawiona
w Chrystusie. Ale Chrystus jest miłością boską, której obiektami są z
jednej strony sam Bóg, w swej niezjawiskowej istocie, z drugiej zaś
ludzkość mająca być odkupioną: toteŜ miłość ta moŜe w Chrystusie
mniej przejawiać się jako rozpływanie się podmiotu w innym
określonym podmiocie, i przejawia się raczej jako idea miłości w jej
ogólności, jako absolut, jako duch prawdy w elemencie i w formie
uczucia. Wraz z ogólnością przedmiotu miłości nabiera cech ogólności
takŜe jej wyraz, w którym wówczas subiektywna koncentracja serca i
uczucia nie staje się rzeczą główną; podobnie zresztą jak to
widzieliśmy u Greków, gdzie u starego tytanicznego Erosa oraz u
Wenus Uranii przejawia się (choć w zgoła innym związku) idea
ogólna, a nie subiektywna strona indywidualnej postaci i
indywidualnego uczucia. Tylko tam, gdzie w dziełach sztuki
romantycznej Chrystus pojmowany jest raczej jako istota
jednostkowa, jako wgłębiający się w siebie podmiot, tylko tam miłość
wyraŜa się w formie subiektywnej głębi – choć zawsze uwznioślona i
wywyŜszona przez ogólność treści.
Najbardziej jednak dostępną dla sztuki w jej obecnym kręgu jest
miłość Marii, miłość macierzyńska, najmilszy temat religijnej fantazji
romantycznej. Miłość ta, najbardziej ze wszystkich realna, czysto
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ludzka, jest przecieŜ na wskroś duchowa, wolna od Ŝądzy, nie
zmysłowa, a jednak obecna: absolutnie zaspokojona, błoga
wewnętrzną głębią uczucia. Jest to miłość bez poŜądania, ale róŜna
od przyjaźni. Przyjaźń bowiem, choćby najbardziej serdeczna,
wymaga jednak jakiejś troski, jakiejś istotnej sprawy jako wspólnego,
spajającego celu; miłość macierzyńska natomiast nie opiera się na
identyczności celu i interesów, lec posiada swe bezpośrednie oparcie
w więzi naturalnej. Tu jednak miłość matki nie ogranicza się tylko do
strony naturalnej. Maria ma w tym dziecięciu, które nosiła pod sercem
i które w bólach urodziła, całkowitą świadomość siebie i poczucie
samej siebie; i to samo dziecię, krew z jej krwi, stoi zarazem wysoko
ponad nią, a przecieŜ ta wyŜszość jest jej dziełem, jest tym obiektem,
w którym ona zapomina o sobie samej i którym Ŝyje. Naturalna
wewnętrzna głębia miłości macierzyńskiej jest tu na wskroś
uduchowiona, jej właściwą treścią jest pierwiastek boski, ale zostaje
on, ten pierwiastek duchowy, w jakiś delikatny, nieświadomy,
cudowny sposób przeniknięty naturalną jednią i czysto ludzkim
uczuciem. Jest to szczęśliwa miłość macierzyńska i to tylko tej jednej
matki, która dostąpiła tego szczęścia. Wprawdzie i ta miłość nie jest
wolna od bólu, ale jest to ból Ŝalu po stracie dziecka, ból matki
opłakującej cierpiącego, konającego, zmarłego syna, ból, który nie
przechodzi, jak to zobaczymy na jednym z późniejszych szczebli, w
zewnętrzną niesprawiedliwość i męczeństwo, czy teŜ w nieskończoną
mękę grzechu, w zamęczanie i udręczanie samego siebie. Taka
wewnętrzna głębia jest tu pięknem duchowym, ideałem, ludzkim
utoŜsamieniem człowieka z Bogiem, z duchem, z prawdą: czystym
zapomnieniem siebie, pełnym poświęceniem się człowieka, który
jednak w tym zapomnieniu siebie okazuje się co do istoty swej
identyczny z tym, w czym się pogrąŜa i co daje mu uczucie błogiego
zaspokojenia.134

W „Wykładach o estetyce” Hegel wiele razy nawiązuje do
teorii platońskich idei. Trudno się temu dziwić, gdyŜ u spodu
dąŜeń filozofa leŜy pragnienie Piękna spełniającego upodobanie
woli ludzkiej, a więc do samego Boga Kochającego. DąŜenie do
idei piękna, a nie piękna konkretnej rzeczy, to wyraz
zmierzania do Piękna, które wykracza poza ten świat, do
piękna, które moŜna jedynie „dotknąć” rozumem, pojąć.
Dlatego rozumna sztuka dokonuje oczyszczenia konkretnej
realnej rzeczy z wszelkiej przypadkowości, niedokładności i
wydobywa na wierzch ideał. Sztuka zatem zbliŜa do
doskonałości, zbliŜa więc do samego Boga, bo pozbawia
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konkretności, ograniczoności, wszelkich braków. Artysta
dokonuje uogólnienia, które polega na znalezieniu „części
wspólnej”, idealnej dla konkretnych rzeczy. To uogólnienie na
sposób jednostkowy, a więc na miarę człowieka. RównieŜ
miłość wyraŜa dąŜenie do miłości idealnej, miłości polegającej
na zapomnieniu o sobie, miłości duchowej, wolnej od
wszelkiego poŜądania, jednoczącej z samym Bogiem, której
najpełniejszym wyrazem jest miłość Marii – Matki Boga.
Pozostaje jeszcze tylko jedna kwestia: na czym polega
droga do Prawdy ukazana przez Hegla. Oczywiście jest to droga
do Boga realizująca się w poznaniu, które zostaje przekroczone
na rzecz Miłości. To droga kierująca do Boga prowadzącego
pojedynczego człowieka i całą ludzkość w kaŜdym czasie ku
sobie, droga rozwoju duchowego wspartego na wolności, której
kresem jest „wyrzeczenie się świadomości samego siebie”, czyli
absolutnie zaspokojona Miłość, a zarazem doskonałe - bez
Ŝadnych braków i ograniczeń - Piękno.
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LUDWIG ANDREAS FEUERBACH
(1804 – 1872 po Chr.) Niemiecki filozof, uczeń Hegla,
naleŜący do tzw. lewicy heglowskiej. Autor poglądu
głoszącego potrzebę zastąpienia teologii przez
antropologię, odsłaniającą prawdziwą istotę człowieka.
Krytyk
chrześcijaństwa,
dopatrujący
się
jego
demistyfikacji w przekonaniu o projekcji religijnej
człowieka, alienacji na rzecz Boga i świadomości
własnej mocy i wielkości. NajwaŜniejsze jego dzieła to:
Krytyka filozofii Hegla, O istocie chrześcijaństwa,
Wykłady o istocie religii.

O ISTOCIE CHRZEŚCIJAŃSTWA
Historyczny postęp religii polega na tym, Ŝe to, co dawna religia
traktowała jako obiektywne, dziś rozpoznajemy jako subiektywne;
inaczej mówiąc, to, co przedtem kontemplowaliśmy i wielbili jako
Boga, teraz postrzegamy jako rzecz ludzką. Dawna religia staje się
ostatnimi czasy idolatrią: człowiek ukazuje się jako adorujący swą
własną naturę.... Istota religii, ukrywana przed ludźmi religijnymi, jest
oczywista dla myśliciela, który traktuje religię w sposób subiektywny,
czego nie potrafią czynić jej Ŝarliwi wyznawcy.135
WYKŁADY O ISTOCIE RELIGII
Jedynym moim pragnieniem jest [...] przekształcić przyjaciół Boga w
przyjaciół
człowieka,
wyznawców
w
myślicieli,
Ŝarliwych
zwolenników modlitwy w Ŝarliwych zwolenników pracy, kandydatów
do Ŝycia przyszłego w ludzi ciekawych tego świata, chrześcijan,
którzy, wedle ich własnych przekonań, są "w połowie zwierzętami, w
połowie aniołami", w osoby, w pełne osoby.
Bezgraniczna jest dowolność w uŜywaniu słów. Ale Ŝadne słowa
nie są uŜywane tak dowolnie, Ŝadne nie są brane w tak sprzecznych
ze sobą znaczeniach, jak słowo "Bóg" i "Religia".
(...) doskonałym, prawdziwym człowiekiem jest ten tylko, kto ma
zmysł estetyczny lub artystyczny, religijny lub moralny i filozoficzny,
lub naukowy; człowiekiem jest w ogóle tylko ten, kto nie wyklucza z
siebie niczego istotnie ludzkiego.
135 L.A. Feuerbach, O istocie chrześcijaństwa, tłum. A. Landman, Warszawa
1959, ………………………………
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(...) A ta wolność - pisał dalej - nie istnieje jako jakaś szczególna
moŜność, wola, podobnie zresztą jak owa uniwersalność nie istnieje w
specyficznej zdolności myślenia, rozumu... Wznosi się on (zmysł) do
znaczenia samodzielnego, teoretycznego: uniwersalny zmysł jest
rozumem, uniwersalna zmysłowość duchowością... Pozostawcie
człowiekowi jego głowę, ale dajcie mu Ŝołądek lwa albo konia, a na
pewno przestanie być człowiekiem. Ograniczony Ŝołądek godzi się
tylko z takŜe ograniczonym, tzn. zwierzęcym zmysłem. Moralny i
rozumny stosunek człowieka do własnego Ŝołądka polega więc na
tym, by traktować go jako Ŝołądek ludzki, nie bydlęcy.
Aby ubogacić Boga, człowiek musiał stać się biedny; Ŝeby Bóg mógł
być wszystkim, człowiek musiał stać się niczym.136

Podstawą wykładów Feuerbacha jest teza o zakłamaniu
chrześcijaństwa, a w zasadzie jego przedmiotu, jakim jest Bóg.
Autor usiłuje pokazać, Ŝe fundamentem myśli ludzkiej jest
człowiek, który nieświadomie dokonuje projekcji religijnej i sam
wymyśla Boga, by ku Niemu kierować swoje pragnienia i od
Niego oczekiwać wsparcia. Religia jest więc dziedziną bardzo
subiektywną i okrytą mitem obiektywizmu. Człowiek oddaje
Bogu to wszystko, co naleŜy się jemu samemu, a więc cześć,
szacunek, miłość i zaufanie. Dokonuje więc alienacji, stając się
sam sobie obcy. Stąd Feuerbach pisze: „Aby ubogacić
człowieka, człowiek musiał stać się biedny; Ŝeby Bóg mógł być
wszystkim, człowiek musiał stać się niczym.”
Przy tak wyraźnej negacji istnienia Boga jako realnego bytu
powstaje pytanie, czy Feuerbach zmierza w swoich wykładach
do jakiejś prawdy, czy naleŜy je jedynie poddać krytyce i
wskazać na występujące w nich błędy. Wydaje się, Ŝe i tutaj
ukryte jest ziarenko prawdy, a autor swoich rozwaŜań dzięki
niemu tylko zmierza po drodze ku Prawdzie wbrew temu, co
oficjalnie i świadomie wypowiada. Tym ziarenkiem jest ludzka
skłonność do zakłamania, do przypisywania sobie czegoś, co
nie jest obecne. Jest nim równieŜ skłonność do utrwalania
nawyków i schematów myślenia, przez które człowiek staje się
mało elastyczny, a przez to zamknięty na aktualną
rzeczywistość; jest zniewolony swoimi nawykami. Ukrytym
wewnętrznym pragnieniem Feuerbacha jest tak naprawdę
136 L.A. Feuerbach, O istocie religii,
Warszawa 1981………………………..

tłum. E. Skowron i T. Witwicki,

203

odkrycie prawdy i odsłonięcie jej przez innymi. To pragnienie
stawia go na drodze do Prawdy Rzeczywistej, którą jest Bóg, a
którego On słowami neguje, choć nieświadomie zmierza do
Niego swoim sercem.
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FRYDERYK NIETZSCHE
(1844 – 1900 po Chr.) Niemiecki filozof i filolog
klasyczny, przedstawiciel tzw. lewicy heglowskiej.
NajpowaŜniejszy
w
dziejach
filozofii
krytyk
chrześcijaństwa,
zarzucający
mu
ograniczanie
twórczych moŜliwości człowieka i duchowe zniewolenie
przez rozwijanie w nim pokory, akceptacji cierpienia i
gotowości do wyrzeczeń. Głosiciel śmierci Boga. Autor
nihilizmu, czyli zanegowania wszelkich wartości,
koncepcji
nadczłowieka,
łamiącej
ograniczenia
moralności, oraz „woli mocy”. NajwaŜniejsze jego dzieła
to: Tako rzecze Zaratustra, Narodziny tragedii, Poza
dobrem i złem, Wola mocy, Ludzkie, arcyludzkie, Antychryst, Z genealogii
moralności, Dytyramby dionizyjskie.

TAKO RZECZE ZARATUSTRA
Gdy Zaratustra trzydziestu lat doŜył, opuścił kraj swój i jezioro ojczyste i poszedł w góry. Tu radował się duchowi swemu i samotności
swej, a dziesięć lat tak Ŝyjąc, nie umęczył się niemi. Wreszcie
przemieniło się serce jego — i pewnego zaranku wstawszy wraz z
jutrznią, wystąpił przed słońce i tak rzekł do niego:
— Światłości ty olbrzymia! CzemŜe by było twe szczęście, gdybyś
nie miała tych, komu jaśniejesz?
Dziesięć lat wchodziłaś tu do mej jaskini; znuŜyłabyś się i jaśnieniem swem, i drogą swą beze mnie, bez mego orła i bez węŜa mego.
Lecz my oto oczekiwaliśmy ciebie kaŜdego zaranku, i biorąc nadmiar
światła twego, błogosławiliśmy cię za to.
Spojrzyj! Jam jest umęczony mą mądrością jako pszczoła, co za
wiele miodu zebrała; poŜądam rąk, które by się po nią wyciągnęły.
Pragnąłbym rozdarowywać i obdzielać, aŜ póki mądrych pośród ludzi
nie uraduje ponownie własne szaleństwo, a ubogich własne bogactwo.
Lecz na to w głębię znijść muszę, jako ty co wieczór to czynisz, gdy
poza morze zstępujesz, aby i podziemnym światom swej udzielić
jasności — światło ty przehojne!
Oto muszę, jako ty, z a j ś ć , wedle ludzkiego nazwania, znijść ku
tym, których wola ma poŜąda.
PobłogosławŜe ty mnie, wejrzenie spokojne, co nawet na nadmiar
szczęścia bez zawiści patrzeć moŜesz!
Błogosław kielich przepełniony, aby złotemi rozpłynął się strugi i twej
świetności odblask wszędzie poroznosił.
Spojrzyj! Kielich ten chce znowu być opróŜnion, i Zaratustra chce znów
być człowiekiem.
Tak się poczęło znijście Zaratustry.
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(...) Zaratustra zstępował samotny z gór, nie spotykając po drodze nikogo. Gdy jednak w las się zanurzył, stanął nagle przed nim starzec,
co opuścił chatę swą świętą, aby korzonków szukać po lesie. (...)
— I cóŜ robi święty w lesie? — zapytał Zaratustra.
Święty odparł: — Pieśni składam i śpiewam je, a gdy pieśni składam, śmieję się i płaczę, i pomrukuję z cicha: tak Boga chwalę.
Śpiewem, płaczem, śmiechem i pomrukiem chwalę Boga, który jest
moim Bogiem. Lecz cóŜ to niesiesz ty nam w darze?
Gdy Zaratustra te słowa usłyszał, pokłonił się świętemu i rzekł: —
CzemŜe was mógłbym ja obdarzyć? Pozwólcie mi jednak odejść czem
prędzej, abym wam czego nie odebrał! — I tak oto rozstali się ze sobą
starzec i mąŜ, śmiejąc się jako dwa Ŝaki.
Gdy Zaratustra sam pozostał, rzekł do swego serca:
„CzyŜby to było moŜliwe! Wszak ten święty starzec nic jeszcze w
swem lesie nie słyszał o tem, Ŝe B ó g j u Ŝ u mar ł ! "
( . . . ) Gdy Zaratustra zaszedł do najbliŜszego miasta, co u skraju
lasów leŜało, znalazł tam wiele ludu zgromadzonego na rynku, gdyŜ było
obwieszczone, iŜ linoskok da widowisko. l Zaratustra tak rzekł do ludu:
— Ja wa s u c z ę n a d c z ł o w i e k a . Człowiek jest czemś, co
pokonanem być powinno. CóŜeście uczynili, aby go pokonać?
Wszystkie istoty stworzyły coś ponad siebie; chcecieŜ być odpływem
tej wielkiej fali i raczej do zwierzęcia powrócić, niźli człowieka pokonać?
(...) Oto co wielkiem jest w człowieku, iŜ jest on mostem, a nie celem; oto co
w człowieku jest umiłowania godnem, Ŝe jest on p r z e j ś c i e m i
zanik ie m.
Kocham tych, którzy Ŝyć nie umieją inaczej, jeno zachodząc, albowiem
oni są tymi, którzy przechodzą.
Kocham wielkich wzgardzicieli, gdyŜ to są wielcy wielbiciele i strzały
tęsknoty na brzeg przeciwny.
Kocham tych, którzy nie szukają aŜ poza gwiazdami powodów, aby
zaniknąć i ofiarą się stać, lecz ziemi się ofiarują, aby ziemia własnością
nadczłowieka kiedyś się stała.
Kocham tego, który Ŝyje, aby poznawał, i który poznawać chce,
aby kiedyś nadczłowiek Ŝył. Tako pragnie on swego zaniku.
Kocham tego, który pracuje i odkrycia czyni, aby nadczłowiekowi
dom wystawił, oraz mierzwę, zwierzę i roślinę jemu zgotował: gdyŜ
tako chce on swego zaniku.
Kocham tego, który cnotę swą kocha: gdyŜ cnota jest wolą zaniku i
strzałą tęsknoty.
Kocham tego, który ani kropli ducha sobie nie pozostawia, lecz chce
być całkowicie duchem swej cnoty: tako przekracza on most jako duch.
Kocham tego, co ze swej cnoty czyni skłonność ducha i przeznaczenie
własne: i tako gwoli swej cnoty chce Ŝyć jeszcze i przestać juŜ Ŝyć.
Kocham tego, co nie chce zbyt wiele cnót posiadać. Jedna cnota jest
większą cnotą niźli dwie, albowiem bardziej staje się onym węzłem, na
którym zawiesza się przeznaczenie.

206

Kocham tego, czyja dusza udziela się rozrzutnie, który podzięki nie
chce i nie zwraca: gdyŜ on obdarza ustawicznie, a siebie zachować nie
pragnie.
Kocham tego, który wstydzi się, gdy kości jemu na szczęście padną, i
pyta: zalim jest fałszywym graczem? — gdyŜ on zaginąć chce.
Kocham tego, który złotemi słowy swe czyny uprzedza i zawsze
więcej dotrzymuje, niźli był obiecał: gdyŜ on swego zaniku pragnie.
Kocham tego, co przyszłych usprawiedliwia i przeszłych wyzwala:
gdyŜ on chce od współczesnych zaginąć.
Kocham tego, co Boga swego gromi, poniewaŜ Boga swego kocha:
gdyŜ on od gniewu swego Boga zaginąć musi.
Kocham tego, czyja dusza jest głęboką, nawet poranioną będąc, i
którego drobne nawet przejście zgubić moŜe: gdyŜ chętnie przez most on
przechodzi.
Kocham tego, czyja dusza jest przepełna, tak iŜ samego siebie człowiek
zapomina i tylko rzeczy wszystkie Ŝycie w nim mają: gdyŜ rzeczy
wszystkie zanikiem jego będą.
Kocham tego, co wolnego jest ducha i wolnego serca; głowa takiego
jest tylko trzewiem serca, serce wszakŜe prze go ku zagładzie.
Kocham tych wszystkich, co są jako cięŜkie krople, spadające pojedynczo z ciemnej chmury, zawisłej nad człowiekiem: zwiastują one
błyskawicę i jako zwiastuny giną.
Patrzcie, jam jest zwiastunem błyskawicy, jam jest cięŜką kroplą z
chmury: ta błyskawica zwie się n a d c z ł o w i e k i e m . 137

Ze wszystkich filozofów przedstawionych w tej ksiąŜce
najłatwiej chyba odrzucić poglądy Nietzschego i dominujący w
nich nihilizm. Najtrudniej jednak znaleźć wyraŜoną tu w ukryty
sposób osobistą drogę autora do Prawdy. Nie ma jej w
stanowczym stwierdzeniu śmierci Boga czy przewartościowaniu
i pogardzie dla wszystkich wartości, stawianiu wyłącznie na
siebie i własne siły. Ale moŜe jest w docenieniu woli ludzkiej, na
którą Nietzsche stawia w rozwaŜaniach dotyczących „woli
mocy”? MoŜe znajduje się w zaląŜkowy sposób w koncepcji
nadczłowieka, która wydaje się wyraŜać ukryte pragnienie
autora do przekroczenia siebie, dąŜenia do osiągnięcia
doskonałości, wielkości i mocy? MoŜe to jest głód Boga, którego
w zewnętrznych słowach Nietzsche odrzuca? MoŜe na dnie jego
serca spoczywa dąŜenie do poznania i uczestnictwa w
doskonałości i wielkości Boga? Dlaczego autor za nim nie idzie?
Dlaczego nie idą za własnymi pragnieniami inni przedstawiciele
współcześni? KaŜdy człowiek jest zaproszony do Prawdy, kaŜdy
137 F. Nietzsche, Przedmowa Zaratustry, w: Tako rzecze Zaratustra, tłum. W.
Berent, Warszawa 1990, ………………
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na drodze do niej staje. Dlaczego jedni nią podąŜają, a inni nie?
A moŜe ukryte prawdy w poglądach Feuerbacha i Nietzschego
są odpowiedzią na te pytania? Chodzi o zakłamanie, utarte
schematy, zniewolenie, kwestię woli, stawianie tylko na siebie i
własne siły?
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