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Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε καὶ
προαίρεσις, ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ: διὸ καλῶς ἀπεφήναντο
τἀγαθόν, οὗ πάντ᾽ ἐφίεται.
Omis ars, et omnis doctrina, similiter autem et actus et electio,
bonum quoddam appetere videntur. Ideo bene enuntiaverunt, bonum
quod omnia appetunt.
Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie też wszelkie
zarówno działanie, jak i postanowienie, zdają się zdążać do jakiegoś
dobra i dlatego trafnie określono dobro jako cel wszelkiego dążenia.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1094 a 1
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Wstęp
Tomasz z Akwinu jako etyk jest kontynuatorem najbardziej tradycyjnej i najstarszej szkoły etycznej, mającej swój początek w „protektyce”
Sokratesa, kontynuowanej (w bardzo różny sposób) przez jego uczniów
z Platonem na czele, Arystotelesa, który z etyki uczynił systematyczną
„filozofię moralną”, a potem przez tzw. grecką filozofię życia, z której
Akwinata, za pośrednictwem przede wszystkim Cycerona, dziedziczy
pewne elementy doktryny stoickiej. Nie jest więc Tomasz autorem jakieś nowej etyki, wywracającej do góry nogami odwieczne przekonania ludzi o dobru i złu, nie szokuje, nie bulwersuje, ale też nie szasta potępieniami, obcy jest mu elitaryzm moralny, przemawianie do
czytelników czy słuchaczy z moralną wyższością. Jest tu raczej przede
wszystkim uczniem Arystotelesa, o którym mówiono, że jest „umiarkowany do przesady”. Wiadomo, że właśnie tego filozofa Tomasz wybrał
na swego mistrza. Jednakże, podobnie jak ma to miejsce w metafizyce,
także i w etyce Akwinata nie ogranicza się do powtarzania tez Filozofa, ale stara się ją zinterpretować po swojemu i – bardzo wyraźnie to
widać w przypadku etyki – wbudować w gmach myśli chrześcijańskiej.
Nie jest to jednak – o co często Tomasza oskarżano – prymitywne „przygięcie” myśli Stagiryty do ortodoksji chrześcijańskiej, ale raczej ukazanie i rozwinięcie punktów zbieżnych. A tych punktów zbieżnych dostrzegał Tomasz bardzo dużo i dziwić może niekiedy, że w wielu sprawach,
w których istniała obszerna literatura chrześcijańska (np. w teorii przyjaźni), sięgał przede wszystkim do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa.
Wyjaśnienie tego jest proste: właśnie filozofię Arystotelesa uważał Tomasz za najbliższą prawdzie, czyli najbardziej adekwatnie opisującą rzeczywistość1. Nie oznaczało to jednak bezkrytycznego przyjmowania
wszystkich tez i poglądów greckiego filozofa. Tomasz bowiem powtarzał, że „studium filozofii nie jest po to, aby poznać to, co ludzie myśleli, lecz jakby to się miało do prawdy rzeczy”2. Bardzo wyraźnie widać
to w Tomaszowym Komentarzu do „Etyki nikomachejskiej” Arystotelesa:
Tomasz starannie (i akceptująco) wyjaśnia myśl autora, jednak to w tym
komentarzu formułuje po swojemu podstawy etyki (czyli jej przedmiot,
1

2

Widać to wyraźnie w Tomaszowym Komentarzu do „Księgi o przyczynach”, tłum.
A. Rosłan, Warszawa 2010, np. lekcja 3, s. 30, a w lekcji 18, na s. 139 Tomasz mówi,
że opinia Arystotelesa jest zgodna z doktryną chrześcijańską.
Studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid homines senserint, sed qualiter se habeat
veritas rerum. S. Thomas de Aquino, In libros Aristotelis De caelo et mundo expositio, lib.
1, l. 22, n. 8, w: Tenże, Opera Omnia, dostępne w Internecie pod adresem: www.
corpusthomisticum.org [dostęp: listopad 2020].
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podziały, metodologię). Tę postawę Akwinaty dobrze symbolizuje zmiana nazewnictwa: Arystoteles używał słowa „etyka” na oznaczenie filozoficznej nauki o zasadach wyboru dobra moralnego; Akwinata woli
wyrażenie „filozofia moralna”. Grecki wyraz „etyka” wywodzi się od
słowa ethos, które może mieć dwa znaczenia: έθoς (pisane przez krótkie
e) może bowiem oznaczać obyczaj, czyli bardziej świadome zasady postępowania; η̉θος (pisane przez długie e) może wyrażać pewien zwyczaj,
nawyk, przyzwyczajenie. Arystoteles i Tomasz uważają, że etyka jest
nauką o zasadach wyboru właściwego (dobrego) postępowania, a więc
chodzi w niej raczej o obyczaje niż zwyczaje. Tomasz zatem stosuje nazwę philosophia moralis, żeby w języku łacińskim nie było wątpliwości
o jaki ethos chodzi w etyce. Stanowi to, jak widać, wyraz wierności nie
tyle sformułowaniom Arystotelesa, ile przede wszystkim jego myśli3.
Zarazem jednak nazwa „filozofia moralna” akcentuje mocniej niż słowo „etyka” filozoficzny charakter teorii moralności. Wskazuje na wbudowanie etyki tomistycznej w cały zaproponowany przez Akwinatę system filozoficzny. Będziemy się starali w tej książce to ukazać.

Odróżnienie etyki od teologii moralnej, prawa i pedagogiki
etyka
a metafizyka
postępowania

Dla Tomasza filozofia to nauka o pryncypiach (zasadach) decydujących,
czy coś jest i czym jest. Gdy to poszukiwanie zasad dotyczy wprost samej rzeczywistości, wtedy mamy do czynienia z filozofią bytu, metafizyką, czyli Arystotelesowską „filozofią pierwszą”. Gdy zaś owych pryncypiów poszukujemy w dziedzinie postępowania, ale nie pytamy, czym
postępowanie jest (bo byłaby to raczej metafizyka postępowania), lecz, jakimi zasadami się kierować, aby realizowało się w postępowaniu dobro
moralne, wtedy mamy do czynienia z etyką, czyli po Tomaszowemu – filozofią moralną. Taką etykę późniejsza tradycja nazwała etyką normatywną (nazywając normami pryncypia wyboru działań moralnych).
Etyka tak rozumiana może mylić się z teologią moralną lub prawem,
gdyż dziedziny te mają podobny cel praktyczny: dobre moralnie postępowanie. Prowadzą jednak do tego celu innymi drogami. Teologia bazuje
na objawieniu Bożym, a zatem różnica między filozofią moralną a teologią moralną jest konsekwencją różnicy między filozofią i teologią. Filozofia bowiem jest „odczytywaniem księgi natury” (jak to sformułował św.
3

Szerzej: I. Andrzejuk, Etyka a filozofia moralna. Problem podobieństw i różnic
w filozoficznym ujęciu moralności pomiędzy Arystotelesem i Tomaszem z Akwinu, „Kwartalnik
Filozoficzny” 38 (2010) 4, s. 51-67.
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Bonawentura, myśliciel żyjący w tym samym czasie, co Akwinata)4. Teologia jest odczytywaniem ksiąg Pisma Świętego, w których zawarte jest
objawienie Boże. Inna jest więc argumentacja w filozofii i teologii: filozof
bowiem argumentuje, wskazując na ujęte poznawczo przyczyny i skutki;
dla teologa ostatecznym rozstrzygnięciem jest słowo Boże. Trzeba jednak
koniecznie dodać, że jednego i drugiego odczytania dokonuje się za pomocą rozumu, nie jest więc teologia, oparta na uwierzeniu w objawienie
Boże, jakimś zawieszeniem rozumności, rezygnacją z używania intelektu, bezmyślnym powtarzaniem wyłącznie litery Pisma. Co więcej, ponieważ to Bóg jest autorem zarówno stworzenia, jak i objawienia, przeto
trudno wyobrazić sobie, aby mogły zachodzić jakieś zasadnicze różnice
między tym, co wynika z natury rzeczy, i tym, co stwierdzone jest w objawieniu. Raczej jest tak, że poznający rzeczywistość stworzoną rozum
ludzki dociera w pewnym monecie do granic swoich możliwości. Może
wtedy te granice (w odniesieniu do niektórych spraw) nieco poszerzyć,
przyjmując słowo Boże za prawdę. Tomasz z Akwinu widzi w tym mądrość jako cnotę ujmującą najwyższe przyczyny i zasady, a ostatecznie
rozstrzygającą różne kontrowersje. Tak rozumiana mądrość jest interdyscyplinarna (jakby się dziś powiedziało), przekracza bowiem metodologiczne granice poszczególnych nauk, odnosząc się do spraw najważniejszych dla człowieka, który przecież jest zarówno filozofem, jak i teologiem
(a także niekiedy fizykiem, chemikiem, biologiem). Realizuje się wtedy
coś, co już na początku średniowiecza ujęto w dwie zasady: wiary, szukającej zrozumienia (fides quaerens intellectum), i wiary, poszerzającej rozumienie (credo ut intelligam). Objawienie Boże bowiem należy badać, aby je
dobrze zrozumieć. Objawienie chrześcijańskie wprost domaga się takiego zrozumienia. Wtedy wiara może poszerzyć horyzont naszej wiedzy
o sprawy, których w sposób naturalny (filozoficznie) nie jesteśmy w stanie poznać, np. strukturę Boga, Jego odniesienia do nas. Wszystko to odnosi się także do relacji etyki i teologii moralnej.
Inny problem jest z prawem, które bardzo często jest utożsamiane z etyką. Istotę prawa stanowi zakaz lub zalecenie realizowania jakiegoś celu,
obwarowane sankcją, ogłoszone przez kompetentną władzę. Wymaga się,
aby owe zakazy lub zalecenia były dorzeczne, czyli zgodne z naturą rzeczy i roztropne. Tak rozumiane prawo stanowi dla ludzkiego postępowania kryterium swoiście zewnętrzne. Zagrożenie sankcją powoduje bowiem przesunięcie akcentu z wewnętrznego przekonania, że tak a tak
należy postąpić (etyka), na podejmowanie działań, aby – gdy są one niezgodne z prawem – nie zostały zdemaskowane przez władzę, mającą moc
4

W swoim Komentarzu do Sentencji Piotra Lombarda.
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zastosowania sankcji. Dlatego ludzie wolą, żeby władza o nich wiedziała
jak najmniej i często starają się tak działać, aby omijać ustanawiane przez
nią regulacje. Nie zawsze taka postawa jest godna potępienia; władza prawodawcza w rękach zbrodniczej lub tylko nierozsądnej i aroganckiej władzy prowadzi do ogłaszania praw absurdalnych, dokuczliwych dla przeciętnych ludzi, służących często niejawnym interesom rozmaitych grup
nacisku. Prawo to ponadto bardzo często jest zmieniane. Owa zmienność
jest jedną z ważnych cech prawa, które musi być jakoś dostosowane do
zmieniających się warunków życia, jednakże zmiany częstsze i głębsze,
niż jest to konieczne, wprowadzają dodatkowe zamieszanie. Oczywiste
jest więc, że tak rozumianego prawa w żaden sposób nie można łączyć
z etyką, której normy powinny być konieczne, niezmienne i oczywiste.
Są, jak się wydaje, dwa powody, dla których prawo łączone jest z etyką. Pierwszy z nich – nazwijmy go teoretycznym – pochodzi z filozofii
Immanuela Kanta (1724-1804), który zanegował możliwość poznawania
istot rzeczy, także więc istoty (natury) człowieka. Tymczasem to na rozumnym rozpoznaniu tej natury konstruowano system norm moralnych,
stanowiących tradycyjną etykę. Gdy ową naturę uzna się za niepoznawalną, pozostaje nam szukanie norm moralnych wyłącznie w samym myśleniu. Kant sformułował kryterium wyłaniania wskazań etycznych, nazwane przezeń „imperatywem kategorycznym”, które brzmi: „postępuj
tak, aby twoje postępowanie mogło stać się powszechnym prawem”. Nie
jest to zasada niesłuszna. Wręcz przeciwnie – stanowi przecież unaukowioną wersję starego porzekadła: „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.
Nie może być to jednak sposób budowania etyki, natomiast może być sposobem formułowania prawa. Uznanie imperatywu kategorycznego za sposób budowania etyki powoduje, że nie różni się ona od prawa. Wraz z upowszechnieniem kantowskiego krytycyzmu upowszechniła się jego etyka
moralnego obowiązku, będąca w istocie – co stwierdzał zresztą sam Kant
– „prawem moralnym”, czyli właśnie prawem.
Drugim – nazwijmy go praktycznym – powodem utożsamiania etyki
z prawem jest sytuacja, w której władza chciałaby, aby jej zarządzenia
(nie zawsze korzystne dla podwładnych) obowiązywały na zasadzie wewnętrznego przekonania (jak normy etyczne) lub nawet jako wola Boga
(jak zasady teologii moralnej). To pragnienie legitymizacji moralnej lub
nawet boskiej nieobce było władcom od wieków; nieobce też jest różnym
władzom i obecnie, o czym świadczy chociażby długi szereg rozmaitych
„kodeksów etycznych” ogłaszanych przez szefów dla swoich pracowników, które nie są niczym innym, jak zespołem dodatkowych przepisów,
które albo wynikają z obowiązującego prawa, albo też są jakimś rozszerzeniem roszczeń, które trudno byłoby tym prawem uzasadnić. Powołu12
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je się nawet specjalne gremia o charakterze sądu korporacyjnego lub
w najlepszym wypadku koleżeńskiego do egzekwowania tak wprowadzonych dodatkowych przepisów. Jak na ironię, gremia te nazywa się „komisjami etycznymi”. Z etyką jako filozofią moralną ma to tyle wspólnego, co koń z koniakiem.
Jasno trzeba jednak powiedzieć, że wiele zasad etyki, teologii moralnej i prawa pokrywa się. Inne są jednak uzasadnienia. Na przykład zakaz
zabijania w etyce uzasadniany jest strukturą lub godnością bytu osobowego, w teologii moralnej wskazuje się na wolę Boga (piąte przykazanie),
w prawie – stanowi wolę władzy, obwarowaną sankcjami karnymi.
Swoistym przedłużeniem etyki jest pedagogika. Dziś odróżnia się te
dziedziny wiedzy, jednak dawniej pedagogika była częścią etyki lub nawet sama etyka zorientowana była wychowawczo5. Jest to prosta konsekwencja uznania przez Arystotelesa etyki za filozofię praktyczną. Pedagogikę uważa się dziś za naukę o zasadach takiego wychowania
człowieka, aby świadomie i dobrowolnie wybierał dobro moralne. Widać
więc, że cele pedagogice wskazuje etyka. Co więcej, pedagogika buduje
się na filozofii człowieka, z której bierze wiedzę na temat bezpośrednich
podmiotów ludzkich działań, czyli tego, co w człowieku podlega wychowaniu. Sama – opierając się na tych danych – wypracowuje metody osiągania przez człowieka zalet moralnych. Tak rozumiana pedagogika jest
bliska filozofii6. Częściej jednak współcześnie opiera się pedagogikę na
psychologii, traktując ją jako teorię człowieka, natomiast celów swoich
działań pedagogika współczesna szuka w socjologii, jako teorii funkcjonowania społeczeństwa, uznając, że życie społeczne stanowi ostateczny
horyzont i cel życia człowieka. Jest to bez wątpienia redukcja tego, czym
jest pedagogika w klasycznie pojmowanej filozofii i kulturze.

Uwagi o książce
Książka Tomasz z Akwinu jako etyk nawiązuje do tytułu i treści i książki pt. Tomasz z Akwinu jako filozof (Warszawa 2017 i 2019). W książce Tomasz z Akwinu jako filozof znajdzie czytelnik szczegółowy życiorys Akwinaty, jak również przedstawianie całokształtu jego myśli filozoficznej,
5

6

Dobrym przykładem tego jest katolicka etyka wychowawcza Jacka Woronieckiego,
sformułowana w podręczniku pod takim samym tytułem. Zob. J. Woroniecki, Katolicka
etyka wychowawcza, t. 1, 2/1, 2/2, Lublin 1986.
Mieczysław Gogacz uważa ją po prostu za dyscyplinę filozoficzną, zob. M. Gogacz,
Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993, s. 26. Dostępna na: www.katedra.uksw.
edu.pl/gogacz/ksiazki/podstawy_wychowania.pdf [10.2020].
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także w dziedzinie moralności. Książka Tomasz z Akwinu jako etyk jest
niejako rozwinięciem problematyki moralnej. Nie stanowi więc kontynuacji tamtej pozycji ani jej uzupełnienia. Staraliśmy się, aby była propozycją osobną i samodzielnie funkcjonującą, jest jednak z tamtą książką komplementarna, a niektóre rzeczy, jak wspomniany życiorys
Tomasza, czy także pewne tło historyczne i szczegółowa bibliografia,
szczególnie polskich przekładów tekstów Tomasza, zawarte w tamtej
książce, nie będą w tej powtarzane. Dla poznania ogólnego zarysu filozofii Tomasza, a także szczegółów jego biografii warto więc sięgnąć po
tamtą pozycję. Natomiast podjęte w tej książce zagadnienia etyczne, szerzej i głębiej opracowane w moich (Artura Andrzejuka) wcześniej opublikowanych książkach, przede wszystkim Filozofia moralna w tekstach
Tomasza z Akwinu (Warszawa 1999), a także: Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej (Warszawa 2000) oraz Uczucia
i sprawności. Związek uczuć i sprawności w „Summa Theologiae” św. Tomasza z Akwinu (Warszawa 2006).

Podziękowania
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i ostatecznej formy tej książki. Przede wszystkim
długo zachęcała nas do podjęcia wspólnej pracy, a potem dzielnie jej sekundowała Pani Profesor Maria Janik-Czachor. Jesteśmy Pani Profesor
bardzo wdzięczni za stałą życzliwość i niezawodną przyjaźń!
Dziękujemy dr. hab. Michałowi Zembrzuskiemu, recenzentowi wydawniczemu, za wnikliwą lekturę i cenne uwagi. Za przeczytanie tekstu i poprawki dziękujemy także mgr Natalii Herold, która była pierwszym czytelnikiem i recenzentem kolejno powstających rozdziałów oraz
zaproponowała zgłoszenie książki do programu „kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Samemu Ministerstwu,
a także Narodowemu Centrum Kultury, dziękujemy za uwzględnienie
naszego projektu we wspomnianym programie. Ponadto mgr Elżbiecie
Pachciarek dziękujemy za redakcję książki, dr. hab. Mieczysławowi Knutowi za projekt okładki, a Maciejowi Głowackiemu za opracowanie graficzne całości. Gratias maximas vobis agimus!
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Arystotelesowski schemat życia moralnego
Wszelka sztuka i wszelkie badanie a podobnie też wszelkie zarówno działanie jak i postanowienie zdaje się zdążać do jakiegoś dobra. I dlatego trafnie
określono dobro jako cel wszelkiego dążenia7. Zdanie to otwiera Etykę nikomachejską Arystotelesa, która jest pierwszym podręcznikiem do etyki, jaki powstał w naszej kulturze. W tym zdaniu tkwią pewne założenia, stanowiące punkty wyjścia budowania etyki. Są to tezy, które
stanowią conditio sine qua non wszelkiej etyki i także każdego rozumienia moralności, a ich źródło znajduje się w metafizyce, rozumianej jako
filozofia rzeczywistości, która dla Arystotelesa jest po prostu filozofią
pierwszą. Drugim źródłem podstaw etyki jest filozofia człowieka, zawarta w Arystotelesowskim traktacie O duszy.
Pierwsze założenie o charakterze punktu wyjścia etyki, to teza, że
człowiek jest istotą rozumną. Nie ma tutaj alternatywy dla rozumności.
Czymże bowiem byłaby ta alternatywa? Tezą, że człowiek właśnie nie
rozpoznaje otaczającej go rzeczywistości, nie podejmuje decyzji na podstawie swoich rozumnych rozeznań rzeczywistości, że jest raczej kierowany albo emocjami, albo instynktem, albo nie wiadomo czym. Jeśli
przyjmiemy irracjonalizm, jako odpowiedź na pytanie o rozumność
człowieka, to w dziedzinie postępowania musimy przyjąć determinizm
jako tezę, że ludzkie postępowanie nie cechuje się wolnością, skoro człowiek nie poznaje w sposób świadomy otaczającej go rzeczywistości. Dodać należy, że dziś wiele dziedzin wiedzy chce usłużnie „uwolnić” człowieka od wolności, głosząc, że wszystkie nasze działania mają
przyczyny wyłącznie organiczne (biologizm) lub są zdeterminowanie
przez naszą psychikę, którą ukształtowały nieuświadamiane przez nas
wydarzenia z naszego dzieciństwa (psychologizm). Na terenie filozofii
niektóre nurty kognitywizmu zdają się podążać tym śladem. Oczywiście radykalny determinizm likwiduje etykę jako naukę o zasadach dobrego postępowania. Człowiek bowiem w wielu sprawach jest ograniczony przez organiczną strukturę swego ciała, można nawet powiedzieć,
że jest zdeterminowany do niektórych działań (np. oddychania, spania,
odżywiania się), ale też żaden rozsądny etyk nie czyni tych działań
7

Arystoteles, Etyka nikomachejska 1049 a 1. Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa
1996.
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przedmiotem odpowiedzialności. Moralność bowiem jest tam, gdzie rozumność. Nawet z punktu widzenia prawa odpowiadamy za czyny
umyślne.
Drugą jest teza, w której Arystoteles głosi, że postępowanie i życie
człowieka jest celowe. Jest to prosta konsekwencja rozumności człowieka, bo jeśli człowiek jest rozumny, to rozumnie decyduje o tym, co ma
zrobić, dlaczego ma to zrobić i jak to zrobić. W związku z tym problemem dla etyki staje się coś, co Arystoteles nazwał „dobrym życiem”. To
dobre życie polega na zgodności ludzkiego postępowania z rozumną
strukturą lub naturą człowieka. I w związku z tym Arystoteles zaproponował pewien schemat, przedstawiający mechanizm rozumnego ludzkiego działania.

schemat życia
moralnego
Arystotelesowski schemat życia moralnego

Arystoteles podkreśla przede wszystkim, że człowiek działa celowo,
to znaczy, że podejmując działanie obiera jakiś przedmiot za cel swojej
aktywności. Dlaczego ten przedmiot obiera? Otóż dlatego, że postrzega
go jako coś pozytywnego, czyli jako dobro. Ale dlaczego człowiek pragnie dobra? Dlatego, że spodziewa się, iż w wyniku uzyskania tego dobra, osiągnie coś, co Grecy nazywali szczęściem8. To, oczywiście, jest
już pewna tradycja, którą Arystoteles przejmuje, ale istotne i nowe jest
kolejne pytanie, które stawia. Zauważa mianowicie, że bardzo często
obserwujemy ludzi, którzy dostali to, co chcieli, i nie są zadowoleni, nie
doznają szczęścia. Co to oznacza? To oznacza, że dobro zostało wybra8

Dziś szczęście rozumiemy w bardziej emocjonalny sposób. Szczęście dla Greków
oznaczało coś, co dzisiaj byśmy nazwali życiową satysfakcją, zadowoleniem z życia,
sukcesem.
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ne nietrafnie. Arystoteles powie, że dobro było nieprawdziwe, źle ocenione, pozorne. W związku z tym pojawia się pytanie, jakie dobro będzie tym dobrem uszczęśliwiającym? Filozof odpowiada: chodzi o takie
dobro, które będzie do człowieka dopasowane. „Dopasowane” to jest nasze słowo, a Arystoteles powie precyzyjniej i w perspektywie swojej antropologii: chodzi o dobro „zgodne z naturą człowieka”.
Należy więc po pierwsze zwrócić uwagę, że przy takim ujęciu moralności, zasadnicza staje się odpowiedź na pytanie, na czym polega natura ludzka lub, inaczej; co jest naturą (istotą) człowieka. Odpowiedź na
to pytanie właściwie rozstrzyga nam kwestię, co jest normą postępowania. Co jest zasadą wyboru dobra? Arystoteles rozstrzygnął to – jak już
wspomniano – mówiąc, że istotą człowieka, można rzec koroną człowieka, jest rozumność. W związku z tym prawdziwym dobrem, dobrem
uszczęśliwiającym, jest to dobro, które jest zgodne z rozumną naturą
człowieka.
W odniesieniu (nawiązaniu) do tych kwestii wyłania się kolejne pytanie: Jak się to dobro uzyskuje? Odpowiedzmy od razu, że uzyskuje się
je w taki sposób, że zawsze, w każdej dziedzinie aktywności, w każdym
naszym postępowaniu, w każdym działaniu, korzystamy z rozumu. Takie korzystanie z rozumu w postępowaniu Grecy nazywali cnotą. A zatem cnota to, po prostu, używanie rozumu w działaniach, w każdym
postępowaniu. Ile jest wobec tego cnót? Tyle, ile możliwych pól ludzkiej
aktywności. Arystotelicy często mówili, że cnota polega na złotym środku. Co to znaczy złoty środek? Nie oznacza on bowiem jakiejś proporcji
geometrycznej czy arytmetycznej. Złoty środek to rozwiązanie słuszne,
zgodne z rozumem, zgodne z właściwą miarą, którą zawsze wyznacza
rozum. Bo jak złoto jest najcenniejszym z kruszców, tak rozum jest najcenniejszy w człowieku.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że słownik etyczny, zaproponowany przez Stagirytę, stanowią terminy: cel, dobro, cel ostateczny,
szczęście, natura, rozumność i cnota (cnota jest dzisiaj pojęciem ośmieszonym i strywializowanym, ale chyba wszyscy rozumieją, że w etyce
jest synonimem wyrażenia „zaleta moralna”).
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Zbierzmy tę terminologię etyczną w tabeli:

słownik etyczny

CEL

to, co chcemy uzyskać

DOBRO

powód, dla którego coś chcemy uzyskać

CEL OSTATECZNY

to, co nie jest środkiem do czegoś innego

SZCZĘŚCIE

skutek, którego pragniemy w wyniku
osiągnięcia celu ostatecznego

NATURA

kryterium prawdziwego dobra

ROZUMNOŚĆ

istotna cecha natury ludzkiej; norma moralna w etyce
Arystotelesa

CNOTA

sposób uzyskiwania dobra, „aplikacja”
rozumności do wszelkich poczynań
ludzkich

Co dalej dzieje się z tą etyką i co tutaj było takie ważne, że ten pomysł Arystotelesa na rozumienie życia moralnego człowieka, tak wielu ludziom w ciągu dziejów odpowiadał? Należy bowiem zwrócić uwagę, że – historycznie na to patrząc – jest zadziwiające, że korzystali
z tego pomysłu zwolennicy bardzo różnych szkół filozoficznych. Dwie
rzeczy – jak się wydaje – są tu istotne: po pierwsze, że Arystoteles wychodzi od obserwowanego przez nas wszystkich zjawiska, że każdy człowiek z natury dąży do dobra, z natury pragnie, przynajmniej dla siebie,
czegoś korzystnego i – po drugie, udało mu się w ramach tego empirycznego punktu wyjścia zobiektywizować samo dobro. Ten zabieg pozwolił mu nie ulec relatywizmowi, do którego empiryzm nieuchronnie
prowadził. Przypomnijmy, na czym ów zabieg polegał: otóż to szczęście,
którego człowiek pragnie, zapewnia jedynie dobro prawdziwe. A drogą
do rozpoznania tego dobra jest natura człowieka i, oczywiście, ludzki
rozum.
Można to ująć w prostym schemacie:
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Tomistyczna interpretacja etyki arystotelesowskiej
Etyka arystotelesowska stała się podstawą wielu interpretacji, a przeniesienie tej etyki w nasze czasy było ostatecznie dziełem św. Tomasza
z Akwinu. Dlatego można mówić o tomistycznej interpretacji etyki arystotelesowskiej, aczkolwiek autorów tej interpretacji jest kilku. Wydaje się, że najważniejsze punkty owej tomistycznej interpretacji etyki
arystotelesowskiej są następujące: po pierwsze, podmiotem życia moralnego jest człowiek ujęty jako osoba, po drugie, miłość i mądrość stanowią w tej osobie podstawy etyki, po trzecie, sumienie, stanowi podmiotową normę moralną i po czwarte, przedmiotowe normy moralne
wynikają przede wszystkim z prawa naturalnego. Warto pokrótce omówić te tomistyczne dopowiedzenia do etyki arystotelesowskiej.
1. To, że osoba jest podmiotem życia moralnego, jest bardzo proste. Tomasz skorzystał z definicji osoby ustalonej przez Boecjusza, która mówi,
że osoba jest jednostkową substancją, czyli jednostkowym bytem, o rozumnej naturze. Stanowi to właściwie tylko pewne uwyraźnienie etyki
Arystotelesa. Arystoteles powiada bowiem, że podmiotem etyki jest człowiek ze względu na swoją rozumność, czyli nie ze względu na to, że jest
członkiem społeczeństwa, nie ze względu na to, że ma na przykład ciało,
lecz ze względu na swoją rozumność. Po Boecjuszu wystarczyło powiedzieć, że „podmiotem etyki jest człowiek jako osoba”, czyli człowiek traktowany jako substancja rozumna, tzn. byt rozumny. Tomasz jeszcze na
coś innego zwraca uwagę. Rozważając tę definicję, pyta bowiem o elementy stanowiące osobę, czyli o to, jakie są warunki, które czynią człowieka osobą. Nazywa to po łacinie constitutiva personae i wskazuje na
cztery takie warunki: istnienie, to jest coś najbardziej podstawowego, mianowicie osoba musi być bytem istniejącym, czymś realnym. Drugi z tych
elementów konstytutywnych to intelektualność. Osoba musi być bytem
rozumnym. Konsekwencją rozumności osoby jest jej wolność. I czwartą
sprawą, która stanowi własne dopowiedzenie Tomasza, jest zwrócenie
uwagi na relacje osobowe. Osoba jako, byt istniejący, rozumny, w sposób
rozumny i dobrowolny wiąże się z innymi osobami. Co więcej, potrzebuje tych innych osób do pełnej samorealizacji, do dobrego życia.
2. W związku z tym dla Tomasza, osoba jest kimś, kto nawiązuje relacje osobowe z innymi osobami. Te relacje osobowe jawią się tutaj jako coś
bardzo ważnego, a przede wszystkim najważniejsza z nich - miłość. Tomasz miał kłopot z tym, jak określić miłość. To jest bardzo trudne i dla
nas dlatego, że tym słowem określamy bardzo różne relacje, bardzo różne odniesienia wzajemne ludzi. Jakie zatem mamy możliwe rozwiązania?
Możemy powiedzieć, że to jest słowo puste, gdyż ludzie nazywają miło19
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miłość

ścią różne rzeczy, albo możemy szukać jakiejś wspólnej płaszczyzny dla
tych wszystkich określeń miłości. Tomasz poszedł tą drugą drogą i stwierdził, że tym powodem, czyli jak gdyby podmiotem miłości w nas, jest nasza realność, czyli sam fakt, że jesteśmy. Miłość więc jest z tego powodu,
że jesteśmy. Miłość, jak każda z relacji osobowych, jest dwustronna albo
symetryczna. W związku z tym, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podmiotem, przyczyną, argumentem miłości – jeśli można tak powiedzieć – jest
realność i takie swoiste krążenie tej realności między dwiema osobami,
to właściwie istotą miłości lub naturą miłości, czyli tym „wspólnym mianownikiem” jest współobecność, współprzebywanie, jakiś rodzaj „bycia-dla-siebie”. Dlatego dwie powiązane ze sobą osoby mogą wnosić bardzo
różne treści w tę relację i dlatego może być tak wiele postaci oraz tak wiele form miłości. Włączenie miłości do problematyki etycznej jest – jak
wspomniano – zasługą św. Tomasza, ale też nie do końca. Arystoteles mówił tu o przyjaźni, Tomasz mówi o miłości. Jaka więc jest różnica? Można odpowiedzieć, że mniej więcej taka, jak pomiędzy grecką philia a chrześcijańską caritas. Przyjaźń Arystotelesa zakładała, że pewni ludzie są
naszymi nieprzyjaciółmi, natomiast miłość w chrześcijaństwie obejmowała także tych, którzy nimi nie są, a więc nieprzyjaciół. Postawienie więc
akcentu na miłość było pewnym poszerzeniem etyki greckiej i jak gdyby
rozszerzeniem jej zakresu.
3. Trzecia sprawa to problem sumienia jako podmiotowej normy moralności. Co to znaczy? To znów jest zagadnienie, o którym już Arystoteles wiedział, bo pisał, że ostatecznie zasady etyczne są ogólne, (Platon by
powiedział, że są pewnymi ideami), a nasze postępowanie jest jednostkowe: to jest moja konkretna decyzja, że ja tak a nie inaczej w tej sprawie
postąpię. I wobec tego sumienie stanowi to „miejsce” we mnie, w którym
na podstawie tych ogólnych zasad podejmuję konkretną decyzję. Arystoteles nie chciał mówić o sumieniu, które nazywał zamiarem, bo – jak powiada – zamiary są tajne. Przyznawał, że ów zamiar jest czymś najważniejszym w człowieku, ale nie poddaje się on badaniom empirycznym, bo
jest utajony w ludzkim wnętrzu. W chrześcijaństwie sytuacja była inna,
bo dla Boga nic nie jest tajne, w związku z tym dało to asumpt do badań
nad sumieniem. Tomasz wymienia składniki sumienia. Pierwszy z nich
to prasumienie (nazwane też synderezą). Stanowi ono w człowieku podstawowe rozeznanie moralne, elementarną zdolność odróżniania dobra
od zła, taką, że przynajmniej dla siebie nie pragnę zła. Dlatego brak takiego odróżnienia jest kwalifikowany jako defekt instynktu samozachowawczego. Prasumienie jest wobec tego pewną podstawą, na której się
dalej buduje sumienie. Drugi składnik sumienia to pewien namysł moralny. Namysł, który w tradycji nazywany był kontemplacją. Co to zna20
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czy? Znaczy to, po prostu, że każde działanie musi być przedtem w jakiś
sposób rozpoznane i zbadane. Tu chodzi także niekiedy o zwykłą wiedzę.
Jeśli chcemy komuś pomóc, musimy wiedzieć jak mu pomóc. (Często się
mówi, że zrobiłem coś bezmyślnie albo że nie pomyślałem). I w ten sposób namysł moralny jest warunkiem prawidłowego osądu sumienia. Trzecia sprawa, to mądrość jako taka ostateczna zasada rozstrzygająca. Na
czym ona polega? Jest też bardzo prosta. Polega bowiem na wyprowadzeniu właściwego dobra z rozpoznanej prawdy. Nie wystarczy bowiem wiedzieć jak postąpić; trzeba jeszcze chcieć, żeby skutkiem tego, co zrobię, było dobro. I te trzy składniki stanowią razem to, co nazywamy sumieniem.
Zakłócenie na każdym z tych etapów powoduje potem określone negatywne konsekwencje, których trudno się nie domyślić.
4. I ostatnia z tych interwencji Tomasza, to prawo naturalne. W etyce
prawo naturalne, to jest pewien temat rzymski. Stało się to problemem
Rzymian, gdy zaczęli uczyć się filozofii i w niej także etyki. Problem polegał na tym, jak przełożyć etykę na język prawa. I ktoś, prawdopodobnie
Cyceron, zauważył, że prawo naturalne to nic innego, jak coś, co Rzymianie od dawna nazywali ius gentium, prawo wspólne wszystkim narodom.
Święty Tomasz interpretuje je bardzo prosto, a mianowicie, że prawo naturalne stanowi rozpoznanie przez nasz rozum otaczającej nas rzeczywistości, jako pola naszego działania. W związku z tym prawo naturalne
w odniesieniu do człowieka rozumiemy w taki sposób (absolutnie logiczny), że własności człowieka jako bytu traktujemy jako cel w etyce, czyli
jako cel postępowania. A więc takie własności jak istnienie, intelekt, wola, ciało, relacje z innymi dyktują nam określone wskazania moralne. Na
przykład z własności, jaką jest istnienie, wypływa prawo do życia i zarazem obowiązek jego ochrony, z takiej własności, jak intelekt, pochodzi
prawo do prawdy. Podobnie jest z wolnością, której fundament stanowi
wola człowieka, jako władza podejmowania decyzji. Z faktu posiadania
ciała także rodzą się podstawowe potrzeby materialne i nawet w powszechnym przekonaniu moralnym jesteśmy zobowiązani do nakarmienia głodnego, nawet jeśli z własnej winy nie ma on co jeść. Prawo naturalne obejmuje ponadto podstawowe relacje, relacje osobowe. Dotyczy to praw
rodziny, a także prawa do przyjaźni z kim chcemy.

* * *
Arystoteles sformułował podstawy etyki, które były z powodzeniem wykorzystywane w różnych systemach etycznych przez co najmniej dwa tysiąclecia. Systemy te różniły się wizją człowieka (czyli odpowiedzią na
pytanie o jego naturę), inaczej niekiedy postrzegały cel ludzkiego życia,
inna więc jawiła się hierarchia cnót i wad. Także teologie moralne trzech
21
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wielkich religii monoteistycznych często opierały się na myśli Stagiryty,
czego nauczanie moralne Tomasza z Akwinu może być dobrym przykładem. Zakwestionowanie sformułowanych przez Arystotelesa podstaw
etyki było – o czym już wspomniano – dziełem Immanuela Kanta, który
usunął z etyki jej antropologiczne podstawy, gdyż istotę człowieka uznał
za niepoznawalną. Powstała w wyniku tej operacji „etyka moralnego obowiązku”, o której Étienne Gilson słusznie napisał, że stanowi w istocie to,
co pozostało z etyki chrześcijańskiej po usunięciu z niej filozofii greckiej9.
Od czasów Kanta etycy, a w naszych czasach szczególnie etycy i historycy, prześcigają się w krytykowaniu etyki Arystotelesa, oskarżając ją
o jednostronność (eudajmonizm), egoizm, „klasowo zorientowany konserwatyzm”10. Tymczasem to jednostronne wydają się te krytyki, które
redukują arystotelesowską etykę do jakiegoś jednego jej aspektu. Oprócz
bowiem genialnego pomysłu na obiektywizację empirycznie odkrywanego dobra, sukcesem Arystotelesa jest jego schemat moralnego życia
człowieka, który pozwala, mając strukturę swoistego koła, na rozpoczęcie refleksji etycznej niemal od dowolnego miejsca tego koła, a i tak wszystkie istotne elementy etyki się w tej refleksji znajdą. Można więc rozpocząć etykę od tematu szczęścia (eudajmonologia), ale także od tematu
celu (teleologia), wtedy punktem dojścia będzie problem natury ludzkiej
i jej rozumny charakter. Możemy jednak rozpocząć od tematu natury, akcentując naturalizm tej etyki, lub od tematu rozumności, akcentując jej
racjonalizm lub lepiej: intelektualizm. Można też podchodząc do etyki od
strony jej praktycznych zastosowań (wychowanie) rozpocząć od analizy
zalet moralnych człowieka, czyli cnót (aretologia). Tomasz z Akwinu uzupełnia etykę Arystotelesa o temat prawa naturalnego i temat sumienia.
Także i one mogą stanowić punkt wyjścia etyki. Wyliczenie tych wszystkich możliwości uświadamia nam, dlaczego tak wielu etyków korzystało z ujęć Stagiryty, nie czując się skrępowanymi jego myślą, a często nawet odżegnując się od różnych jego szczegółowych rozstrzygnięć.
Nietrudno więc dostrzec ponadczasową wartość etyki Arystotelesa i wielki geniusz jego samego. Do tego geniuszu nawiązał w odniesieniu do całego szeregu tematów Tomasz z Akwinu.

9
10

Étienne Gilson, Duch filozofii średniowiecznej, tłum. Jan Rybałt, Izabela Truskolaska,
Warszawa 1958, s. 313.
Alasdair MacIntyre, Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX
wieku, tł. Adam Chmielewski, Warszawa 2000, s. 107.
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Przekonanie o wyjątkowości człowieka było wspólne wielu filozofom
i to reprezentującym różne nurty myślenia. Platon uznał człowieka za
duszę uwięzioną w ciele. Ojczyzną duszy był świat bogów i idei, a na
ziemi zaś była tylko pielgrzymem. Arystoteles, stosując zgodnie ze swoją metodologią poznanie empiryczne, stwierdził, że człowiek to zwierzę
rozumne. Ta rozumność była dla Arystotelesa czymś tak wyjątkowym,
że aż boskim. Plotyn, twórca neoplatonizmu, głosił, że człowiek to anima in horizonte (dusza na granicy) świata materialnego i świata duchowego, co daje człowiekowi wyjątkową pozycję w całym universum.

wyjątkowość
człowieka

Człowiek jako osoba
To przekonanie o wyjątkowości człowieka w pojęcia filozoficzne przekuł Boecjusz, formułując swą słynną definicję osoby jako rationalis
naturae individua substantia (byt jednostkowy o rozumnej naturze). Święty Tomasz akceptował tę definicję, wprowadzając w niej różne modyfikacje w zależności od kontekstu ujmowania tego zagadnienia11. Z jego
rozważań wynika określenie osoby za pomocą swoistych „punktów
brzegowych”, które sam Akwinata określa jako constitutiva personae. Są
nimi: jednostkowość, rozumność, wolność oraz relacje osobowe.
Jednostkowość, podkreślana mocno już przez Boecjusza, wskazuje,
że osobą, czyli czymś – jak mówi Tomasz – „najdoskonalszym w naturze”, jest wyłącznie jednostkowy, realny byt rozumny. Wynika z tego,
że osobami w sensie filozoficznym nie są instytucje i wspólnoty, nawet
jeśli dziś nazywa się je „osobami prawnymi”, odróżniając je od pojedynczych ludzi, których określa się jako „osoby fizyczne”. Tę wyjątkową
wartość osoby ludzkiej trafnie, choć drastycznie, przedstawił w swym
wierszu Tadeusz Różewicz:
ta staruszka która
ciągnie na powrozie kozę
11

Problemowi ujęcia osoby w tekstach Tomasza z Akwinu poświęcono osobny tom:
Subsystencja i osoba według św. Tomasza z Akwinu, red. M. Gogacz, Warszawa 1987
[seria: Opera Philosophorum Medii Aevi, t. 8]. Mirosław Kaczorek w rozprawie pt.
Teoria osoby w „Summa Theologiae” św. Tomasza z Akwinu (tamże, s. 107-195) ciekawie
ukazuje, jak Tomasz opisuje osobę z różnych punktów widzenia, jakby chciał zwrócić
uwagę czytelnika bardziej na desygnat pojęcia osoby (czyli sam byt osobowy) niż na
definicje.
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definicja osoby

niepowtarzalność
osoby
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jest potrzebniejsza
i cenniejsza
niż siedem cudów świata
kto myśli i czuje
że ona jest niepotrzebna
ten jest ludobójcą12

rozumność

wolność

Dodajmy, że jednostkowość osoby stanowi o jej indywidualności,
niepowtarzalności, wyjątkowości. Każda osoba jest niezastępowalna,
nieprzekazywalna, jedyna w swoim rodzaju13.
Rozumność oznacza, że osoba dysponuje poznaniem przekraczającym fizyczność poznawanych przedmiotów, to znaczy może je ująć w ich
istocie, określić sposoby ich bytowania, utworzyć ich abstrakcyjne pojęcia ogólne (rodzajowe, gatunkowe) lub transcendentalne. Śladem posiadania tak określonej rozumności jest bezinteresowne pragnienie poznania: wiedzy, aby wiedzieć, takiej, której w żaden sposób nie da się
praktycznie spożytkować. Jest to dziś, w naszych radykalnie utylitarystycznych czasach, dość trudne do zaakceptowania, gdyż nawet instytucjonalnie wymaga się, aby każde badania naukowe przekładały się
na zastosowania praktyczne. Jaka jednak praktyka może wynikać z analizy poezji, odkryć archeologicznych czy astronomicznych? A jednak
chcemy znać poezję, historię, kosmos. Chcemy oglądać zabytki, nieznane kraje i miasta, pomimo że nie przynosi nam to żadnych korzyści (a
raczej generuje straty, bo podróże przecież kosztują).
Wolność oznacza najpierw, że osoba nie jest całkowicie zdeterminowana swą naturą. Oczywiście jesteśmy ograniczeni w różnych sprawach
przez swoją duchowo-fizyczną strukturę. Uzależnia bowiem nas ona od
przyciągania ziemskiego, powietrza, odpowiedniej temperatury, powoduje konieczność odżywiania, odpoczynku. Jednakże poza sferą konieczności dysponujemy też sferą wolności. Dobro, którego pragniemy (przynajmniej dla siebie), możemy osiągać różnymi drogami. Oczywiście
konieczne jest do tego rozumne rozeznanie, zastanowienie się, czasem
oszacowanie ryzyka. Wynika z tego, że nasza wolność jest przedłużeniem naszej rozumności – jej swoistym skutkiem. Tak przynajmniej ujmował to Arystoteles, który w rozumności dostrzegał naszą „jakościową” różnicę w stosunku do zwierząt i widział jej przejawy w różnych
dziedzinach życia, co Tomasz z Akwinu przekuł na lapidarną formułę:
12
13

Tadeusz Różewicz, z wiersza pt. W środku życia.
Nieprawdziwe jest popularne stwierdzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych. Trafnie
podważył to Janusz Kapusta w jednym ze swoich rysunków z serii „plus-minus”: „jeśli
każdy jest do zastąpienia, nawet papież, czy również twoja matka?”, zob. J. Kapusta,
Plus minus. Podręcznik myślenia, Poznań 2014, s. 43.
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„rozum zamiast pazurów”14. Wspominano już, że dziś często zwalnia się
człowieka z odpowiedzialności za działania, przekonując, że wolność
jest fikcją, że wszystkie nasze działania są zdeterminowane biologiczne, psychicznie lub społecznie. Trudno jednak nie zauważyć, że ludzkie
działania są często tak absurdalne, że nie za bardzo można przypisać je
naturze, np. człowiek może zdecydować się na samozniszczenie, czego
nie spotykamy w świecie zwierząt i roślin.
Relacje osobowe, które z pozoru przypominają instynktowne związki zwierząt, pewien niespotykany w przyrodzie paradoks mają wprost
wpisany w swoją strukturę. Oto bowiem człowiekowi bardziej niż na
swoim dobru zależy na dobru innej osoby, stawia ją niejako przed sobą,
jest gotów poświęcić dla niej wszystko, co ma najcenniejszego. Takie
skutki powoduje miłość – nie spotykamy takich postaw w świecie przyrody, tylko osoba nawiązuje z innymi osobami relacje o tak wyjątkowym charakterze15.
Relacje osobowe dopełniają ujęcie osoby w tekstach św. Tomasza.
Tradycyjnie jeszcze mówi się w filozofii o skutkach wyjątkowej struktury bytu osobowego. Te skutki to autonomia osoby (ens in se) i podmiotowość osoby (ens per se). Autonomia osoby oznacza, że jest ona wyposażona w podstawy niezależnego poznawania (intelekt) i decydowania
(wola). Podmiotowość zaś oznacza, że osoba jest autorem swoich działań poznawczych i decyzyjnych.
Przedstawione cechy osoby stanowią nie tylko o jej wyjątkowej pozycji wśród bytów (określanej jako godność osoby), ale także implikują
uprawnienia osoby, sytuujące się w obrębie prawa naturalnego. Poznanie intelektualne, którym dysponuje osoba, powoduje, że jej naturalnym prawem jest prawo do prawdy, jej poznawania, dowiadywania się,
swobody poszukiwań prawdy. Posiadanie woli implikuje wolność osoby, jej prawo do stanowienia o sobie, do dowolnego wyboru drogi życiowej, swobody działań szczegółowych, relacji z innymi, postępowania w różnych sprawach. Oczywiście wolność tak rozumiana wiąże się
zawsze z odpowiedzialnością za podejmowane działania. Zwracał na to
szczególną uwagę Karol Wojtyła, odnosząc to do postępowania osób
wiążących się miłością. Ciekawie też sformułował implikację, jaka wyTomasz z Akwinu, O władzy, I, 1, tłum. Jacek Salij, w: Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła
wybrane, tłum. i oprac. J. Salij, Poznań 1984. Stagiryta swoje uzasadnienie konieczności
życia we wspólnocie podejmuje na początku swego traktatu o polityce, zob. Arystoteles,
Polityka, 1252-1253, tłum. Ludwik Piotrowicz, korzystam z: Arystoteles Dzieła
wszystkie, t. 6, Warszawa 2001.
15
Zob. Arkadiusz Gudaniec, Paradoks miłości bezinteresownej, Studium z antropologii
filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2015.
14
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relacje osobowe

godność osoby
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„norma
personalistyczna”

nika z faktu nawiązywania przez osobę relacji osobowych. Nazwał ją
„normą personalistyczną”, która mówi, iż „osoba jest takim dobrem, że
właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tylko miłość”16.

Intelekt i wola
władza

sprawność

sprawność
pierwszych zasad

Poznanie intelektualne i wolne postępowanie realizują się w człowieku
dzięki wyposażeniu go w podmioty (swoiste narzędzia), umożliwiające
mu te działania oraz dzięki nabywaniu przez człowieka umiejętności
posługiwania się tymi narzędziami. Owe narzędzia nazwano „władzami”, a umiejętności posługiwania się nimi – „sprawnościami”. Władzami poznawczymi w człowieku są intelekt czynny (intellectus agens) i intelekt możnościowy (intellectus possibilis). Władzę decydowania
nazwano wolą (voluntas). Ich działania powiązane są – i to wielopłaszczyznowo – z funkcjonowaniem ciała i zmysłów. Intelekt czynny „operuje” w poznawczej sferze zmysłowej, wola ma nieustanny kontakt
z uczuciami. Powoduje to określone konsekwencje dla ludzkiego działania i dodatkowo je komplikuje17.
Dla moralności zasadnicze znacznie mają sprawności (czyli umiejętności) władz intelektualnych. Tomasz dzieli je na dwie grupy: 1. sprawności odnoszące się do poznania (tzw. sprawności teoretyczne) i 2. sprawności kierujące postępowaniem (tzw. sprawności praktyczne).
Interesujące jest, że według Akwinaty intelekt nabywa zarówno sprawności poznawczych teoretycznych, jak i praktycznych, domeną zaś woli są wyłącznie sprawności praktyczne, które jednak mają taką cechę,
że nie mogą być użyte źle (takie użycie jest po prostu ich zaprzeczeniem,
jak niesprawiedliwość jest zaprzeczeniem sprawiedliwości). Mają więc
one pozycję zalet moralnych, czyli cnót.
Katalog tych sprawności u św. Tomasza – zgodnie z naturą samej filozofii – rozpoczyna się od rzeczy najbardziej podstawowych. W dziedzinie sprawności poznawczych intelektu taką najbardziej podstawową jest sprawność pierwszych zasad poznania (intellectus principiorum).
Nabywamy tej sprawności już we wczesnym dzieciństwie, ucząc się, że
Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin, 1986, s. 42. Zob. też: Katarzyna
Goszcz, Artur Andrzejuk, Norma personalistyczna jako sposób ochrony osób w książce
„Miłość i odpowiedzialność” Karola Wojtyły, w: Ochrona życia i zdrowia człowieka
w nauczaniu Jana Pawła II, prac. zbior. red. Jacek Czartoszewski, Warszawa 2006, s.
185 – 191.
17
Szerzej na ten temat w książce Tomasz z Akwinu jako filozof, wyd. 2, Warszawa 2019,
s. 52-79.
16
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jedna rzecz nie jest zarazem drugą rzeczą, że nie ma stanów pośrednich
pomiędzy „być” i „nie być”, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Są to
umiejętności tak podstawowe, że z ich funkcjonowania w naszym poznaniu nawet nie zdajemy sobie sprawy. Możemy jednak sobie wyobrazić skutki ich braku; uniemożliwiłyby one jakiekolwiek poznanie, gdyż
mylilibyśmy rzeczy ze sobą, nie odróżnialibyśmy fikcji od realności, nie
potrafilibyśmy wskazać na przyczyny najprostszych zjawisk oraz przewidzieć ich skutków. Sprawność wiedzy (scientia) sprowadza się właściwie do umiejętności odpowiadania na pytanie: Co to jest?. Jest to pytanie o istotę rzeczy. W odpowiedzi na to pytanie chodzi o wskazanie na
istotę rzeczy, a nie na jej przypadłości. Jest to więc umiejętność odróżniania tego, co ważne w danej sprawie, od tego, co nieważne, selekcji
materiału poznawczego, jego streszczenia. Mądrość (sapientia) – szczególnie wtedy, gdy odnosi się do poznania – jest umiejętnością odpowiedzi na pytanie: Dlaczego? Jest więc wskazaniem na przyczyny obserwowanych skutków. Mądrość można zatem nazwać sprawnością
diagnostyczną lub analityczną, jeśli diagnozę lub analizę będziemy rozumieli jako wskazywanie na zasady lub przyczyny. Tomasz dopowiada, że tak rozumiana mądrość może być cnotą intelektualną, gdy przekracza przedmioty poszczególnych nauk i swoiście je „osądza”. Chodzi
o to, że jest to umiejętność człowieka, który potrafi będąc np. fizykiem,
chemikiem, filozofem lub teologiem uporządkować dziedziny, którymi
się zajmuje, i przypisać je do właściwych aspektów poznania rzeczywistości. Dlatego Tomasz napisał, że głównym zadaniem mędrca jest porządkowanie18. Można nawet powiedzieć, że mądrość jest cnotą interdyscyplinarną lub metaprzedmiotową (żeby użyć modnych dziś w nauce
terminów).
W odniesieniu do postępowania – podobnie – sprawność pierwszych
zasad praktycznych (prasumienie, łac. synderesis) jest absolutnie podstawowa i niezbędna do normalnego funkcjonowania w życiu i polega
po prostu na chceniu dobra i niechceniu zła – przynajmniej dla siebie
samego. Chodzi tu o fundamentalne odróżnienie dobra od zła. Oczywiście nie jest to jeszcze cała moralność, ale budowanie jakiejkolwiek moralności nie jest możliwe bez tej podstawowej umiejętności. Wydaje się
więc, że trafnie nazwano po polsku tę sprawność prasumieniem. Kolejną sprawnością intelektu, odnoszącą się do postępowania, jest roztropność (prudentia). Nazwano ją nawet w tradycji „właściwą racją postępowania” (recta ratio agibilium), gdyż polega ona na doborze odpowiednich
18

Na początku Summy filozoficznej. Korzystam z: Święty Tomasz z Akwinu, Prawda
wiary chrześcijańskiej, t. 1. tłum. Z. Włodek i W Zega, Poznań 2003, s. 17.
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mądrość

prasumienie

roztropność
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sztuka

cnoty woli

środków do osiągnięcia obranego celu. Tomasz pisze, że cel życia człowieka jest obiektywny, nie wymyślamy go sobie, odkrywa go zatem mądrość, jako najważniejsza sprawność teoretyczna. Drogi do tego celu
mogą być jednak różne. Ich wybór i wybór poszczególnych etapów tych
dróg należy do roztropności. Podobną sprawnością w odniesieniu do
wytwarzania jest sztuka (ars), przy czym owo wytwarzanie jest tutaj
rozumiane bardzo szeroko: stanowi je każde utrwalenie jakiejś myśli
w materiale fizycznym. Wytworem sztuki będą więc przedmioty użytkowe, ale także tekst, przemówienie, muzyka, obraz. Sztuka zatem jest
tu rozumiana znacznie szerzej niż dzisiejsza działalność artystyczna.
Cnoty woli Tomasz z Akwinu ujmuje w cztery grupy, przyporządkowane tzw. cnotom kardynalnym: roztropności, sprawiedliwości, męstwu
i umiarkowaniu. Pierwszą rzeczą, która może nas tu zdziwić, to ponowne pojawienie się roztropności, która omawiana była już poprzednio jako sprawność intelektu. Tomasz nie zmienia swoich wcześniej wyrażonych poglądów, umieszczając roztropność – za pewną tradycją – wśród
cnót woli. Podkreśla, że jest to ciągle w istocie swej cnota intelektualna, ale ponieważ kieruje ona ludzkim postępowaniem, a ostateczną instancją decydującą o tym postępowaniu jest wola, dlatego roztropność
stanowi swoisty pas transmisyjny pomiędzy intelektem i wolą. Możemy z tego punktu widzenia nazwać ją nawet cnotą współpracy intelektu i woli. Tak rozumiana roztropność jest omawiana przez Tomasza bardzo szeroko i właściwie jego Traktat o roztropności można by określić
jako „tomistyczny podręcznik zarządzania”. Sprawiedliwość (iustitia)
jest cnotą regulującą relację między osobami. Polega więc ona na „stałej woli oddaniu każdemu, co mu się słusznie należy”. Z istoty swej jest
to zatem cnota wolitywna, gdyż polega na wspomnianej woli oddania
każdemu tego, co mu się należy, ale – widzimy jasno – że akt tej cnoty
uzależniony jest od ustalenia, co się komuś od nas słusznie należy. To
ustalenie musi być dziełem rozumu. Sprawiedliwość w związku z tym
nie może dobrze funkcjonować bez poprawnego działania intelektu. Męstwo (fortitudo) i umiarkowanie (temperantia) to cnoty odnoszące się
w szczególny sposób do uczuć. Męstwo jest przezwyciężaniem strachu,
gdy trzeba stawić czoło jakiemuś niebezpieczeństwu, a także jest znoszeniem cierpień, gdy wymaga tego dobro jakiejś osoby lub sprawy.
Umiarkowanie reguluje uczucia odnoszące się do przyjemności. Ciekawym akcentem, jaki stawia Tomasz przy okazji omawiania tych dwóch
ostatnich cnót, są osobowościowe skutki ich posiadania. Męstwa zazwyczaj „nie widać” na co dzień wśród obserwowanych przez nas ludzi (może mniej dotyczy to umiarkowania). Dopiero w sytuacjach ekstremalnych okazuje się, że ktoś zachował się mężnie, a ktoś inny stchórzył.
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Podobnie jest z umiarkowaniem – nie wiemy, czy ktoś, kto nie je słodyczy świadomie się w tym ogranicza, a bardzo lubi słodycze, czy też po
prostu ich nie lubi i nie je. Jednakże umiarkowanie owocuje szlachetnością człowieka (honestas), swoistą akuratnością we wszystkim, „duchową elegancją”, jak szlachetność określił Mieczysław Gogacz19. Natomiast męstwo skutkuje wielkodusznością (magnanimitas), czyli cnotą,
która kieruje człowieka wyłącznie do spraw najwyższej wagi. Łatwo to
zrozumieć, gdy uświadomimy sobie, że człowiek mężny, czyli ktoś, kto
jest w stanie zaryzykować własnym życiem w obronie osób lub wspólnot, ma w życiu pewną wyraźnie zarysowaną hierarchię celów i wartości. Odróżnia więc rzeczy najważniejsze od tych tylko ważnych, a te
od mniej ważnych i mało ważnych. Ostatecznie zabiega wyłącznie o te
najważniejsze, co jest istotą wielkoduszności.
Wymienione sprawności i cnoty można przedstawić w następującym
schemacie:

Przyglądając się temu schematowi, wyraźnie dostrzegamy, że św. Tomasz głosi hegemonię intelektu w naszym życiu moralnym. To bowiem
intelekt nie tylko poznaje otaczającą nas rzeczywistość, ale jest także
głównym „autorem” naszych działań. Jest to więc bez wątpienia intelektualizm etyczny, jednak nie taki, jak Sokratesa, dla którego rozum
19

Zob. M. Krasnodębski, W poszukiwaniu duchowej elegancji, Chicago–Warszawa 2011,
s. 15-16. Książka jest również dostępna w wersji e-booka: https://www.e-bookowo.pl/
nasi-autorzy/mikolaj-krasnodebski.html.
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był jednym pryncypium postępowania. Intelektualizm tomistyczny polega na uznaniu wspomnianej hegemonii intelektu wśród władz człowieka. Ten bowiem u Tomasza nie zastępuje woli i nie zwalnia jej z obowiązku wybierania, ale wszelkich danych do tych wyborów dostarcza
intelekt. Bez tego wola jest ślepa. Dysponując danymi intelektualnymi,
wola może je oceniać, może je odrzucić, zmuszając intelekt do dalszych
poszukiwań, lub może się w ogóle nimi nie interesować i motywować
się np. uczuciami. Bo to ostatecznie wola „decyduje i ryzykuje”20.

Poznawanie i postępowanie
hegemonia
intelektu

Ta hegemonia intelektu przejawia się u św. Tomasza także w opisie struktury ludzkiego postępowania21. Akt owego postępowania rozważa kompleksowo, unikając jednostronności, która była udziałem wielu poprzedników Akwinaty, jak choćby wspomnianego Sokratesa, który
w intelekcie widział jedyne pryncypium postępowania moralnego, czy
Abelarda, który przeakcentował znaczenie intencji czynu, przez co zminimalizował znaczenie jego skutków. Tomasz także – co już wielokrotnie zaznaczono – podziela intelektualizm etyczny w stylu Arystotelesa,
przeciwstawiając się tym woluntaryzmowi św. Augustyna, św. Anzelma i wielu innych. Ten woluntaryzm traktował bowiem wolę, władzę
decyzyjną, jako władzę dominującą w człowieku, hegemona wśród władz
ludzkich, uzależniającego od siebie nie tylko władze zmysłowe, lecz także intelekt. W tomizmie jest odwrotnie: tym hegemonem wśród władz
ludzkich jest intelekt.
Akt ludzkiego postępowania opisuje Tomasz w ramach swojej filozofii bytu (metafizyki), pytając o jego materię, formę, przyczynę i przypadłości. Materię czynu pojmuje najszerzej, uważając, że jest nią samo podjęcie czynu, jego zaistnienie. Przeciwieństwem będzie więc tu
zaniechanie, niepodjęcie działania. Formą czynu jest jego przedmiot,
a więc to, czego dokonaliśmy w ramach tego czynu, czyli jego skutek.
Tomasz uważa, że tę formę czynu określa intelekt, podobnie jak jego
okoliczności, które w odniesieniu do postępowania mają pozycję przyM. Gogacz, Szkice o kulturze, Kraków–Warszawa/Struga 1985, s. 79. Edycja internetowa:
www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/szkice_o_kulturze.pdf [10.2020].
21
Chodzi oczywiście o działanie ludzkie (actus humanus), a nie wyłącznie działanie
człowieka (actus hominis). Realizowane bowiem przez człowieka działania mogą być
moralnie obojętne, jak trawienie czy spanie, natomiast działania ludzkie (nazywane
tu postępowaniem), czyli takie, które podejmuje człowiek jako byt rozumny i wolny
(osoba), podlegają decyzji człowieka, a co za tym idzie, także ocenom moralnym.
20
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padłości. Przyczyną aktu postępowania jest jednak wola, która wybiera cel działania, akceptując lub nie wskazania intelektu, i podejmuje działanie. Tu jest miejsce na intencję, czy wewnętrzne w woli jej
zamierzenie.
Zagadnienia te można zilustrować w poniższej tabeli:
RODZAJ DOBRA
MORALNEGO

ELEMENT
STRUKTURALNY BYTU

ELEMENT
STRUKTURALNY CZYNU

PRZYCZYNA

rodzajowe

materia

działanie (motus)

istnienie (esse)

gatunkowe

forma

przedmiot

intelekt

przypadłościowe

przypadłości

okoliczności

intelekt

celowościowe

przyczyna

cel

wola

Odnosząc te ustalenia do problemu oceny ludzkiego postępowania,
Tomasz pisze, że na dobro moralne czynu składają się cztery wymienione elementy:
1) dobro rodzajowe, ze względu na to, że działanie jest bytem przypadłościowym i wobec tego przysługuje mu dobro jako własność bytu;
2) dobro gatunkowe, zależące od przedmiotu postępowania, a ten – jak
pamiętamy – zależy od intelektu;
3) dobro okolicznościowe, wynikające z okoliczności (mających pozycję
przypadłości) dokonywania czynu;
4) dobro celowe, zasadzające się na zamierzeniu, jakie wobec czynu ma
wola.
Tomasz pisze, że określone działanie może mieć jedną z wymienionych postaci dobra, a niedomagać w innym. Może być na przykład czynność dobra ze względu na swój przedmiot i okoliczności, a będzie się
zwracała do niedobrego celu albo odwrotnie. Jako przykład podaje udzielenie jałmużny dla własnej chwały. Sam czyn, jego przedmiot, czyli
wspomożenie potrzebującego, także nawet okoliczności jego dokonania
mogą być dobre i stosowne, jednak wewnętrzna egoistyczna intencja
ofiarodawcy powoduje, że ów czyn nie jest całkowicie dobry pod względem moralnym. Dlatego Tomasz przypomina starą zasadę sformułowaną przez Pseudo-Dionizego, że „każdy jednostkowy brak powoduje zło,
podczas gdy dobro zachodzi tylko wtedy, gdy wszystkie jego warunki
są spełnione”22. Zasadniczo więc dla Tomasza tylko to działanie jest
dobre, które ma to poczwórne dobro.
22

Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu (dobro pochodzi z całkowicie dobrej
przyczyny, zło – z jakiegokolwiek braku). Summa Theologiae, I-II, 18, a. 4, ad 2. Quilibet
singularis defectus causat malum, bonum autem causatur ex integra causa (ut Dionysius
dicit, IV cap. de Div. Nom.). Podaję w tłumaczeniu o. Feliksa Wojciecha Bednarskiego
OP, zob. Św. Tomasz z Akwinu, Summa Teologiczna, I-II, q. 1 – 21, t. 9, Cel Ostateczny,
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wolna wola

współzależność
intelektu i woli

Kluczowa rola intelektu (lub rozumu) w naszym postępowaniu nie
powinna nam jednak przysłonić woli, która ostatecznie „decyduje i ryzykuje”. Można więc powiedzieć, że intelekt zachowuje się jak doradca, ekspert, analityk, przygotowujący dane dla decydenta. Jednak to
ów decydent, czyli wola w człowieku, podejmuje decyzję i za nią odpowiada. Pamiętamy, że dla Arystotelesa o charakterze ludzkiego postępowania decydował cel. Ten cel, według Tomasza, przyczynuje postępowanie, a władzą, która go określa, jest właśnie wola. I nawet jeśli
dobro postępowania człowieka zależy w dużej mierze od intelektu, to
jednak dobro i zło moralne decyduje się w woli. Intelekt może błądzić,
może się pomylić, może nie być dostatecznie dobrze przygotowany
(usprawniony) do kierowania postępowaniem człowieka w takiej lub
innej dziedzinie, jednak to wola chce dobra lub jego nie chce. Dlatego
Tomasz pisze, że samego człowieka ocenia się moralnie na podstawie
jego woli – pragnie ona dobra moralnego czy raczej jej na tym dobru
nie zależy.
Skomplikowaną wzajemną zależność intelektu i woli dobrze opisuje dwudziesta pierwsza tzw. teza tomistyczna. Mówi ona, że:
• wola nie wyprzedza intelektu, lecz postępuje za nim;
• pożąda ona w sposób konieczny tego, co intelekt przedstawia jako
dobro zaspokajające całkowicie jej pożądanie;
• jednak wybiera w wolny sposób między różnymi innymi dobrami,
które jej przedkłada intelekt;
• dlatego wybór następuje po ostatnim sądzie praktycznym;
• to wola sprawia, że ten sąd jest ostatni23.
Konkretyzacją tych zasad jest upowszechniony przez Jacka Woronieckiego, a opracowany na podstawie Tomaszowego Traktatu o uczynkach, schemat podejmowania decyzji24. Dobrze obrazuje on zarówno hegemonię intelektu w ludzkim życiu moralnym, jak i wzajemną zależność
intelektu i woli w kierowaniu postępowaniem człowieka. Punktem wyjścia tego schematu jest przyjęcie, że akt intelektu zawsze poprzedza akt
woli, czyli poznanie jest zawsze przed wybieraniem. Ponadto poznanie
polega zawsze na odbieraniu informacji, jest zatem w swej istocie bierne. Po prostu władze poznawcze otwierają się na poznawany przedmiot
czyli szczęście oraz uczynki ludzkie, tłum. F. W. Bednarski, Londyn 1963.
Édouard Hugon, Zasady filozofji. Dwadzieścia cztery tezy tomistyczne, tłum. Aleksander
Żychliński, Poznań 1925, s. 146-153.
24
J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, Lublin 1986, s. 104. Jest to pewna
modyfikacja tabeli, którą można znaleźć w pracach wielu tomistów. Szerzej na ten
temat: A. Andrzejuk, Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu, Warszawa 1999,
s. 80 przypis 1.
23
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i chcą uzyskać o nim jak najwięcej informacji. Nie tworzą tych informacji, nie manipulują nimi, tylko się swoiście nimi wypełniają. Aktywnym zareagowaniem na to, co poznane jest działanie woli – akceptacja,
wybieranie, odrzucanie, chcenie. Zawsze jednak kolejność jest taka: najpierw poznanie, potem decydowanie. Wydaje się to oczywiste, jednak
w życiu często tak nie jest. Mamy jako ludzie skłonność to szybkiego
przerywania procesu nabywania informacji i zastępowania poznawczego skupienia działaniem wyobraźni – marzeniem – jak określił to zjawisko Władysław Tatarkiewicz25. Prowadzi to do różnych problemów,
a czasem nawet życiowych katastrof, bo spróbujmy wejść na wymyślone drzewo, gdy zamiast starannie je obejrzeć i ocenić stan jego konarów, zaczniemy wymyślać, jakie powinno być.
Wspomniany schemat podejmowania decyzji rozpoczyna się, zgodnie
z naturą filozofii, od rzeczy naprawdę podstawowych. Autor nazwał ten
etap „przygotowaniem”. Polega ono na tym, że intelekt poznaje jakiś przedmiot i ocenia go pozytywnie lub negatywnie (np. jako korzyść lub zagrożenie). Jest to bardzo wstępny „pomysł”, np. pomysł, że warto by napisać
książkę o etyce tomistycznej. Takich dobrych pomysłów można mieć wiele (czasem ma się ich za wiele!). Pomysł bowiem sam się nie zrealizuje. Potrzebny jest do tego impuls woli, który nazwano „upodobaniem”. Oznacza ono, że spośród różnych pomysłów jakiś się nam spodobał i będziemy
próbować go realizować. To upodobanie jest działaniem woli. Uruchamia
ono kolejny etap procesu decyzyjnego – zamierzenie. Intelekt na tym etapie intensywnie myśli o swoim pomyśle – konkretyzuje zadanie osiągnięcia go, czyli czyni go celem do osiągnięcia. Nazwano to „zamysłem”, który w życie wciela wola, która ma zamiar zrealizowania go. Nasza książka
o etyce przybiera postać celu do osiągnięcia („zamysł”) i zamiaru osiągnięcia go. Teraz następuje szczegółowe rozważenie dróg realizacji powziętego zamiaru. Intelekt namyśla się nad sposobami jego realizacji:
można pisać książkę w pociągu, podczas dojazdów na zajęcia, można postarać się o stypendium i wyjechać, np. w Alpy lub do Rzymu, i tam napisać tekst, można robić to w czasie roku akademickiego, w przerwach
między rozmaitymi obowiązkami, można też poświęcić na to letnie
wakacje. Decyzja należy do nas, czyli do naszej woli. Jest ona swoiście
25

„Marzenie jest naturalnym stanem i niewątpliwą potrzebą umysłu ludzkiego. I nie
tylko u ludzi młodych i sentymentalnych. Jednakże nie zawsze jest możliwe: to, co
istnieje, działa silniej od tego, co nie istnieje, teraźniejszość jest na ogół silniejsza od
wspomnień i marzeń. Życie praktyczne zmusza nieustannie, by skupiać się na nim i reagować
na nie, jeśli nie chcemy utracić swego stanu posiadania”. Władysław Tatarkiewicz,
Skupienie i marzenie, w: tenże, Pisma zebrane, t. 2, Droga przez estetykę, Warszawa 1972,
s. 71.
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dwuetapowa: najpierw wola odrzuca możliwości skrajne, niemożliwe
do zrealizowania. W naszym przypadku będą to dojazdy pociągiem, bo
nie jeździmy pociągami, oraz stypendium w Alpy lub do Rzymu, bo nie
mamy pojęcia, kto by mógł nam takie stypendium ufundować (i co by
chciał w zamian!). Pozostaje więc pisanie w czasie trwania roku akademickiego lub w wakacje. Te dwie ewentualności stają się przedmiotem
rozmyślania, które polega na zebraniu i rozważeniu wszystkich wad i zalet każdego z nich. W roku akademickim pisanie książki wymaga „wykradania” sobie czasu, częstego przerywania i trudnego powracania do
przerwanych wątków; można jednak w ten sposób „zapracować” na bardziej beztroskie wakacje. Pisanie w wakacje nie ma wymienionych wad,
ale wtedy same wakacje trudno nazwać beztroskimi. Wola ma więc trudny wybór, ale jeśli książka ma powstać, to musi go dokonać. Decydujemy,
że książka powstanie jednak w wakacje. Gdy wreszcie przychodzą, pozostaje nam wykonanie powziętych decyzji. Rozum mówi: Zabieraj się do
roboty! Co nazwano słusznie rozkazem. Ale ileż to razy próbowaliśmy
sobie coś kazać i nic z tego nie wyszło. Wola musi chcieć wykonać ten rozkaz, czyli skłonić rozum, oczy i ręce do wysiłku. Gdy tekst powstał, to jesteśmy zadowoleni (tutaj Woroniecki odwraca kolejność aktów intelektu
i woli i podkreśla, że wola pierwsza cieszy się z uzyskania zamierzonego
celu, nie oglądając się tym razem na intelekt). Rozum jednak podchodzi
do sprawy bardziej chłodno i ocenia przebieg działania i jego skutki: książka jest za gruba, nikt nie będzie chciał jej wydać, nie będzie łatwo znaleźć na nią fundusze... (jeśli jednak trzymają ją Państwo w rękach, to znaczy, że osąd ten był zbyt pesymistyczny). Opisany proces podejmowania
decyzji można ująć w tabeli:

ROZUM

WOLA
A. PRZYGOTOWANIE
U p o d o b a n i e w przedmiocie (lub
niechęć do niego)

1

P o m y s ł osiągnięcia przedmiotu (jako dobrego) lub uniknięcia go (jako złego)

2

Z a m y s ł - myśl o przedmiocie jako celu

Z a m i a r osiągnięcia go

3

N a m y s ł – rozważenie środków do osiągnięcia celu

P r z y z w o l e n i e na użycie jednych
środków, a odrzucenie innych

4

R o z m y s ł – rozsądzenie między środkami

W y b ó r jednego z nich

B. ZAMIERZENIE

C. WYKONANIE
5
6
7

R o z k a z – postanowienie, czyli zarządzenie
czynu

W y k o n a n i e czynne

INNE WŁADZE: W y k o n a n i e bierne
O s ą d przebiegu wszystkich czynności

Z a d o w o l e n i e z osiągniętego celu
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Prasumienie i sumienie
Dotychczas omawiane kryteria postępowania były swoiście zewnętrzne. Cztery warunki dobra moralnego czynu łatwo obserwować z zewnątrz, są one niejako obiektywne i choć możemy je odnieść do siebie
samego, to zawsze wtedy stajemy niejako obok i staramy się z pozycji
obserwatora zobiektywizować ocenę swojego postępowania. Nie inaczej jest z procesem podejmowania decyzji, ujętym w omówionym schemacie. Wprawdzie zilustrowano go podejmowaniem własnej decyzji, to
jednak przecież zrobionym z pozycji obserwowanych skutków, a nie wewnętrznego zmagania się z kolejnymi etapami procesu decyzyjnego.
A jednak dla człowieka najważniejszy jest mechanizm podejmowania
własnych decyzji. To one bowiem powodują wahanie przed ich podjęciem, niepewność w trakcie wykonywania i niepokój o ostateczny wynik po wykonaniu. „Miejscem”, gdzie to wszystko się dzieje, jest sumienie. Celowo napisano wyraz „miejsce” w cudzysłowie, ponieważ
sumienie nie jest jakąś osobną władzą człowieka czy nawet przypadłością. Dla Tomasza z Akwinu jest ono tylko (i aż!) sądem intelektu na temat naszego postępowania26. A sąd to szczególny, gdyż jego zadaniem
jest zastosowanie ogólnych norm moralności do konkretnego działania
w jakiejś jednostkowej sytuacji, z jej uwarunkowaniami „tu i teraz”
i w niekiedy ogromnie skomplikowanych okolicznościach, a czasem także przy braku dostatecznej ilości danych. Jednak nie mamy innego wyjścia: jesteśmy zdani na nasze sumienie. Wiedział dobrze o tym Akwinata, gdy w swojej etyce ocenę moralną konkretnego czynu ludzkiego
całkowicie uzależnił od jego zgodności z sumieniem, nawet błędnym,
niedoinformowanym, błądzącym. Determinacja, z jaką to czynił nie powinna nas jednak zmylić; Tomasz nie głosi subiektywizmu moralnego,
gdyż z mocą podkreśla, że jesteśmy także odpowiedzialni za „kształt”
swego sumienia. Co więcej, uważa, że pewnych rzeczy nie można usprawiedliwiać zgodnością z własnym błędnym sumieniem, gdyż są one znane wszystkim i ich nieznajomość nie usprawiedliwia człowieka. Tak jest
z normami prawa naturalnego oraz obowiązkami stanu (np. zawodowymi).
Wspominano już, że podstawą sądu sumienia jest sprawność odróżniania dobra od zła, którą nazywa się z grecka synderezą lub po polsku prasumieniem. Jest to umiejętność fundamentalna, tak podstawo26

Szerzej na temat Tomaszowej koncepcji sumienia można przeczytać w: Jan Krokos,
Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu,
Warszawa 2004 oraz Jan Zatorowski, Synderesis et conscientia. Koncepcja podmiotowej
normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu – jej źródła i kontynuacje, Warszawa 2013.
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wa, że bez niej nie jest możliwe nie tylko funkcjonowanie moralne, lecz
i funkcjonowanie w ogóle. Stanie się to oczywiste, gdy wyobrazimy sobie, że ktoś nie odróżnia tego, co mu szkodzi od tego, co jest dlań korzystne. Wskazuje to na brak podstawowego dla każdej istoty żywej instynktu samozachowawczego. Prasumienie jednak – jak już
wspomniano – stanowi fundament moralności, ale nie jest wystarczające, aby postępować moralnie. Bo nie wystarczy chcieć dobrze, trzeba
bowiem jeszcze wiedzieć, co jest dobre. Ta wiedza zastosowana do naszego działania jest właśnie sumieniem. Wskazuje na to nawet etymologia tego słowa, wszak „sumienie” oznacza „z umienia”, czyli z pewnej
wiedzy27. Oznacza ono dla Akwinaty „samo działanie, które stanowi zastosowanie jakiejkolwiek sprawności lub jakiejkolwiek wiedzy do jakiegoś jednostkowego działania”28. Warto tu zwrócić uwagę, że Tomasz
dostrzega w obrębie aktu sumienia różne sprawności (nie tylko więc
sprawność pierwszych zasad postępowania) i różne rodzaje wiedzy (w
zależności – jak należy mniemać – od rodzaju wykonywanej czynności). Mieczysław Gogacz uważa, że prawidłowy sąd moralny uwarunkowany jest przez trzy pryncypia: prasumienie, jako skierowanie do
dobra, kontemplację, jako miłujące i zaangażowane poznawanie prawdy i mądrość, jako wskazanie na dobro z pozycji poznanej prawdy29.
Działanie sumienia odbywa się w trzech zasadniczych porządkach. Święty Tomasz pisze, że sumienie o czymś zaświadcza, do czegoś
pobudza lub zobowiązuje, wreszcie usprawiedliwia lub oskarża30. Sumienie bowiem kieruje naszym postępowaniem, podpowiadając nam,
jak powinniśmy postąpić, czuwa nad naszym postępowaniem w czasie
teraźniejszym, a gdy już coś zrobimy, to ocenia nasze postępowanie.
Pierwszą i ostatnią z wymienionych funkcji sumienia nazwano w późPodobna etymologia zachodzi także w języku łacińskim, wyraz conscientia Akwinata
wyjaśnia jako cum alio scientia, czyli „z jakiejś wiedzy”. Summa Theologiae I-II, q. 79, a.
13, co. Korzystam z przedruku edycji leonińskiej w: S. Thomae de Aquino, Summa
Theologiae, Editiones Paulinae, Roma 1962. Wszystkie łacińskie teksty św. Tomasza
dostępne są w Internecie pod adresem: www.corpusthomisticum.org, natomiast polski
przekład Sumy teologicznej pod adresem: www.katedra.uksw.edu.pl [10.2020]. Odnośnie
do sumienia można zwrócić uwagę, że w językach nowożytnych prawidłowość wskazana
przez św. Tomasza została zachowana: syneidos, conscientia, Gewissen, sowiest`.
28
De veritate q. 17, a. 1, co. „Nominat ipsum actum, qui est applicatio cuiuscumque
habitus vel cuiuscumque notitiae ad aliquem actum particularem”. Tekst dostępny:www.
corpusthomisticum.org [10.20202].
29
Mieczysław Gogacz, Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Warszawa 1991, s.
172-177; tenże, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1998, s. 11-14. Edycje
internetowe znajdują się pod adresem: www.katedra.uksw.edu.pl (w zakładce „Książki
Profesora Mieczysława Gogacza”) [09.2020].
30
Summa Theologiae, I, q. 79, a. 12 c.
27
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niejszej tradycji „sumieniem przeduczynkowym” i „sumieniem pouczynkowym”. Sumienie przeduczykowe działa zgodnie z metodą naukowego poszukiwania (via inveniendi), czyli z zasad wyprowadza wnioski.
Sąd takiego sumienia jest więc wynikiem dedukcji, którą Mieczysław
A. Krąpiec nazywa nawet „sylogizmem moralnym” 31. Polega on na tym,
że ogólne zasady moralne nasz rozum zastosowuje do konkretnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Wynik tego zastosowania jest wnioskiem
rozumowania, czyli sądem sumienia. Można ten sylogizm przedstawić
następująco:

Odwrotna sytuacja jest wtedy, gdy sumienie ocenia nasze już dokonane działania. Funkcjonowanie sumienia przypomina wtedy rozumowanie indukcyjne („od szczegółu do ogółu”). Tomasz mówi, że gdy oceniamy działanie już dokonane, posługujemy się metodą konstruowania
sądów (via iudicandi), czyli z obserwowanych skutków wyprowadzamy
ogólne zasady. Ocena negatywna naszego postępowania rodzi się wtedy, gdy zasady postępowania, jakie można by wyprowadzić na podstawie naszych działań, są niezgodne z normami moralności.
W swoim działaniu rozum ludzki może popełniać błędy i to zarówno we wnioskowaniu dedukcyjnym, jak indukcyjnym. W odniesieniu
do moralności przekłada się to na błędy sumienia. Tomasz dość dużo
miejsca im poświęca, rozważając zawinioną i niezawinioną ignorancję
człowieka, o czym już wspominano. Oczywiście nasze postępowanie
ostatecznie zależy od woli, która może kierować się sądem sumienia, ale
może także go zignorować, np. pod wpływem emocji – pożądania lub
strachu. Wszystko to powoduje, że kierowanie naszymi działaniami jest
dość złożone – podobnie złożone jest ich późniejsze ocenianie.

31

Mieczysław A. Krąpiec, Ja-człowiek, wyd. 5, Lublin 1991, s. 313.

37

sylogizm moralny

Prawo naturalne i relacje osobowe jako źródło
moralności
Prawo naturalne
Tomasz z Akwinu, głosząc prymat sumienia w naszym życiu moralnym,
co nazwano podmiotową (subiektywną) normą moralności, zarazem
podkreśla, że to sumienie ma kierować się prawdą. Prawdę zaś Tomasz
uważał za zgodność naszego myślenia z realnymi bytami. Jest to klasyczna, tzw. korespondencyjna, definicja prawdy. Mamy zatem realnie
istniejące byty, poznajemy je i usiłujemy je najpierw jak najlepiej zrozumieć, a potem ewentualnie jak najwierniej opisać. Chodzi więc tu
o rzeczywistość jak najbardziej realną i prawdę jak najbardziej obiektywną. Dlatego Mieczysław Gogacz mógł powiedzieć, że prawda jest
podstawą etyki32. Ta prawda, potraktowana jako pryncypium postępowania nosi nazwę prawa naturalnego, które dla Tomasza stanowi przedmiotową (obiektywną) normę moralności.
Dziś, gdy słyszymy wyraz „prawo”, to nie kojarzy on nam się z czymś
trwałym, niezmiennym, pewnym. Raczej mamy do czynienia z wielką
zmiennością prawa, jego niejednoznacznością, wzajemnym wykluczaniem się przepisów, kruczkami prawnymi, możliwością bardzo różnych
interpretacji i szerokiego „naciągania”. Prawo zaś naturalne dla Tomasza jest po prostu odczytaniem całej otaczającej człowieka rzeczywistości, a przede wszystkim samego człowieka jako pewnego pola działania
moralnego. To odczytanie polega na zinterpretowaniu tego, co jest, jako celu lub zadania. Pryncypia bytowania prawo naturalne traktuje
właśnie jako swoiste cele. Oczywiście to odczytanie prawa naturalnego jest możliwe dzięki poznającemu intelektowi, a zatem prawo naturalne odnosi się do osób ludzkich.
Jak się zatem odczytuje prawo naturalne? Otóż, takie pryncypium
bytowe, podstawowe zresztą, jak istnienie osoby, domaga się jego chronienia. Istnienie, stając się celem, prowadzi do normy mówiącej o bezwzględnej ochronie życia (ponieważ „życie jest istnieniem żyjących”,
jak często pisze Akwinata za Arystotelesem33). Prawo do życia jest wyjściową i najbardziej fundamentalną normą prawa naturalnego. Jej ograM. Gogacz, Prawda podstawą etyki, „Studia Philosophiae Christianae” 23 (1987) 2,
s. 229-233. Artykuł potem znalazł się w książce: Ku etyce chronienia osób, s. 162-167.
W Internecie pod adresem: http://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/ku_etyce_
chronienia_osob.pdf [10.2020].
33
Np. Thomae de Aquino, Sententia libri „De anima”, lib. 2, l. 7, n. 11–12.
32
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niczanie w prawie stanowionym zazwyczaj jest problematyczne (o czym
świadczą chociażby zmiany w tym zakresie zachodzące w nauczaniu
Kościoła katolickiego). Jedyną dopuszczalną moralnie możliwością zabicia innego człowieka jest obrona siebie lub innych ludzi przed atakiem
na ich życie. Oczywiście i ta możliwość może być rozumiana bardzo szeroko – wiadomo, że prawodawstwa państw bardzo różnią się w zakresie tego, czym jest obrona konieczna. Zmasowanym – jakby można to
określić – naruszaniem zasady bezwzględnej ochrony życia jest wojna.
W związku z tym moraliści od bardzo dawna określają warunki wojny
słusznej (koniecznej, sprawiedliwej); najczęściej sprowadza się to do wojny obronnej, dlatego zawsze rozmaici ewidentni agresorzy, napadający
na jakieś kraje, uzasadniają to koniecznością obrony kogoś. Jednakże,
gdy naruszenie prawa do życia jest szczególnie drastyczne (ludobójstwo)
i gdy pojawi się taka możliwość (agresor ostatecznie zostanie pokonany) społeczność międzynarodowa sięga po prawo naturalne dla osądzenia zbrodniarzy wojennych (procesy norymberskie po II wojnie światowej, czy procesy haskie po wojnie na Bałkanach). Jak wiadomo,
oskarżeni zazwyczaj bronią się powołując się na prawo stanowione („wykonywaliśmy tylko rozkazy”) lub sumienia („działałem zgodnie z moim sumieniem”).
Kolejne zasady wynikają z tego, co stanowi o osobowym charakterze człowieka. Posiadanie przez niego intelektu implikuje jego prawo
do prawdy. Jest ono bardzo szerokie, dotyczy zarówno spraw indywidualnych, jak i zbiorowych, np. prawo do prawdy na temat dziejów własnej wspólnoty (usuwanie „białych plan”). Swoboda badań naukowych,
będąca fundamentalną zasadą rozwoju nauki, jest także prostą pochodną prawa człowieka do prawdy. Każde kłamstwo odbieramy jako ewidentne naruszenie naszego prawa do prawdy. Co więcej, nasza wrodzona ciekawość prawdy (bo „jedynie prawda jest ciekawa”34) jest niejako
instynktownym skutkiem prawa do prawdy. Ma to wiele różnych aspektów. Na przykład dyskutuje się o tym, czy, w jaki sposób i, ewentualnie,
jak szczegółowo informować pacjenta o jego stanie zdrowia (a raczej:
stanie choroby), czy, jak i kiedy informować dziecko, kto jest jego rodzicem (w sytuacjach, gdy nie jest to ewidentne) itp. Niekiedy prawda jest
zakłamywana instytucjonalnie, np. fałszuje się historię (używając dziś
eufemizmu „narracja”) lub po prostu zakazuje się mówić o pewnych wy34

Zdanie przypisywane Józefowi Mackiewiczowi (1902 – 1984) – pisarzowi i publicyście,
który jako pierwszy opisał mord w Katyniu, a także mord w Ponarach. Bezkompromisowy
w swoich poglądach popadał w konflikty z różnymi władzami i środowiskami (sanacją,
władzami litewskimi, nawet Armią Krajową i emigracją w Londynie). Zob. Zbigniew
S. Siemaszko, Józef Mackiewicz. Listy, opracowania, wspomnienia, Lublin 2009.
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darzeniach (tzw. białe plamy). Poziom zakłamania komunistycznego
w okresie tzw. Polski Ludowej doprowadził do tego, że – jak słusznie
skonstatował Mieczysław Gogacz – prawda stała się w Polsce w latach
90. XX wieku pojęciem politycznym35. Jeszcze inaczej kłamstwo funkcjonuje w życiu społecznym; dziś skrywa się ono pod kolejnym eufemizmem „marketing”. Początkowo odnosząc się do reklamy towarów i usług,
rozszerzył się marketing na inne dziedziny życia i dziś już nie razi naszych uszu „marketing polityczny” czy „marketing religijny”. Jeśli jednak marketing, podobnie jak reklama, zawiera zwyczajne kłamstwa (bo
czymże jest sugestia, że zapalenie gardła natychmiast ustępuje po zażyciu reklamowanej tabletki) lub nie ukazuje negatywnych cech reklamowanego produktu, czyli je przemilcza, to po prostu marketing jest
równie kłamliwy jak reklama (bo przemilczanie jest najgorszym rodzajem kłamstwa, przynajmniej w historii, jak zwykł mawiać historyk Franciszek Stopniak36). W każdym razie kłamstwem jesteśmy bombardowani przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu w postaci reklam,
rozmaitych marketingów, czy też w ramach „zarządzania zasobami ludzkimi”. Tym bardziej więc musimy być wyczuleni na prawdę i jej bronić,
szczególnie wtedy, gdy usłużni ideologowie przekonują nas, że prawda
nie istnieje, nie ma prawdy obiektywnej, że każdy ma „swoją” prawdę.
Posiadanie zdolności wyboru, czyli woli, powoduje, że osoba jest wolna. Implikuje to prawo do wolności i to w bardzo różnych zakresach:
wolność osobista, polityczna, społeczna, religijna, gospodarcza, wolność
słowa, zgromadzeń itd. Na marginesie można zauważyć, że prawo naturalne jest gwarantem naszej osobistej wolności i to bardzo szeroko
pojętej; tym różni się od prawa stanowionego, za pomocą którego różne władze próbują regulować różne dziedziny życia, krępując tym wolność jednostek. Jest to często uzasadnione dobrem zbiorowości, np. ruch
drogowy bez prawa drogowego stałby się dużo bardziej niebezpieczny
i niewydolny. Często jednak, szczególnie w dzisiejszych czasach, dochodzi do „przeregulowania” różnych dziedzin, skutkującego maksymalnym skrępowaniem człowieka, np. prawo budowlane w Polsce szczegółowo określa szerokość drzwi, wielkość okien, wysokość pomieszczeń,
ilość światła i wiele innych szczegółów. Ujawnia się przy tym cała patologia takiego „prawa” – silni nie liczą się z nim w ogóle, o czym świadM. Gogacz, Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. Rozważania filozoficzne
i religijne, Niepokalanów 1993, s. 84-87. Edycja internetowa: http://www.katedra.uksw.
edu.pl/gogacz/ksiazki/madrosc_buduje_panstwo.pdf [10.2020].
36
Ks. prof. zw. dr hab. Franciszek Stopniak (1930 – 2001) – historyk Kościoła, pracujący
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Zajmował się najnowszymi dziejami Kościoła w Polsce.
35
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swoboda
stowarzyszania
się

prawa „ciała”

czą wielkie katastrofy budowlane (nie zawalają się ot tak domy jednorodzinne, ale wielkie hale, kamienice i bloki), a słabsi muszą liczyć na
szczęście lub „przekonywać” rozmaitych nadzorców, aby nie dostrzegali naruszenia przepisów, gdy chcą zwęzić drzwi lub zrobić mniejsze okno.
Relacje osobowe i swoboda ich nawiązywania to kolejny wielki temat prawa naturalnego37. Już Arystoteles pisał, że przyjaźń łącząca ludzi jest wielką siłą i wspólnoty przyjaciół mogą osiągać różne ambitne
cele. Uważał, że wszelkie zgromadzenia ludzi, od małżeństwa i rodziny
po społeczność państwową, jeśli mają służyć dobremu życiu, to powinny być wspólnotami, czyli ludźmi zaprzyjaźnionymi ze sobą. Zauważył
też, że wszelkiej maści tyrani najbardziej boją się przyjaźni między ludźmi i starają się ją, jeśli nie zniszczyć, to przynajmniej ograniczyć. Doświadczyliśmy tego w całkiem niedawnej przeszłości, kiedy na co dzień
funkcjonowało określenie „nielegalne spotkanie”38. Trochę wcześniej
komuniści zabraniali, nawet rodzinnych, kontaktów z Zachodem. Osobnym tematem, na szczęście znanym nam tylko z literatury, jest przymus zawierania małżeństw, który długo funkcjonował w naszej kulturze, i to mimo sprzeciwu Kościoła w tej sprawie. Dziś, jeśli jakieś w tej
kwestii ograniczenia funkcjonują, to są one raczej natury społecznej lub
obyczajowej.
Osobna pula naturalnych uprawnień i obowiązków wynika z posiadania przez nas ciała. Musimy dbać o nasz organizm, bo jest on dla nas
„wehikułem” życia – jego rozpad oznacza koniec życia – przynajmniej
w takiej postaci, w jakiej mamy je na ziemi. Wiadomo, że natura nie
wyposażyła nas w futro, ostre zęby, rogi i pazury, ale w zamian mamy
rozum i ręce, aby wykonać wszystko, co potrzebne do życia. Wiemy też,
że jesteśmy istotami społecznymi, o czym, według Tomasza, najdobitniej świadczy mowa, ale też nie jesteśmy w stanie przeżyć całego życia
w pojedynkę39. Te dwie przesłanki sprawiają, że prawo naturalne obejmuje swoim zasięgiem podstawowe potrzeby materialne ludzi. Oczywiście jest to rzecz wymagająca rozeznania. Nie chodzi o to, aby zwalniać
Dziś w Polsce i Europie prawa do swobodnych kontaktów i dowolnego zrzeszania się
nikt raczej nie kwestionuje. Ale jak „kruche” są to wolności pokazały wydarzenia
związane z zarazą covid-19 w 2020 roku.
38
Funkcjonował nawet żart z komunistycznej propagandy: „Dwóch Polaków – to nielegalne
spotkanie. Czterech – to nielegalny wiec. Dziesięć milionów – garstka ekstremistów”
(aluzja do liczebności NSZZ „Solidarność” w okresie tzw. karnawału „Solidarności”
w latach 1980–1981).
39
De regno, I, 1, w: Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane …. . Szerzej na ten temat
pisałem w: Naturalistyczna koncepcja powstania państwa w ujęciu Tomasza z Akwinu, w:
O źródłach państwa i władzy politycznej, red. A. Wielomski, C. Kalita, Warszawa 2011,
s. 35-52.
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ludzi z troski o własne życiowe potrzeby, chodzi jednak o to, aby np. pogorzelcy nie zostali bez dachu nad głową, aby nie było głodnych dzieci,
porzuconych starców, opuszczonych chorych. Zdajemy sobie sprawę, że
rzecz jest trudna i niejednoznaczna, a dzisiejsze państwa miotają się
między modelem opiekuńczym, w którym odbiera się ludziom lwią część
ich dochodów, a w zamian zapewnia egzystencję na miarę urzędniczych
wyobrażeń, a modelem liberalnym, gdzie każdy sam jest „kowalem własnego losu”, szczególnie skutecznym, gdy pochodzi z zamożnej, ustosunkowanej rodziny, jest wykształcony, bogaty, pewny siebie, zdrowy, dobrze wyglądający i do tego pozbawiony jakichkolwiek skrupułów.
„Trzecia droga” wymaga bardziej mądrości i roztropności poszczególnych osób niż „modelu”, który działałby automatycznie, i dlatego wydaje się tak trudna.
Ta ostatnia sprawa pokazuje wyraźnie, że samo prawo naturalne i nawet szczera chęć jego zachowywania nie zwolni nas z podejmowania
indywidualnych decyzji z całym ich „dobrodziejstwem inwentarza”, czyli koniecznością rozeznania, zastanowieniem się, niekiedy wahaniami
i niepewnością. Wszystko to, jak wiemy, należy do sumienia, które musi jakoś rozstrzygać to, co się dziś określa jako dylematy moralne. Można dodać tylko, że samo prawo naturalne może być źródłem takich dylematów, rodzących się np. z napięcia między prawdą i wolnością.
Mówimy bowiem często o prawie ludzi do popełniania błędów, tolerujemy w imię wolności osób działania, które im ewidentnie szkodzą (np.
nałogi). Zawsze w takich sytuacjach rodzi się pytanie o granice akceptacji takich działań. I znowuż: nie ma tu prostych odpowiedzi, a polityka różnych państw w tym zakresie rozciąga się od systemów akceptujących szeroko wolność jednostek i w konsekwencji ich odpowiedzialność
za podejmowane działania, po systemy, w których państwo bierze „w opiekę” swoich obywateli, krępując ich przepisami, które mają jakoby chronić ich bezpieczeństwo.
Prawo naturalne, opierając się na prawdzie, wskazuje na podmiotowość osoby, czym zdaje się wskazywać na szerokie pole indywidualnej
wolności. Zazwyczaj się mówi, że granicą tak pojętej wolności jest wolność drugiego człowieka, co oznacza po prostu, że działając w sposób
wolny nie mogę naruszać wolności drugiego człowieka. Ale co z sytuacją, gdy ów drugi człowiek nie mnie, ale sobie wyrządza krzywdę? Czy
powinienem go powstrzymać? Czy mam prawo użyć w tym celu przemocy? Czy jednak mam mu pozwolić na skorzystanie z wolności i np.
popełnienie samobójstwa?
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Najkrótszym artykułem w Summa Theologiae jest ten, który mówi, że
miłość jest przyczyną wszystkich ludzkich działań: „Każdy, kto coś czyni – pisze Tomasz – czyni to dla jakiegoś celu, (...) Celem zaś dla każdego jest dobro upragnione i umiłowane. Jest więc oczywiste, że ktokolwiek coś czyni, czymkolwiek by to było, działa z miłości”40. Jeśli więc
postępowanie człowieka zależy od jego miłości, to wychowanie powinno być właściwie wychowaniem do miłości. Miłość bowiem jest podstawą życia emocjonalnego człowieka, co Tomasz głosi w tym samym artykule, ale także stanowi formę i źródło, korzeń i fundament oraz
matkę i cel cnót moralnych41.
Relacje osobowe są nazwą współczesną42; Tomasz użył jej akcydentalnie. Dobrze jednak oddaje to, co Akwinata nam przekazuje w swojej
rozbudowanej teorii miłości.
Punktem wyjścia rozważań Tomasza jest konstatacja, że ludzie bardzo różne rzeczy określają słowem „miłość” (amor), a i samą miłość określają także na wiele sposobów43. Aby uporządkować to zagadnienie, Tomasz przywołuje Arystotelesowskie określenie miłości jako pragnienia
dobra dla kogoś i zauważa, że wobec tego miłość ma dwa aspekty: osoba, dla której pragnie się dobra, oraz samo to dobro, którego się dla tej
osoby chce. Większość komentatorów i tomistów skupiła się na tym drugim aspekcie, pisząc, że przedmiotem miłości jest dobro. Niektórych jednak niepokoił pierwszy człon tego określenia, w którym mowa jest o osobie, dla której pragnie się dobra, bo się ją kocha. Czym jest owo
kochanie, którego skutkiem jest pragnienie dobra? Jakie osobowe warunki determinują miłość? Josef Pieper, niemiecki tomista żyjący w XX
wieku, zwrócił uwagę, że to istnienie (esse) osoby jest podstawowym dobrem miłości, że ostatecznie miłość to w swej najgłębszej warstwie deklaracja: „dobrze, że jesteś”. Mieczysław Gogacz tę formułę wpisał
w strukturę metafizyki, uznając, że miłość buduje się wprost na realności osoby, która jest przejawieniem się w niej jej aktu istnienia. Miłość
jest więc jakby spotkaniem w fakcie realności, jakimś wzajemnym bySumma Theologiae, I-II, q. 28, a. 6c.
Tamże, II-II, q. 23, a. 7 i 8.
42
W polskiej literaturze tomistycznej jako pierwszy używali go Karol Wojtyła („relacje
międzyosobowe”) w książce Miłość i odpowiedzialność, Lublin 19864, szcz. s. 79, 8792 oraz Mieczysław Gogacz („relacje osobowe”), np. w książce Człowiek i jego relacje.
Materiały do filozofii człowieka, Warszawa 1985, szcz. s. 12-19, 161-164. Edycja
internetowa: http://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/czlowiek_i_jego_relacje.
pdf [10.2020].
43
Summa Theologiae, I-II, 26, 3.
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ciem-dla siebie, czy współupodobaniem (complacentia), jak mówił
św. Tomasz. Owo współupodobanie lub współobecność stanowi jakby
rdzeń miłości, jej podstawowe spoiwo, jej istotę. Wszystko inne, całą
wypełniającą ją treść, wnoszą w tę relację powiązane nią osoby. A ponieważ każda osoba jest inna, oryginalna, niepowtarzalna, przeto każda też miłość jest w swej treści różna od innej miłości, nawet jeśli dotyczy tej samej osoby.
Jeśli jednak Tomasz uznał, że miłość jest konkretną relacją, gatunkowo różną od innych, mimo że ma tak wiele rodzajów i postaci, to kolejnym krokiem musiało być jakieś uporządkowanie tych jej rodzajów i postaci, aby w ogóle na ten temat można było się jakoś porozumieć.
Akwinata stara się wykorzystywać zastaną terminologię i rozróżnienia,
nie ulega jednak pokusie, aby pójść najprostszą drogą i skwalifikować odmiany miłości według rodzajów wiązanych przez nią bytów. Słusznie bowiem uznał, że gdy wyróżnimy miłość np. małżeńską, rodzicielską, braterską, to właściwie nic nie powiemy o samej miłości i właściwie
pozostaniemy w punkcie wyjścia, bo nie ma jednej miłości małżeńskiej,
a nawet w tym samym związku ta miłość może się zmieniać i przekształcać. Dlatego Tomasz zdecydował się wyróżnić najpierw poziomy miłości
na podstawie swoiście pojętego stopnia zaangażowania się osoby w tę relację. Na pierwszym i najniższym jej poziomie jest to zwyczajna akceptacja drugiego człowieka, „podstawowa relacja życzliwości”, jak określił ją
Mieczysław Gogacz. Akwinata nazywa ją miłością naturalną (amor naturalis) i mówi, że jej źródłem jest podobieństwo natur (connaturalitas). Zgodnie z pewną tradycją wiąże ją Tomasz z tym, co dziś nazywamy instynktem samozachowawczym (podtrzymywanie życia jednostkowego) oraz
popędem seksualnym (podtrzymywanie trwania gatunku). Jacques Maritain przytomnie jednak zwraca uwagę, że w przypadku osoby ludzkiej
„natura obmyła się w wodach intelektu” 44, a więc możemy całkiem odpowiedzialnie uznać, że ten pierwszy, podstawowy, poziom miłości polega
po prostu na akceptowaniu innych i podstawowej wobec nich życzliwości. Można nawet powiedzieć, że jest to bardziej postawa człowieka niż
wprost relacja, jednak postawa, nawet najbardziej serdecznej życzliwości,
gdy nie spotykamy drugiego człowieka, nie ma szans na zmaterializowanie się. Chodzi zaś nam tu o tę materializację, czyli relację, która jest odniesieniem jednej osoby do drugiej. Zwraca się uwagę, że ta miłość na naj44

J. Maritain, Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1988, s. 270. Maritain
wyjaśnia: „Tak więc będziemy mieli na przykład skłonności do rodzenia dzieci nie
tylko fizycznie, ale również do formowania ich etyki, do jedności i stabilności rodziny.
Oto skłonności prawdziwie ludzkie, nawet jeśli dotyczą tego, co w człowieku wspólne
ze zwierzętami”.
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niższym poziomie nie wiąże ze sobą osób, co najwyżej je spotyka,
stanowi więc raczej jednorazowe zetknięcie nieowocujące skutkami w postaci trwania relacji. Jest więc wyłącznie spotkaniem, a nie obecnością.
Jednak jak każda podstawa ma fundamentalne znaczenie dla kolejnych,
wyższych, poziomów miłości. Trudno przecież sobie wyobrazić zakochanie bez akceptacji lub przyjaźń bez życzliwości. Z tego punktu widzenia
bardzo trafnie francuski egzystencjalista Jean-Paul Sartre zalecał uzbrojenie się w pogardę, aby nie ulec miłości. Pogarda bowiem blokuje miłość
właśnie na jej najniższym poziomie, akceptacji i podstawowej życzliwości, skutecznie uniemożliwiając przejście jej na wyższe poziomy45.
Ten wyższy poziom relacji, to miłość na poziomie uczuć. Stosunek filozofów do uczuć, a więc także miłości na poziomie uczuć, jest bardzo
rozbieżny. Jedni, jak Platon, a później stoicy, widzieli w uczuciach samo
zło i radzili wypracowanie w sobie stanu bezuczuciowości – apatii. Miłość platoniczna do dziś jest synonimem miłości czysto duchowej. Inni,
przyjmujący, że człowiek jest wyłącznie ciałem, widzieli w uczuciu miłości najwyższy możliwy dla człowieka poziom uniesienia. Także i dziś,
gdy pytamy kogoś, czym jest miłość, bardzo często i jakby automatycznie pada odpowiedź, że miłość to uczucie. Tymczasem prawda o uczuciu miłości leży gdzieś po środku: uczucia są w nas skutkiem naszej cielesnej natury i wobec tego są wspólne nam i zwierzętom. Zgodnie ze
swą zmysłową naturą są pożądaniem jakiegoś dobra dla nas (bonum quo
ad nos). Oprócz ciała jednak człowiek ma także duszę i wobec tego nie
jesteśmy skazani wyłącznie na zareagowania uczuciowe – mamy możliwość zdystansowania się od nich, moderowania ich czy nawet tłumienia, jak zajdzie taka potrzeba.
Omawiamy jednak w tym miejscu miłość sytuującą się na poziomie
uczuć. Dziedziczy ona ich naturę, jest przeto poszukiwaniem jakiegoś naszego własnego dobra. W przeżywaniu takiej miłości to ja jestem na pierwszym miejscu, ta druga osoba jest swoiście druga, wiążę się z nią z jakiegoś powodu, tzn. dla jakiegoś dobra, które od niej otrzymuję. Oczywiście
najbardziej widoczne są w tej relacji konteksty erotyczne, ale warto zwrócić uwagę, że dobra, z powodu których kogoś lubię, mogą być bardzo rozmaite: to, że przy kimś się dobrze czuję, że zapewnia mi bezpieczeństwo,
Sartre uważał bowiem, że istotą człowieka jest wolność, rozumiana jako maksymalna
niezależność od innych, której człowiek powinien bronić (l’homme est condamné à être
libre). Tę wolność bardziej niż ograniczenia zewnętrzne zabiera nam miłość i powiązania
z osobami. Stąd znane stwierdzenie Sartre`a z dramatu Przy drzwiach zamkniętych:
„piekło to inni” (l’enfer c’est les autres). Na marginesie warto zauważyć, że kult wolności
godził Sartre w przedziwny sposób z uwielbieniem stalinowskich rządów w Rosji i państwach
bloku wschodniego, akceptując totalne zniewolenie całych narodów i zbrodnie
ludobójstwa.
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dobrze się przy nim bawię, dostarcza mi jakiś dóbr lub wyświadcza jakieś
przysługi. Co więcej, specjaliści zwracają uwagę, że człowiek nawet do
Boga może odnosić się wyłącznie za pomocą uczuć, szukając w kontakcie z Nim radości, pokoju, wyciszenia. Także więc Bóg w tej relacji ma
wyznaczoną rolę „spełniacza” (brzydkie słowo, ale dobrze oddające to, o co
w uczuciu miłości chodzi) jakiś moich oczekiwań czy pragnień. Dlatego
Tomasz z Akwinu określa ten poziom miłości jako amor concupiscentiae
(miłość pożądania), czasem concupiscibilitas (możliwość pożądania, „pożądalność”) lub po prostu concupiscentia (pożądanie, pożądliwość). Karol
Wojtyła wiąże tę postać miłości z utylitaryzmem, polegającym na niebezpieczeństwie potraktowania drugiej osoby jako przedmiotu użycia. Słusznie uważa, że jej źródłem jest „brakowa” strona bytu ludzkiego i proponuje w tym kontekście odróżnienie miłości pożądania od samego
pożądania. Miłość bowiem, nawet w postaci „chcę ciebie, bo jesteś dobrem
dla mnie”, jest jakimś odniesieniem do osoby, a nie wyłącznie do dobra,
którego ona nam dostarcza46. Mieczysław Gogacz, omawiając miłość na
poziomie uczuć, zwraca uwagę na rolę piękna w tej miłości. Piękno bowiem jest magnesem uczuć – przyciąga je i skupia na sobie. Fakt ten stanowi o zasadniczej różnicy między uczuciami zwierząt i uczuciami ludzi.
Komentując ten pogląd, Michał Zembrzuski uważa, iż „jest to o tyle interesujące, że pożądanie ludzkie jest interpretowane jako potrzeba doznawania piękna. W ten sposób, jak się wydaje, Gogacz bierze w obronę tę
formę miłości, którą często oskarża się o to, że jest używaniem osób”47.
Zarówno Wojtyła, jak i Gogacz uważają miłość na poziomie uczuć za pewien przejściowy etap rozwoju ludzkiej miłości – jeśli ma ona trwać, to
musi zostać poszerzona o wymiar duchowy: intelektualny i wolitywny,
czyli człowiek musi sobie uświadomić, że z tą konkretną osobą wiąże go
miłość oraz musi chcieć tę miłość chronić i rozwijać.
Podejmując temat miłości na poziomie uczuć, trzeba poruszyć jeszcze dwie sprawy. Pierwsza to sposób przejawiania się tej relacji w postaci ludzkich reakcji emocjonalnych. Ponieważ one są bardzo indywidualne, uzależnione od temperamentu, wychowania, emocjonalności,
przeto ekspresje uczuciowe nie stanowią żadnego miernika intensywności uczuć. Zdarzają się osoby, które powierzchowne lubienie kogoś
demonstrują bardzo wylewnie, a bywają osoby naprawdę głęboko ze sobą zaprzyjaźnione, które w żaden specjalny sposób tego nie uzewnętrz46
47

Miłość i odpowiedzialność, s. 75-77.
Artur Andrzejuk, Dawid Lipski, Magdalena Płotka, Michał Zembrzuski, Mieczysław
Gogacz, red. A. Andrzejuk, (seria: Polska filozofia chrześcijańska XX wieku, red. Maciej
Bała, Piotr Mazur, t. 1), Kraków 2018, s. 46. Cytat pochodzi z rozdziału pt. Teoria
relacji osobowych opracowanego przez Michała Zembrzuskiego (s. 43-51).
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niają48. A zatem na reakcje emocjonalne musimy zawsze patrzeć w kontekście temperamentu i osobowości człowieka, który je przejawia.
Sprawa druga to naturalna zmienność uczuć. Powoduje ona, że związek
dwóch osób, polegający wyłącznie na więzi uczuciowej wcześniej czy
później musi wygasnąć. Dawniej uważano, że uczucia mogą związać ludzi zwykle na trzy lata, dziś, w związku z ogólnym „przyspieszeniem”
życia, sądzi się, że związki wyłącznie emocjonalne trwają przeważnie
około dwóch lat. Fakt ten wskazuje jeszcze dobitniej na swoiście przejściowy charakter amor concupiscentiae. Jeśli zaś więź zakochanych ma
trwać dłużej, to musi przejść na wyższy poziom miłości.
Tym wyższym poziomem jest dilectio – miłość właściwa dla osób. Polega ona na tym, że to druga osoba jest dla mnie najważniejszym dobrem. W przeżywaniu tej miłości więc w pewien sposób ja jestem na
drugim miejscu, bo na pierwszym jest ukochana osoba. Stanowi to prawdziwy paradoks, gdyż miłość osobowa przełamuje najbardziej naturalny dla każdego instynkt samozachowawczy, powodujący, że to jednak
zawsze ja jestem dla siebie najważniejszy i zaspokajam przede wszystkim własne dobro i własne potrzeby49. Tymczasem miłość dilectio zmienia tę kolejność. Jest więc czymś specyficznym dla osób i dlatego Mieczysław Gogacz nie zawahał się umieścić ją wśród cech konstytuujących
osobę (constitutiva personae)50. Na marginesie warto zwrócić uwagę, że
ta kolejność osób w czyimś przeżywaniu miłości jest jedynym pewnym
wskaźnikiem, czy mamy do czynienia z miłością na poziomie uczuć, czy
jest to miłość na wyższym poziomie.
Świetnym przykładem, że ludzie bywają wyposażeni w różne temperamenty, jest opis
zwyczajów znanego, polskiego kapitana żeglugi morskiej, Mamerta Stankiewicza,
dokonany przez jego podwładnego, Karola Borchardta: „Wszystko miało swoje ramy.
(…) Nawet prywatne życie kapitana, jeśli musiało być na statku wystawione na zewnątrz,
ujęte było w nieugięte ramy. (…) Żona kapitana przez dłuższy czas mieszkała w Hajfie
i prawie za każdym razem była obecna przy wyjściu statku na morze. Jeśli „Polonia”
odchodziła od mola, scena pożegnania wyglądała zawsze jednakowo: Kapitan, po
wydaniu rozkazu rzucenia ostatniej liny łączącej statek z lądem, przechodził na skrzydło
mostku, wychylał się przez podniesione okno nockhausu, odsłaniał głowę – trzymając
w ręku czapkę tak jak gdyby trzymał hełm rycerski – i głośno wołał do stojącej na molo
żony: – Halino! Znaczy, tak jak umówiliśmy się! Po czym nakładał czapkę, przechodził
na środek mostku i cały był już pochłonięty manewrowaniem”. Zob. K. O. Borchardt,
Znaczy kapitan, Gdynia 1968, s. 244.
49
Wokół tego faktu osnuł swoją książkę o miłości Arkadiusz Gudaniec, zob. A. Gudaniec,
Paradoks bezinteresownej miłości. Studium z antropologii filozoficznej na podstawie tekstów
św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2015.
50
Zob. M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki, Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997, s. 68:
„możemy (...) określić osobę jako realnie istniejący byt rozumny, który zarazem kocha”.
Edycja internetowa: http://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/osoba_zadaniem_
pedagogiki.pdf [10.2020].
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Święty Tomasz wiąże miłość dilectio ze świadomym wyborem osoby
i relacji i opisuje trzy jej postacie. Pierwsza z nich jest swoiście partnerska, znamionuje ją pewna równorzędność i wzajemne odpowiadanie
sobie powiązanych nią osób. Tę relację Akwinata opisuje jako actus et
actus i twierdzi, że charakteryzuje ona przyjaźń (amicitia). Sytuacja, kiedy osoba kochająca nieustannie pragnie obecności tej drugiej osoby, gdy
ta druga osobna wypełnia całkowicie jej myśli i pragnienia, gdy brak
spotykań wywołuje dojmującą tęsknotę i ból, charakteryzowana jest
przez Tomasza jako relacja potentia et actus, co oznacza, że siebie w przeżywaniu tej miłości postrzegamy jako kogoś niedoskonałego, słabszego,
grzesznego, potrzebującego, a tę drugą osobę jako kogoś doskonałego,
mocnego, świętego, udzielającego się. Tomasz nazywa tę miłość caritas
i pisze, że jej nazwa pochodzi od wyrazu carus – drogi, co oznacza, że
miłość caritas stanowi odniesienie do osoby, którą postrzegamy jako
najważniejszą, najdroższą, jedyną godną miłości. Sytuacja przeciwna
ma miejsce wtedy, gdy to my zaradzamy na jakiś brak, krzywdę, zło
bliźniego. Tomasz określa taką relację jako actus et potentia i nazywa ją
amor misericordiae – miłością miłosierną lub krótko: miłosierdziem (misericordia). Jest to miłość wyłącznie służąca innym, nieoczekująca niczego w zamian, taka trochę jak opisana przez św. Pawła Apostoła w słynnym „hymnie o miłości” z XIII rozdziału I Listu do Koryntian.

Schemat poziomów i odmian miłości według św. Tomasza z Akwinu

Najlepszą „prasę” w dziejach filozofii miała zawsze przyjaźń. Pisali
o niej dobrze przedstawicie różnych orientacji filozoficznych: Platon51, Ary-

51

W dialogu Lizys, dostępnym w różnych wydaniach w tłumaczeniu Władysława
Witwickiego, np. Platon, Ion, Charmides, Lizys, Kety 1999.
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stoteles52, Cyceron53, Elred z Rievaulx54, Tomasz z Akwinu55 – żeby wymienić autorów najstarszych traktatów o przyjaźni. Przyjaźni bowiem
dawniej przypisywano znacznie ważniejszą rolę w życiu ludzi niż zwykliśmy to widzieć obecnie. To przede wszystkim przyjaźń, a nie prawo,
regulować miała stosunki międzyludzkie. Dlatego wyróżniano przyjaźń
rodzinną, szkolną, wojskową, państwową. Uważano bowiem, że to ona
jest najlepszym spoiwem ludzkich wspólnot. Oczywiście wymieniano
w związku z tym różne postacie przyjaźni, niektóre z nich bliższe właściwie koleżeństwu lub dobremu sąsiedztwu. W tej sytuacji Tomasz z Akwinu, żeby „uratować” przyjaźń w sensie ścisłym, która według znanego
określenia Cycerona jest „zgodnością we wszystkich sprawach boskich
i ludzkich, połączoną z życzliwością i wzajemną miłością”56, odróżnił przyjaźń „formalną” od „prawdziwej”. Ta formalna przyjaźń zachodzi wtedy,
gdy osoby łączą się ze sobą ze względu na jakąś wspólną przyjemność lub
korzyść, prawdziwa zaś przyjaźń jest wtedy, gdy ludzie wiążą się tą relacją ze względu na samych siebie. Ta prawdziwa przyjaźń jest relacją, w której mamy do czynienia z samym dobrem. Radują nas spotkania z przyjaciółmi, jednak nie rozpaczamy, gdy ich zabraknie. Zwłaszcza, że tej
relacji nie niszczy czas, więc przyjaciele, którzy spotykają się nawet po
wielu latach, rozmawiają ze sobą tak, jakby ostatni raz widzieli się poprzedniego dnia. Arystoteles i Tomasz akcentują równorzędność partnerów w przyjaźni, choć może trochę inaczej ją pojmują: Arystoteles bardziej jednoznacznie, Akwinata bardziej analogicznie, akcentując
wspólnotowość przyjaźni, co pozwala mu przyjaźnią nazwać także relację człowieka z Bogiem, a co dla Stagiryty było nie do zaakceptowania.
Dla Tomasza najważniejsze cechy przyjaźni to: trwałość, niezmienność
i równość. Wymienia także podobieństwo, które z jednej strony może stanowić przyczynę przyjaźni, z drugiej zaś – jej skutek. To, że miłość upoArystoteles poświęcił przyjaźni ósmą i dziewiątą księgę Etyki nikomachejskiej, które
niektórzy uważają za osobny traktat o przyjaźni; przekład Danieli Gromskiej dostępny
jest w różnych wydaniach, korzystam z: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa
1996.
53
Marek Tuliusz Cyceron, Leliusz czyli rozmowa o przyjaźni, tłum. F. Habura, wyd. 2,
Kraków 2008. Dostępny jest także starszy przekład: M.T.Cicero, O przyjaźni, tłum.
W. Kornatowski, w: M.T.Cicero, Pisma filozoficzne, t. 4, Warszawa 1963, s. 63-118.
54
Elred z Rievaulx, Przyjaźń duchowa, tł. M. Wylęgała, Kęty 2003. Elred żył w latach
1110–1167 był wybitnym opatem cystersów w Rievaulx (północno-wschodnia Anglia),
nazywany „Bernardem Północy” (od Bernarda z Clairvaux).
55
Tomasz z Akwinu pisze o przyjaźni w wielu swych pracach, ale najszerzej, gdy
komentuje Arystotelsowską Etykę. Zob. I. Andrzejuk, Filozofia przyjaźni w „Komentarzu”
Tomasza z Akwinu „Etyki Nikomachejskiej” Arystotelesa, Warszawa 2007.
56
W szóstym rozdziale Leliusza.
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dabnia ludzi, wiadomo bowiem nie od dziś. W przyjaźni to podobieństwo
sprawia, że przyjaciel jest dla nas alter ego – drugim ja.
Jak już wspomniano, Arystoteles i Tomasz, a w raz z nimi cała plejada innych autorów, widzieli w przyjaźni podstawowe spoiwo najważniejszych ludzkich wspólnot: od małżeństwa i rodziny poprzez różne związki społeczne, a na państwie skończywszy. Dziwić może niekiedy, że miłość
między mężczyzną i kobietą, której owocem jest zrodzenie potomstwa (a
którą Karol Wojtyła nazywa miłością oblubieńczą), klasycy łączyli raczej
z przyjaźnią, a nie np. z jakąś postacią miłości erotycznej. Rację jednak
miał ktoś, kto radził, aby żenić się raczej z tą kobietą, z którą najlepiej nam
się rozmawia, a nie z tą, z którą najchętniej się bawimy. Potwierdza to
zresztą prosta obserwacja, że znacznie więcej małżeństw rozpada się z powodu braku porozumienia się niż z powodu niedopasowania seksualnego57. Podobnie jest i z rodzinami: związki krwi mogą być co najwyżej motywem wiązania się relacjami osobowymi, ale nigdy ich nie zastąpią.
Widać to bardzo dobrze przy podziałach spadków. Nie jest więc żadną
przesadą uznanie właśnie przyjaźni za właściwe spoiwo wszystkich ludzkich wspólnot, a nawet wspólnoty człowieka z Bogiem.
Miłość nazywana po łacinie caritas ma bardzo rozmaite interpretacje;
różni autorzy widzieli w niej różne postacie relacji osobowych, a najczęściej
miłość miłosierną, wybaczającą, znoszącą zło, cierpliwą, czyli taką, jak opisał ją św. Paweł we wspomnianym już „hymnie o miłości”, dlatego wiązano tę miłość z miłosierdziem i działalnością dobroczynną. Dla Tomasza jednak caritas oznacza miłość do szczególnie drogiej nam osoby i w praktyce
omawia ją w postaci, która łączy nas z Bogiem, tę zaś – jak już wspomniano – uważa za odmianę przyjaźni z zastrzeżeniem wszystkich różnic, jakie
zachodzą między człowiekiem i Bogiem (amicitia caritatis). Tomistów interesowała jednak często miłość w postaci potentia et actus, łącząca wzajemnie ludzi. Jest to bowiem miłość połączona z cierpieniem, zawsze głodna
kontaktów i spotkań, nigdy właściwie nimi nie nasycona, dlatego dominują w niej pragnienie, ból, tęsknota. Mieczysław Gogacz uważa, że ta miłość
może spełnić się wyłącznie w relacji do Boga, gdyż tylko Bóg może sprostać stawianym przez nią wymaganiom: stałej obecności, doskonałości,
świętości58. Opisem tej miłości są psalmy: „Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! Dusza moja spragniona jest Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ujrzę oblicze Boże?” (Ps 42,1-2). OdniesioGłówny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/
start: Kategoria K3, Grupa G535, Podgrupa P1349 (rozwody według przyczyn).
58
M. Gogacz, Okruszyny, Niepokalanów 1993, s. 52. Gogacz nieco inaczej nazywa po
łacinie poszczególne odmiany miłości dilectio; tę połączoną z cierpieniem określa jako
amor lub dilectio ut amor.
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miłosierdzie

na do innego człowieka powoduje, że go ubóstwiamy, traktujemy jak
absolut i świętość. Drugi człowiek może tego nie unieść. Wojciech F. Bednarski uważał, że taka miłość, gdy łączy ludzi, musi przekształcić się w jakąś formę przyjaźni, bo inaczej nie przetrwa59.
Postacią miłości, którą Tomasz określa jako actus et potentia, jest miłosierdzie – jako miłość zaradzająca brakom, niedoskonałościom, złu, nieszczęściom, słabościom ludzi. Tomasz świadomie – jak się wydaje – nazywa ją z naciskiem amor misericordiae (miłość miłosierna), aby podkreślić,
że dobroczynność w miłosierdziu jest owocem miłości, a nie np. litości,
która jest tylko uczuciem czy pomocą społeczną, która czasem jest formą
polityki, a czasem zabawy, jak bale charytatywne. Miłosierdzie, rozumiane jako postać miłości, jest przede wszystkim relacją – nie może więc być
bezosobowe, społeczne lub polityczne. Tomasz zresztą rozumie je bardzo
szeroko i tradycyjnie. Katechizmowe uczynki miłosierne interpretuje
w ramach swojej teorii człowieka i moralności. Uważa, że ich źródłem są
braki (defectus), jakie przytrafiają się w ludzkim życiu. Można je odnieść
zarówno do ciała, jak i do ducha. W sferze cielesnej takim defektem jest
przede wszystkim śmierć. Powoduje ona obowiązek pogrzebania ciała
zmarłego. Za życia zaś wszystkim ludziom potrzeba ubrania i dachu nad
głową, ludzie muszą zaspokajać głód i pragnienie. Pomoc bliźnim we
wszystkich tych potrzebach należy do miłosierdzia. Niektórzy z nas mogą się znaleźć w sytuacji wyjątkowo kłopotliwej, jaką jest niewola; człowiek może także zachorować. W każdym z tych kłopotów powinniśmy
pospieszyć z pomocą.

Schemat „uczynków miłosiernych co do ciała”
59

W. F. Bednarski, Miłość małżeńska i narzeczeńska w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu,
Londyn 1958, s. 57-58.
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W sferze duchowej każdy człowiek potrzebuje przede wszystkim łaski
Bożej, którą uprasza modlitwa. Bliźni mogą ją zanosić do Boga za nas. Bezpośredniej pomocy innych ludzi człowiek może doświadczyć w innych
dziedzinach ducha: intelektualnej, emocjonalnej, moralnej. W dziedzinie
poznania intelektualnego pomocą bliźniemu jest nauczanie, w odniesieniu do rozumu teoretycznego oraz rada w odniesieniu do rozumu praktycznego. W dziedzinie emocjonalnej potrzebujemy współczucia i pociechy. W dziedzinie moralności grzesznika powinno się upomnieć, winy
wybaczyć, a ewentualne skutki grzechu cierpliwie znosić. Ta ostatnia
sprawa może być dobrą ilustracją relacji miłości (w tym wypadku miłosierdzia) do sprawiedliwości. Miłość przekracza sprawiedliwość, ale jej
nie zastępuje60. Upomnienie, wybaczenie i znoszenie należą do porządku
miłości. Ujawnienie przestępstwa, osądzenie i ukaranie należy do sprawiedliwości. W życiu ludzkim te dwie płaszczyzny nieustannie się mieszają i niejednokrotnie słyszymy o skrusze przestępcy na sali sądowej,
o wybaczeniu ze strony ofiary, co oczywiście ma kapitalne znaczenie moralne, ale drugorzędne, gdy idzie o wymiar sprawiedliwości.

Schemat „uczynków miłosiernych co do duszy”
60

Mieczysław Gogacz trafnie zauważa: „Uważamy, że za miłość powinniśmy otrzymać
miłość. Tymczasem miłość przekracza sprawiedliwość, gdyż jest darem, a daru nie można
odwzajemnić. Nie podlega on sprawiedliwości, lecz wolności. Kochając, nie mamy
podstaw do spodziewania się miłości. Możemy miłością tylko służyć. A służąc, nie
zarabiamy na miłość. Miłość, jako dar, wynika z innych uwarunkowań: z samego istnienia,
przystosowującego do siebie inny byt istniejący. Utożsamiamy miłość z obecnością. Miłość
jest postacią obecności, ale nie musi przybrać tej postaci. I gdy jej nie przybierze, jest
tylko służbą bez rewanżu, bez wzajemności. Wyznacza nieobecność, lecz nie osamotnienie.
A zgoda na czyjąś nieobecność wymaga nauczenia się heroizmu”. M. Gogacz, Ciemna
noc miłości, Warszawa 1985, s. 119, edycja internetowa: http://www.katedra.uksw.edu.pl/
gogacz/ksiazki/ciemna_noc_milosci.pdf, s. 113 [10.2020].
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Widzimy wyraźnie, że nie tylko uzasadnienie „uczynków miłosiernych” u św. Tomasza, ale i same te uczynki są bardziej poważną sprawą, niż ma to miejsce w popularnych wykładach katechizmowych, np.
nauczanie jako miłosierdzie w dziedzinie teoretycznego poznania intelektualnego jest czymś znacznie ważniejszym niż tylko „pouczaniem
nieumiejętnych”. Jeszcze inaczej wygląda rzecz z miłosierdziem wobec
niewolników, które zastąpione jest dziś eufemistycznym zaleceniem
„więźniów pocieszać”, jakbyśmy się wstydzili, że współcześnie niewolnictwo jest zjawiskiem przekraczającym to, z czym mieliśmy do czynienia w historii61. Nauczanie o miłosierdziu pokazuje jak wciąż aktualne
są nie tylko filozoficzne i teologiczne rozstrzygnięcia św. Tomasza, ale
także jego postrzeganie problemów moralnych, społecznych, a nawet
politycznych (o czym jeszcze w tej książce będzie).

* * *
miłość jako
relacja

miłość a jej znaki

Wnioski z Tomaszowej teorii miłości ważne dla etyki są liczne i trudne
do przecenienia. Już samo potraktowanie miłości jako relacji osobowej
i skorelowanie jej z realistyczną (arystotelesowską) teorią relacji powoduje, że w tomistycznym ujęciu miłości to ona zależy od osób, a nie –
jak to się często czyta i słyszy – osoby zależą od miłości, są przez miłość
„brane w niewolę”, miłość „sama” kogoś dopada lub przeciwnie wygasa.
Tymczasem miłość – jako relacja – jest podmiotowana przez jej podmioty – osoby. To one decydują o jej powstaniu, chronieniu, rozwijaniu lub,
przeciwnie, o jej wygaszaniu, niszczeniu.
Kolejna ważna sprawa to odróżnienie miłości od przejawiających ją
znaków. Takim najpowszechniejszym przejawem miłości wskazującym
dodatkowo na jej poziom jest rozmowa. Przysłuchując się rozmowie ludzi, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że to są ludzie nieznajomi lub dopiero co poznani, albo też, że są to koledzy lub
przyjaciele. Inne znaki miłości należą do sfery gestów, kultury, obyczajowości. Jest też znak szczególny – stosunek seksualny – który według
św. Tomasza, ze względu na swoje możliwe skutki w postaci potomstwa,
zarezerwowany jest wyłącznie dla małżeństw. Wydaje się, że z problemem znaków wiąże się temat zazdrości, którą wielu nieodłącznie kojarzy się z miłością. Mieczysław Gogacz uważał, że wyłączność, której domaga się zazdrość, dotyczy właśnie znaków. Miłości dotyczy wierność,
rozumiana jako trwanie miłości. Tych zmian perspektywy miłość dokonuje jeszcze więcej, np. posłuszeństwo, które, kojarzy się zawsze, gdy
61

Obszerne materiały na ten temat dostępne są np. na stronie Stowarzyszenia „PoMOC”
dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej - http://www.po-moc.pl/ [10.2020].
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wynika z prawa, z poddaniem się komuś, działaniem nie z własnej woli, a często także wbrew niej, tymczasem posłuszeństwo, jako spełnianie życzeń osoby kochanej może być czymś przynoszącym radość. Połączone z zaufaniem i życzliwością jest najlepszym sposobem
wychowywania i kształcenia. Wnosi to zresztą temat pozostałych, znanych nam, relacji osobowych: wiary, która polega na prawdomówności
i zaufaniu, oraz nadziei, która polega na potrzebie trwania w miłości
i wierze. Sygnalizujemy tu tylko to zagadnienie, gdyż miłość, szczególnie miłość dojrzała, współwystępuje z wiarą i nadzieją, sprawiając to,
co w filozofii nazwano obecnością, czyli trwaniem spotkania osób lub
komunią osób, jak się niekiedy pisze.
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Roztropność, czyli właściwy sposób działania
Spośród wszystkich cnót kardynalnych, które św. Tomasz omawia, roztropności przyznaje szczególną rangę. Przede wszystkim jest ona w pewnym sensie nadrzędna wobec pozostałych cnót i jak gdyby nimi zarządza. Jak się wydaje, ta wyjątkowa jej rola wynika z faktu, że usprawnia
ona zarówno intelekt jak i wolę. Z tego też powodu prezentację cnót kardynalnych Tomasz w większości swych dzieł rozpoczyna od roztropności, bez której pozostałym cnotom – jego zdaniem – brakowałoby doskonałości.
Etymologiczne słowo „roztropny” (prudens) pochodzi – jak to zauważa Akwinata – od zwrotu porro videns, co oznacza przewidywanie przyszłości na podstawie wydarzeń obecnych albo minionych62. Taka umiejętność jest umiejętnością władzy poznawczej (rozumu), z tego też
powodu można uznać, że roztropność przede wszystkim sytuuje się w rozumie. Poza tym jednak roztropność również usprawnia wolę człowieka. Tomasz zauważa bowiem, że to wola porusza wszystkie władze do
właściwych im czynności oraz że to miłość powoduje czynność roztropności63, a przecież miłość realizuje się w działaniach władz pożądawczych (dążeniowych, decyzyjnych) człowieka. Fakt, iż roztropność
usprawnia władzę poznawczą oraz pożądawczą w człowieku, oznacza,
że jest ona zarówno cnotą intelektualną, jak i moralną64.
Święty Tomasz z Akwinu, podejmując temat roztropności w Summa
Theologiae, prezentuje go w pewnej przemyślanej kolejności. Przede
wszystkim ustala, w jakich władzach podmiotuje się ta sprawność oraz
co jest jej przedmiotem. Następnie precyzuje, czy jest ona cnotą – innymi słowy – czy jest taką sprawnością, która owocuje dobrem naszego
postępowania. Kolejnym tematem, podejmowanym przez Akwinatę, jest
stosunek roztropności do innych cnót. Wreszcie interesuje go także to,
co należy do jej właściwych czynności. Po tych zagadnieniach podejmuje on również problematykę warunków roztropności, cnót pomocniczych, a także postaci roztropności. Tomaszowe omówienie problematyki roztropności zawiera również przeciwstawne jej wady oraz
nadprzyrodzoną sferę funkcjonowania tej cnoty w wersji daru rady.
Akwinata nazywa roztropność „słusznym powodem działania” (recta ratio agibilium), co oznacza, że jej zadaniem jest usprawnienie człowieka w dobieraniu właściwych środków, które służą osiągnięciu zaSumma Theologiae, II-II q. 47, a.2c.
Tamże, II-II q. 47, a. 2, ad.1 i 2: amor movet ad actum prudentiae.
64
Tamże, II-II, q.47, a. 4c.
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mierzonego celu65. Tomasz stwierdza, że roztropność jest sprawnością
rozumu praktycznego, gdyż przedmiotem tej władzy jest zajmowanie
się środkami, które prowadzą do celu. Zadaniem roztropności jest zatem zastosowanie środków do celu, a do tej czynności potrzebne są zasadniczo dwa działania: rada, która sytuuje się w rozumie, i wybór, który jest zadaniem woli66. Współpraca obu tych władz jest czymś bardzo
istotnym, gdyż bez niej nasze działania byłyby albo niemożliwe, albo
całkowicie dowolne i oparte na chwilowych zachciankach, wynikających z naszej sfery uczuciowej. Prawidłowość czynności dobierania właściwych środków do osiągnięcia celu polega za każdym razem na tym,
że czynności woli są poprzedzone czynnościami rozumu. Aby więc coś
wybrać, najpierw musimy w ogóle wiedzieć, że jest taki przedmiot, który może być przez nas chciany. Innymi słowy, jeśli mamy marzyć o zakupie samochodu marki mercedes, to musimy wiedzieć, że takie samochody są produkowane. By więc nasza wola skłoniła się ku chęci
zakupienia mercedesa, musimy mieć świadomość istnienia owej marki
samochodu. Podobnie ma się rzecz z namysłem nad środkami, które pozwolą nam osiągnąć ów pomyślany cel. Najpierw zastanawiamy się bowiem nad tym, jak tego dokonamy. I znów działanie rozumu poprzedza
aktywność woli. Zatem sprawności roztropności poddana jest zarówno
umiejętność samego poznawania prawdy jak i odniesienie tej prawdy
do celu, czyli powiązanie jej z dobrem. Wydaje się ważne, gdyż łatwiej
jest nam rozpoznać sam cel naszego działania, aniżeli dobierać adekwatne i dobre środki do jego osiągnięcia, będące często jakimiś celami pośrednimi, cząstkowymi. Dlatego też Akwinata nazywa roztropność mądrością praktyczną, gdyż właśnie ona pozwala nam zastosować ogólne
zasady do szczegółowych, konkretnych działań, do czego sama mądrość
jako taka nas nie usprawnia67.
Tomasz, zastanawiając się nad główną czynnością roztropności, dochodzi do wniosku, że jest nią zalecanie (praecipere) działania. Wyjaśniając taką odpowiedź, wychodzi od określenia roztropności jako słusznego powodu działania68 i wymienia trzy właściwe dla niej działania:
radzenie (consiliari) – jest szukaniem właściwego rozwiązania; osądzanie (iudicare) – dotyczące oceny obmyślanych środków; i wreszcie zaleTamże, II-II, q.47, a. 8c.
Tamże, II-II, q, 47, a. 2, ad 2.
67
Więcej na temat zależności między mądrością a roztropnością w artykule: I. Andrzejuk,
Komplementarność mądrości i roztropności w ludzkim postępowaniu. Ujęcie św. Tomasza
z Akwinu, Rocznik Tomistyczny 1 (2012), s. 85-107. Artykuł dostępny na witrynie
internetowej Rocznika Tomistycznego: http://roczniktomistyczny.pl/numery/archiwum/
RT01_1_05_Andrzejuk_I.pdf [10.2020].
68
Summa Theologiae, II-II, q.47, a. 8.c.
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cenie (praecipere) – zastosowanie w działaniu tego, co zostało znalezione i ocenione, co zarazem wyznacza porządek naszego działania.
Funkcjonowanie roztropności ponadto ma pomagać w osiąganiu dobra,
a unikaniu zła, co oznacza, że roztropność jest wspomagana również
przez prasumienie (synderezę)69. Z zalecaniem działania wiąże się także temat troskliwości (sollicitudo) jako zdolności do powolnego i ostrożnego namysłu, połączonej z szybkim wykonaniem czynności już przemyślanej. Możemy zatem troskliwość nazwać „zdatnością” człowieka
do szybkiego działania, pamiętając wszakże, że owa „zdatność” poprzedzona jest ostrożnym i uważnym namysłem, który wręcz nie powinien
być tknięty pośpiechem.

Warunki roztropności
Już z perspektywy tego wstępnego zarysowania roztropności widać, że
pod określeniem „słusznego powodu postępowania” będzie się mieściła bogata problematyka. Aby więc umieć dobrać właściwe środki służące osiągnięciu naszego upragnionego celu, musimy spełnić określone
warunki. Sam Tomasz nazywa je „częściami integralnymi roztropności”
i wymienia ich aż osiem. Niezależnie od stosowanego wobec nich nazewnictwa chodzi o takie umiejętności, których obecność jest niezbędna, byśmy jakiś czyn mogli nazwać roztropnym. Wśród nich możemy
wymienić następujące cnoty: rozsądek, trafność, doświadczenie, pouczalność, zapobiegliwość, ostrożność, oględność, opatrzność.
Tomasz, omawiając temat rozsądku (intellectus), sytuuje go jako wyjściową cnotę wśród części integralnych roztropności. Dzieje się tak
dlatego, że doskonali on nas w działaniu należącym wprost do istoty
roztropności, czyli do zastosowania jakiejś zasady ogólnej do szczegółowego przypadku. Rozsądek umożliwia nam bowiem prawidłową ocenę w jakiejś konkretnej sytuacji. Tak ujęta cnota rozsądku jest umiejętnością posługiwania się w naszym działaniu pierwszymi zasadami
poznawania (habitus principiorum), co ma pomagać w dokonywaniu oceny bieżących spraw i postępowania. Wydaje się to ważne, gdyż treści
pierwszych zasad poznawania są dla nas zrozumiałe same przez się, ale
już zastosowanie tych zasad do szczegółowych sytuacji może sprawiać
pewne trudności i tu pomocny okazuje się rozsądek.
Kolejną, konieczną do pełni roztropności cnotą jest trafność (ratio),
usprawniająca władzę rozumu we właściwym dla niej funkcjonowaniu.
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Chodzi tu więc nie tyle o samo proste ujmowanie prawdy, ile raczej o czynność rozumowania, w której przechodzimy od prawdy znanej do nieznanej. Jest to więc swoista „burza mózgów”, zastanawianie się, polegające na przechodzeniu od znanych nam przesłanek do wniosków.
Możemy to także nazwać namysłem, z tym że trafność idzie jakby krok
dalej, gdyż wskazuje na skutek tego namysłu: dobry, czyli trafny wybór.
Ta sprawność staje się szczególnie przydatna w wyprowadzaniu szczegółowych wniosków z powszechnych i ogólnych zasad70.
Uzasadniając przynależność doświadczenia (memoria) do warunków
roztropności, Akwinata powołuje się na Arystotelesa w sprawie pewnej specyfiki cnót intelektualnych. Chodzi bowiem o to, że wszelkie cnoty intelektualne wzrastają i doskonalą się dzięki nabywanemu doświadczeniu (Stagiryta mówi dokładnie: experimento et tempore). Potrzebne tu
doświadczenie nabywamy właśnie w czasie i za pośrednictwem tego, co
zapamiętujemy. Potrzebna jest więc nam jakaś sprawność, doskonaląca
owo zapamiętywanie. Tomasz wskazuje także, iż zapamiętywanie różnych szczegółów obejmuje sferę zmysłową człowieka. A zatem cnota doświadczenia jest niejako „oddelegowana” do wprowadzania ładu także
w poznawczych władzach zmysłowych człowieka71. Ów ład można wprowadzić za pomocą określonych ćwiczeń, które zarazem udoskonalają
funkcjonowanie tej cnoty. Jednak nie tylko te ćwiczenia są ważne. Otóż,
dla Tomasza istotna jest także pamięć przeszłości, gdyż ona ułatwia nam
radzenie sobie z przyszłością. Kto, jego zdaniem, nie pamięta przeszłości, ten będzie miał problemy z planowaniem przyszłości. W ten sposób
przeszłość, przyszłość i teraźniejszość łączą się w działającym człowieku. W Summa Theologiae zaproponowane są cztery sposoby ćwiczenia
pamięci. Pierwszy z nich polega na połączeniu tego, co mamy zapamiętać z jakimś znakiem, który byłby niecodzienny. Tomasz bowiem zwraca uwagę, iż rzeczy zwyczajne, powszednie nie zapamiętują się tak dobrze, jak te nadzwyczajne. Chodzi zatem o wybranie czegoś, co
moglibyśmy nazwać „kotwicą pamięci”, czyli czegoś, co łatwo zapamiętane – bo zapadające w pamięć – jednoznacznie kojarzyłoby się z tym,
co musimy zapamiętać, a co samo tak łatwo nie utrwaliłoby się w naszej pamięci. Tomasz nawet podsuwa nam w tej kwestii pewne konkretne rady. Otóż, jego zdaniem, owych „kotwic pamięci” powinniśmy szukać wśród tego, co poznajemy zmysłowo, ponieważ ludzkie poznanie
jest mocniejsze w zakresie zmysłowym. Druga metoda polega na uporządkowaniu zapamiętywanego przedmiotu w jakieś rozważanie, w któ70
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Tamże, II-II, q. 49, a. 5, ad.2.
Podobnie dzieje się z umiarkowaniem i męstwem, które jako cnoty woli porządkują
sferę pożądawczą człowieka.
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rym poszczególne części będą ze sobą powiązane i wzajemnie zależne
od siebie. Wówczas wystarczy, byśmy przypomnieli sobie jeden z elementów tego rozważania, aby udało się przywołać w pamięci resztę. Ponadto – jak zauważa Akwinata za Arystotelesem – poznając wiele rzeczy, dużo łatwiej przypominamy sobie inne, ze względu na zachodzące
między nimi zależności. Natomiast trzecia metoda jest związana z dołączeniem do zapamiętywanego przedmiotu pewnej troski i uczucia. To
bowiem, co budzi naszą szczególną troskę i przejęcie, łatwiej zapamiętać. I wreszcie czwarta z proponowanych technik zapamiętywania nakazuje, by często rozmyślać o tym, co chcemy zapamiętać, w myśl zasady, że przyzwyczajenie staje się jakby drugą naturą.
Cnota ta polega na umiejętności korzystania z rad innych osób (docilitas). Wydawałoby się, że gotowość do przyjęcia czyjejś rady powinna należeć raczej do jakiegoś porządku posłuszeństwa, podlegania komuś, kto
jest ważniejszy, mądrzejszy czy w większym stopniu godny szacunku.
Tymczasem Tomasz uznaje ją za warunek roztropności, a więc za taką
sprawność, bez której trudno byłoby mówić o roztropności. Co więcej, nie
zawsze w działaniu pouczalności pierwszoplanową rolę odgrywa pozycja osoby, która udziela rady. Raczej znajduje tu zastosowanie zasada: „nie
jest ważne, kto mówi, ale co mówi”. Zdarza się bowiem w naszym życiu,
że wartościowej rady udziela nam osoba, której nie cenimy bądź z którą
nie łączą nas więzy sympatii. Sedno pouczalności realizuje się w odniesieniu do szczegółowych problemów wynikających z naszego działania,
których przecież jeden człowiek nie jest w stanie poznać wszystkich. Dlatego powinniśmy skorzystać z rad innych, lepiej znających się na tym,
w czym my się mniej orientujemy. Oznacza to, że pouczalność także wspomaga nas w tym, byśmy byli gotowi do uczenia się od innych osób. Tomasz dodaje, że umiejętność przyjmowania rad ma w ogóle szersze zastosowanie w doskonaleniu innych sprawności intelektualnych i zarazem
przeciwdziała takim wadom jak pycha oraz lenistwo.
Jak pouczalność usprawnia nas w zdobywaniu wiedzy od innych, tak
zapobiegliwość (solertia) jest związana z zastosowaniem własnej pomysłowości. Polega ona na trafnym doborze środków szczególnie w sytuacjach nagłych i niespodziewanych. Wydaje się, że tak zakrojony jeden
z warunków roztropności daje nam umiejętność radzenia sobie w zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia, zaskakujących nas. Wyobraźmy sobie sytuację, w której wykonujemy jakąś czynność dobrze nam
znaną. Na tyle dobrze znaną, że jesteśmy w stanie realizować ją niemal
mechanicznie, jak na przykład przygotowanie porannej kawy. Ruszamy do kuchni, a tu nagle okazuje się, że nie ma prądu z powodu nieprzewidzianej awarii. W takim momencie może nam się przydać cnota za61
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pobiegliwości, która pomoże nam w znalezieniu sposobu, aby wypić
naszą ulubioną, poranną kawę. Zapobiegliwość daje nam więc umiejętność trafnego znajdowania rozwiązań w sytuacji, gdy musimy działać
„tu” i „teraz”, czyli po prostu nagle.
Opatrzność, oględność i ostrożność są jakimś udoskonaleniem naszego działania prowadzącego do zamierzonego celu. Różnią się jednak
kontekstem, w którym ów cel się ujmuje. I tak przedmiotem opatrzności (providentia), jako warunku roztropności, jest umiejętność kierowania przyszłych wydarzeń w taki sposób, by dało się osiągnąć zamierzony cel. Chodzi więc tu o to, aby to, co może się wydarzyć, zostało
umiejętnie przez nas przewidziane i abyśmy potrafili przeciwdziałać
przeszkodom, które mogłyby uniemożliwić nam osiągnięcie celu. Opatrzność więc realizuje się w naszych działaniach począwszy od samego namysłu nad doborem metod postępowania, a skończywszy na samej już
realizacji tego, cośmy wybrali.
Z kolei oględność (circumspectio) polega na skupieniu uwagi na okolicznościach naszego działania. Zdarza się bowiem, że dobrze zamierzony cel mogą zniweczyć właśnie owe okoliczności. Akwinata tłumaczy,
wskazująć, że wybrane przez nas środki mogą być dobre same w sobie,
mogą także skutecznie prowadzić nas do celu, jednak dodatkowe okoliczności powodują, że ów środek okaże się zły. Moglibyśmy porównać
to do leczenia. Zdarza się bowiem, że jakieś lekarstwo jest dobre, że skutecznie leczy określoną chorobę, ale jeśli nie uwzględnimy pewnych
konkretnych okoliczności, że na przykład leczony nim pacjent ma jakieś dodatkowe dolegliwości, to może się okazać, iż ten dobry lek może
choremu przynieść więcej szkód niż korzyści. Dzięki więc oględności
jesteśmy w stanie zmienić nasz sąd na temat podejmowanej czynności
właśnie za sprawą dobrego rozeznania towarzyszących jej okoliczności.
Ostatnia z części integralnych roztropności, ostrożność (cautio), pomaga nam w naszych działaniach osiągać dobro, a omijać zło. Tomasz
zaznacza tu wyraźnie, że chodzi o sytuacje w których może być nam
trudno odróżnić dobro od zła, gdy na przykład zło ma pozory dobra. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś namawia nas do posługiwania się kłamstwem, by uzyskać jakieś dobro.

Postacie roztropności
Jeśli chodzi o postacie roztropności, nazywane też jej częściami subiektywnymi, to można by ich wymienić tyle, ile jest dziedzin aktywności,
w których potrzebna jest jakaś umiejętność kierowania ludzkimi dzia62
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łaniami. Tomasz jednak ogranicza się do kilku. Pierwsza z nich to roztropność osobista, powodująca, że umiemy zarządzać własnym postępowaniem, czyli kierować się do właściwego celu. Następnie wymienia
on roztropność rządzącego, która jest szczególnie potrzebna osobom
zarządzającym wspólnotą państwową. Wydaje się, że nie trzeba przekonywać jak bardzo potrzebują tej specjalnej postaci roztropności dzisiejsi politycy. Ileż to szkód jest w stanie wyrządzić wspólnocie nieroztropna polityka czy to wewnętrzna (krajowa), czy międzynarodowa!
Z kolei polityka jest taką częścią roztropności, która ułatwia podwładnym wykonywanie zadań zleconych przez przełożonych. Chodzi więc
tu o pewną rozumną samodzielność w wykonaniu powierzonych obowiązków. Tomaszowi chodzi o to, że podwładni nie są bezwolnymi robotami, mającymi mechanicznie wykonywać, co im nakazano, lecz że
są osobami wolnymi i z tego względu powierzone zadania wykonują
z własnej woli, wykorzystując swoje umiejętności. Zatem najczęściej będzie to polegało na tym, że podwładni otrzymują polecenie, co mają wykonać (czyli określenie celu), jak zaś to zrobić, by było ono dobrze zrealizowanie, zależy już od ich roztropności (środki prowadzące do celu).
W przypadku tej części roztropności daje o sobie znać społeczna natura człowieka, gdyż człowiek realizując ją, służy dobru wspólnemu.
Jeszcze inną częścią roztropności jest roztropność rodzinna, dzięki
której wspólnota rodzinna osiąga dobrobyt. Przy czym stan dobrobytu
należy rozumieć tu szeroko jako „dobre życie”. Będzie się tu mieściło
przede wszystkim nabywanie przez poszczególnych jej członków cnót,
zachowanie pokoju (bez którego nie jesteśmy w stanie czerpać korzyści z dóbr materialnych) i wreszcie osiąganie dobrobytu materialnego
(majątku). Warto tu jednak zaznaczyć, że Tomasz cytuje Arystotelesa,
głoszącego, że majątek jest jednym ze środków do osiągnięcia szczęścia
rodziny, a nie celem samym w sobie. To przekonanie zdaje się potwierdzać praktyka życia, gdyż wielokrotnie widzimy, że majątek nie jest wystarczającym źródłem szczęścia i zdarza się, że w bardzo bogatych rodzinach ich poszczególni członkowie są nieszczęśliwi, nie mogąc znaleźć
tam miłości i zgody.
Roztropność wojskową można by najkrócej nazwać umiejętnością
bronienia dobra wspólnoty państwowej przed nieprzyjacielem zewnętrznym. Warto zwrócić tu uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, że rozpatrywana jest tylko sytuacja obrony dobra wspólnego, którą w pewnym sensie moglibyśmy nazwać postawą bierną: nie jesteśmy nigdy najeźdźcą,
jedynie bronimy własnej suwerenności przed agresorem. Po drugie – ten
rodzaj roztropności Tomasz wyprowadza z ludzkiej natury i określa go
jako dobre zastosowanie w działaniu poruszeń władzy gniewliwej w ce63

roztropność
osobista

roztropność
społeczna

roztropność
rodzinna

roztropność
wojskowa

Tomasz z Akwinu jako etyk

lu zachowania egzystencji wspólnoty, co niejako przedłuża nasze życie
gatunkowe. Rozwiewa on też wszelkie wątpliwości, co do przynależności sztuki wojennej akurat do roztropności, a nie na przykład do męstwa.
Nie chodzi w niej bowiem wyłącznie o trafne zastosowanie broni, ale
właśnie o postrzeganie wojny w kontekście dobra całej wspólnoty narodowej72. I wreszcie sama strategia w rozgrywaniu poszczególnych bitew czy w decydowaniu, który żołnierz, gdzie, kiedy i co powinien zrobić – to już jest domena roztropności, pozwalającej, by tak dopasować
środki, aby cel został osiągnięty.

Cnoty wspomagające roztropność

zaradność

Do tej grupy należą cnoty niejako dołączone do roztropności. Wśród
nich znajdują się zaradność (eubulia) oraz rozsądek jako synesis (rozsądek zwyczajny) i gnome (rozsądek nadzwyczajny). Wszystkie one są podporządkowane roztropności i właściwie porządkują jej kolejne czynności: namysł z zastosowaniem jego efektów (rada) oraz sąd. Sama zaś
roztropność dopełnia ich czynności zaleceniem określonego działania73.
Pierwsza z wymienionych – zaradność – polega na doskonaleniu jednej z ważniejszych czynności roztropności, a mianowicie radzenia. Samo słowo eubulia oznacza właśnie „radzić dobrze”. Wydaje się jednak,
że chodzi tu jeszcze o coś więcej, aniżeli o samo doradzanie. Znamy
przecież wielu ludzi chętnych doradzać wszystkim i mających przysłowiową „receptę na życie”. Tu jednak nie chodzi o to. Ludzie doradzający innym, niezależnie od tego, czy te osoby życzą sobie usłyszeć „złote
rady”, czy też nie, zazwyczaj są postrzegani jako przemądrzali, męczący, a w najlepszym razie śmieszni. Tymczasem eubulia ma być cnotą, co
oznacza, że powoduje dobre działanie. Sedno sprawnego działania zaradności polega na zastosowaniu naszego rozumu w poszukiwaniu tego, co odnosi się do naszego życia. Zatem owo dobre radzenie bierze się
z prawidłowego funkcjonowania rozumu i z trafnego zastosowania tego, cośmy „wyrozumowali” do naszych konkretnych działań. Możemy
więc także określić ją jako cnotę umożliwiającą nam dobry namysł nad
środkami, które będziemy dobierać do osiągnięcia celu. Ponadto, jak się
wydaje, zaradność do pełni swej doskonałości potrzebuje innych cnót,
na przykład oględności, po to, by w udzielaniu rady wziąć pod uwagę
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różnorakie okoliczności sprawy, oraz troskliwości, która chroni nas
przed zbytnim pośpiechem na etapie namysłu.
Natomiast rozsądek zwyczajny pozwala człowiekowi na dokonanie
dobrego sądu o poszczególnych czynnościach, których powinniśmy dokonać. Tomasz zwraca uwagę, iż umiejętność radzenia nie musi iść w parze z umiejętnością sądzenia, ta ostatnia zaś sprawność może przysparzać trudności niektórym osobom. Ponieważ czynność sprawności
zwanej synesis polega na tym, że osądzamy rzeczy tak, jakimi one faktycznie są, przeto wydaje się, że sąd ten mogą nam zakłócić wyobrażenia jakie w nas się budzą pod wpływem różnorodnych uczuć74. Aby tym
problemom zapobiec, należy troszczyć się o usprawnienie intelektu człowieka w tym, co będzie właściwym dla niego dobrem, a mianowicie
w poznawaniu prawdy. Ostatnia z omawianych cnót pomocniczych roztropności – gnome – owocuje w nas umiejętnością osądzania w sytuacjach nietypowych, w których nie można wykorzystać powszechnie
przyjmowanych zasad, gdyż sąd byłby wówczas chybiony. Sprawność
ta dodaje do ludzkiego sądu przenikliwość, dzięki której „widzimy” to,
co nie musi być oczywiste. Rozsądek nadzwyczajny odnosi się więc do
sądzenia w sytuacjach nadzwyczajnych i stanowiących dla nas wyzwanie (kłopotliwych). Podsumowaniem problematyki roztropności może
być następujący schemat, ilustrujący wszystkie jej części:
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Tamże, II-II, q. 51, a.3 c.
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Wady względem roztropności
Tomasz, przechodząc do wad cnoty roztropności, dzieli je na dwie grupy. W pierwszej umieszcza wady przeciwstawne roztropności, a mianowicie nieroztropność (imprudentia), pochopność (pracipitatio), nieuwaga
(inconsideratio), niestałość (inconstantia), niedbalstwo (negligentia). W grupie drugiej znajdują się z kolei wady podobne do roztropności: roztropność ciała (prudentia carnis), przebiegłość bądź chytrość (astudia)75, podstęp (dolus) i oszustwo (fraus). W takiej też kolejności możemy każdej
z nich przyjrzeć się nieco bliżej.

Wady przeciwstawne roztropności
nieroztropność

pochopność

Nieroztropność jako taka może być spowodowana rożnymi czynnikami. Po pierwsze może być prostym brakiem roztropności i tę sytuację
Tomasz ocenia najłagodniej. Następnie nieroztropnością nazywamy sytuację, w której ktoś nie ma roztropności i jest to przez niego zawinione, gdyż powinien być roztropny, ale zaniedbał to. I wreszcie najgorszy
rodzaj nieroztropności polega na pewnym przeciwieństwie. Chodzi tu
bowiem o pominięcie istotnej czynności charakterystycznej dla roztropności, a mianowicie namysłu. Nieroztropność ma swoją przyczynę
w złym działaniu rozumu, który lekceważy konieczność zastanowienia
się. W takiej postaci nieroztropność przeciwstawia się wprost roztropności.
Z kolei pochopność polega na pominięciu jakiegoś etapu postępowania, jest nieroztropnością z powodu negatywnego wpływu woli lub
uczuć. Tomasz porównuje to do bezrozumnego kamienia, który podrzucony w górę spada i uderza w różne miejsca. Podobnie działanie dyktowane pochopnością ma w sobie coś z przypadkowości i dowolności.
Zatem działanie pochopne jest pozbawione kierownictwa rozumu. Z pochopnością wiąże się także lekkomyślność, ale z tą różnicą, że ta ostatnia jest spowodowana wadą pychy. To bowiem pycha powoduje, że w swoPosłużono się tu dwojakim tłumaczeniem łacińskiego terminu astudia, gdyż słowo
„chytrość” może się kojarzyć współcześnie z chciwością. Często przecież mówimy, że
ktoś jest chytry, mając na myśli, że nie lubi wydawać pieniędzy. Jednak słowo to niesie
ze sobą coś więcej niż przy wiązanie do pieniędzy. Oznacza szerzej jakieś
nieuporządkowanie w odniesieniu do spraw materialnych i może kojarzyć się także
z drugim użytym słowem, z przebiegłością. W tekście jednak zdecydowano się na
użycie słowa „chytrość”, gdyż wydawało się, że w ten sposób łatwiej będzie odróżnić
tę wadę od podstępu.

75
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im postępowaniu człowiek traktuje swoją zachciankę jak obowiązującą
zasadę.
Kolejna z wad przeciwstawnych roztropności jest związana z niedomaganiem w dziedzinie osądzania. Znów więc mamy sytuację, w której nacisk jest położony na właściwe bądź niewłaściwe działanie intelektu, ponieważ w sądzie istotne jest rozpoznanie prawdy. Jeśli zostanie
ono zaniedbane, to mamy do czynienia z nieuwagą. Znaleziona prawda powinna być osądzona w świetle pierwszych zasad poznawania, co
właśnie należy do kompetencji intelektu.
Niestałość jako wada jest wypaczeniem ostatniego etapu działań dyktowanych roztropnością, a mianowicie zalecenia wykonania czynności.
Zadaniem tej władzy jest bowiem trwać przy raz wybranym dobru, o ile
wybór jest słuszny. Jednak z różnych powodów może to nie nastąpić
i taką sytuację nazywamy niestałością. Głównym problemem jest tu słabość ludzkiego rozumu, ulegającego naciskom uczuć. Przypomina to trochę sytuację osób, których postępowanie określamy mianem „słomianego zapału”. Szybko bowiem decydują się na coś i równie szybko
rezygnują. Miotani zachciankami własnej uczuciowości nie potrafią wytrwać przy tym, co rozum wybrał jako prawdę i dobro, przy którym należy trwać. Brak tej stałości ze strony rozumu jest właśnie uznawane za
pewien defekt, czyli wadę, właśnie niestałość.
Jak już wiemy, z cnotą roztropności związana jest troskliwość, wspomagająca ją w trafnym i sprawnym dobieraniu środków do osiągnięcia
celu. Jej pomoc polega na spokojnym namyśle, po którym następuje podjęcie działania bez zbędnego ociągania się. Niedbalstwo polega właśnie
na braku owej troskliwości. Niedbałość działania będzie polegała albo
na rezygnacji z działania, albo na nieuwzględnieniu okoliczności, które należało wziąć pod uwagę. Etymologicznie niedbałość oznacza brak
dbałości o wybór tego, co należy wybrać. Swoje korzenie ma ona w braku stosownego usprawnienia rozumu i woli. A uściślając – w braku ich
prawidłowej współpracy. Chodzi bowiem o to, że wola powinna charakteryzować się pewną nieugiętością wtedy, kiedy trzeba w pewnych sytuacjach wywierać nacisk na rozum, aby ten nakazał czynność, którą
należy wykonać. W przypadku niedbałości ma miejsce właśnie taka sytuacja: wola nie jest wystarczająco usprawniona i nie motywuje rozumu, by ten określił porządek działania.
Warto zwrócić uwagę, że pochopność, nieuwaga, niestałość i niedbałość są wypaczeniami poszczególnych działań roztropności: namysłu
sądu i zalecenia. A zatem to, co będzie się sprzeciwiało dobremu namysłowi, będzie przeciwne sprawności radzenia (eubulia), brak zaś dobrego sądu zarówno w sprawach zwykłych, jak i niecodziennych, będzie
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przeciwny stosownym sprawnościom osądzania: synesis i gnome. W ten
sposób przyczyną źle dokonanego namysłu będzie pochopność, złego
sądu – nieuwaga, złego zaś nakazu (lub jego braku) – niestałość i niedbałość.

Wady „podobne” do roztropności

„roztropność
ciała”

Wady przeciwne roztropności są – jak się przekonaliśmy – wadami stojącymi w sprzeczności z działaniami niejako ujawniającymi tę cnotę:
czy to namysłu, czy sądu, czy też nakazu. Począwszy od samego pomysłu, przez wybór poszczególnych środków i ich osądzenie, aż do wyboru niektórych z nich i zalecenia zastosowania ich w postępowaniu, mogą się człowiekowi zdarzyć błędy, których źródło tkwi w konkretnych
niedomaganiach rozumu i woli. Z tego też powodu wady te dostrzegamy jasno. Inaczej ma się rzecz z wadami podobnymi do roztropności,
które mogą nam zaciemniać właściwe granice między cnotą a wadą, co
oczywiście nie znaczy, że nie da się ich rozróżnić. Najprostszym sposobem na postawienie granicy między roztropnością a „roztropnością ciała” jest zadanie pytania o cel: czemu ma służyć usprawnienie, którym
się posługujemy? W przypadku tej wady posługujemy się w poprawny
sposób rozumem i wolą, ale cel ich zabiegów jest nie na miarę człowieka jako takiego, czyli rozumnej osoby. Człowiek żyjący „roztropnością
ciała” za cel swego życia obiera wyłącznie dobra materialne. Problem
tkwi w tym przypadku w proporcjach, bo przecież nikt rozsądny nie zaneguje, że powinniśmy rozumnie realizować potrzeby naszego ciała.
Niejednokrotnie ich ignorowanie potrafi się zakończyć poważną chorobą, a nawet przedwczesną śmiercią. Nie chodzi zatem o to, aby pomijać
potrzeby cielesne i sygnały dochodzące ze strony organizmu, lecz aby
ta sfera nie stała się ostatecznym horyzontem naszych dążeń. Rozmiary tej wady zależą od tego, czy ów materialny horyzont naszych działań przypiszemy tylko do jakichś celów cząstkowych, czy właśnie do
celu ostatecznego, który nadaje sens naszemu życiu i działaniu w ogóle. Jeśli z premedytacją ustawiamy na pozycji celu naszego życia rzeczy
(na przykład dobra materialne), które niejako z natury stanowią środki
do czegoś innego, to radykalnie odwracamy hierarchię dóbr, co stanowi istotę „roztropności ciała”.
Tomasz surowo ocenia tę wadę, a to – jak się wydaje – właśnie z powodu niezgodności z naturą ludzką. Człowiek jest przecież istotą duchowo-cielesną i potrzeby duchowe należą do potrzeb wyższego rzędu. Ponadto, jeśli przyjrzymy się wewnętrznemu porządkowi w strukturze
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człowieka, to ostatecznie ciało jako sfera możnościowa podlega duszy,
która jest formą człowieka i z tego też powodu ciało niejako służy potrzebom i celom duchowym (i zarazem rozumnym) całego człowieka.
Wystarczy wyobrazić sobie sytuację odwrotną: rozumność służy nam
wyłącznie zaspokajaniu potrzeb cielesnych i mamy już obraz naszej „roztropności ciała”. Niebezpieczeństwo takiej postawy polega na tym, że
ostatecznie nasza troska o materialny wymiar życia ma w sobie pozory prawości. Trudno kogoś winić za to, że dba o ten rodzaj dóbr. Jednak
sedno tkwi tu w pewnych proporcjach. Roztropność ciała jest postawą,
w której zaburzamy porządek równomiernej troski o całego człowieka
i skupiamy się na tym, co stanowi tylko część jego potrzeb. Są to oczywiście potrzeby podstawowe, ale nie najważniejsze i nie jedyne, jakie
ma rozumny byt osobowy, mianowicie człowiek.
Wspomniana wada jest związana z błędnym wyborem celu. W grupie wad podobnych do roztropności, znajduje się też wada, która jest
związana z doborem środków. Jest nią chytrość. Jej status „wady podobnej do roztropności” wynika właśnie z tego, że środkom mającym
służyć osiągnięciu celu nadajemy pozory dobra. Tomasz nawet uznaje
dwojaką sytuację: albo po prostu dobieramy wprost złe środki, w myśl
zasady „cel uświęca środki”, albo sprawiają one wrażenie dobrych, ale
w rzeczywistości takie nie są. Oczywiście sam cel może też być wybrany dobrze lub źle, ale w chytrości nie o to przede wszystkim chodzi.
Chytrość jest wadą ujawniającą się na etapie namysłu. Dotyczy więc
środków, nad którymi się zastanawiamy, na przykład jak moglibyśmy
oszukać sąsiada. Podstęp zaś polega na przejściu z etapu namysłu do
etapu wykonania tego, co za pomocą chytrości zostało zaplanowane.
Stanowi go więc już zastosowanie obmyślanych wcześniej metod albo
też zastosowanie w praktyce chytrości. Pisząc o metodach, środkach,
mamy na myśli zarówno słowa, za pomocą których wprowadzamy kogoś celowo w błąd, jak i działania, które mają doprowadzić do jakieś niekorzystnego rozporządzenia przez kogoś swoim dobrem.
Podobnie jak podstęp jest zastosowaniem chytrości w słowach i czynach, tak oszustwo stanowi również zastosowanie jej, ale tylko w czynach. W ten sposób podstęp i oszustwo są „córkami” przebiegłości. Czyli możemy kogoś podstępnie namówić do określonego działania – na
przykład pożyczenia pieniędzy – bez zamiaru zwrócenia mu pożyczonej kwoty, mimo dawanej obietnicy zwrotu. Wówczas mamy do czynienia z podstępem. Możemy jednak zastosować oszustwo, udając, że zwróciliśmy te pieniądze, lub twierdząc, że zostały nam podarowane. Sam
ten czyn będzie oszustwem, w połączeniu zaś z wcześniej składanymi
obietnicami zwrotu – podstępem (gdyż tak faktycznie podstępnie wy69
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łudziliśmy od kogoś pieniądze z zamiarem nieoddawania pożyczonej
kwoty).
Na zakończenie tego przeglądu wad związanych z wypaczeniem lub
brakiem roztropności warto zwrócić uwagę na kilka spraw. Tomasz
stwierdza, że korzeniem wad podobnych do roztropności jest chciwość,
która stanowi wypaczenie sprawiedliwości. Wspólną cechą wymienionych tu wad (chytrości wraz z jej zastosowaniem i chciwości) jest złe
posługiwanie się rozumem. Zatem trudno będzie usprawiedliwić oszusta zdaniem, że chciwość odebrała mu rozum. Dodatkowym obciążeniem dla postępowania rodzącego się z przebiegłości jest pewna konstrukcja osobowości człowieka chytrego. Akwinata bowiem zauważa,
że to ludzie słabi i małoduszni posługują się chytrością, podstępem i oszustwem. W ten sposób dostrzegamy, że jedne wady pociągają za sobą inne i że rzadko kiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś ma
tylko jedną wadę. Podobnie jak i cnoty, tak i wady stanowią pewien organizm, zespół usprawnień ludzkich władz – dobrych albo złych. To,
czy będziemy mieli cnoty czy wady, zależy przede wszystkim od nas.
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W rozdziale poświęconym roztropności napisano, że jest to cnota najważniejsza i odgrywająca kluczową rolę w zespole wszystkich cnót kardynalnych. Waga jej jest na tyle znacząca, że trudno mówić o doskonałej pełni cnót, jeśli niedomagamy w roztropności. Spełnia ona także
nadrzędną funkcję w stosunku do pozostałych cnót kardynalnych.
Z umiarkowaniem dzieje się inaczej. Jest ono jakby podłożem, na którym rosną i rozwijają się pozostałe cnoty. Ma wprawdzie najniższą rangę, ale niedomagania w zakresie umiarkowania są wadami najbardziej
szpecącymi ludzkie postępowanie. Wydaje się to zrozumiałe, bo umiarkowanie ma za zadanie wprowadzać rozumny porządek w nasze pożądanie zmysłowe – w dziedzinach zachowania życia gatunkowego i jednostkowego. Jeśli w tej sferze nie zaprowadzimy porządku, to może się
okazać, że nie będziemy w stanie usprawniać innych naszych cnót, gdyż
po prostu nasze pożądania będą miotały nami niczym fale łódką.
Choć cnota umiarkowania porządkuje uczucia władzy pożądliwej
i gniewliwej w człowieku, to jednak jest zakorzeniona w woli, ponieważ władze zmysłowe nie mogą, co do zasady, mieć sprawności, a najwyżej nawyki76. Natomiast cnót nabywa wola jako władza intelektualnego pożądania (dążenia, chcenia, decydowania).
W celu bliższego określenia istoty umiarkowania można posłużyć się
arystotelesowską zasadą złotego środka. Umiarkowanie jest bowiem
owym złotym środkiem między nadmiarem (folgowaniem wszystkim
naszym pragnieniom) a niedomiarem (powstrzymywaniem się od wszelkich niezbędnych do utrzymania życia pragnień). Oczywiście jest to duże uproszczenie, które trzeba jeszcze doprecyzować. W tym celu musimy najpierw zapytać, według jakiej miary ustalamy wspomniany złoty
środek. Okazuje się, że ową miarą jest ludzka rozumność. To, które z potrzeb powinniśmy zaspokoić oraz na które przyjemności sobie pozwolić,
podpowiada nam nasz rozum, rozpoznający, co jest nam konieczne do
życia. Warto dodać, że ta zasada nie wprowadza relatywizmu dlatego, że
granicę zaspokajania naszych potrzeb wyznacza nam to, co jest niezbędne do zachowania życia, a zatem rzeczy konieczne, bez których nie mo76

Sprawa się komplikuje, gdy jakieś władze zmysłowe współdziałają z władzami
intelektualnymi, wtedy może się zdarzyć, że swoiście uczestniczą w ich sprawnościach.
Dobrze widać to na przykładzie pamięci-doświadczenia jako składnika roztropności.
Pamięć jako władza zmysłowa jest kształtowana, wyrabiana, usprawniana i służy cnocie
roztropności.
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glibyśmy dalej żyć i funkcjonować. W ten sposób unikamy całkowitego
subiektywizmu, gdyż jeden pragnąłby posiadać trzy samochody i pięć
willi, a ktoś inny pragnąłby tylko własnego mieszkania, a potrzeby te –
tak różne – byłyby przecież skutkiem funkcjonowania rozumności w człowieku. Widać więc wyraźnie, że owa konieczność życiowa wprowadza
ograniczenia w stosunku do tego, czego chcemy, zarazem mobilizując
nas, abyśmy potrafili ustalać, co naprawdę jest nam potrzebne, a co zbędne. W ten sposób znów wracamy do pytania o cel, bo przecież, jeśli zapytamy, czemu mają służyć zaspokajane przez nas przyjemności, odpowiemy, że realizacji konieczności życiowych77. Tomasz jednak nie
poprzestaje na takiej odpowiedzi i uszczegóławia, co rozumie przez zwrot
„rzeczy konieczne do życia”. Zauważa, że w pierwszej kolejności chodzi
tu o zaspokojenie potrzeb związanych z odżywianiem w stopniu umożliwiającym utrzymanie życia, w drugiej zaś – o rzeczy potrzebne do dobrego życia (aby mieć się dobrze). Warto zauważyć, że ów drugi rodzaj
konieczności życiowych nie brzmi już tak ascetycznie jak pierwszy. Jeśli więc ktoś zarabia na życie, pracując na komputerze, staje się oczywiste, że do dobrego życia potrzebuje należycie wyposażonego i niezawodnego narzędzia pracy. Gdybyśmy jednak taki komputer kupili, by całkiem
prywatnie i hobbystycznie oglądać na nim wyłącznie filmy, to już mamy do czynienia z inną kategorią, niż rzeczy potrzebne do dobrego życia. Akwinata także różnicuje przedmioty, którymi osoby umiarkowane się posługują, choć nie służą one wspomnianemu wcześniej,
dwojakiemu zastosowaniu. Chodzi tu o to, co nie jest nam w żaden sposób koniecznie potrzebne, ale sprawia nam przyjemność. Kwestia ta wydaje się istotna, bo przecież bardzo często sprawia nam przyjemność to,
co nie jest w ogóle ani konieczne, ani potrzebne. Czy to więc świadczy
od razu o naszym nieumiarkowaniu? Otóż, niekoniecznie. Nie jest bowiem czymś niewłaściwym dla cnoty umiarkowania, aby jej posiadacz
posługiwał się też innymi dobrami, a nie tylko tymi, które są potrzebne
do dobrego życia. Pod jednym wszakże warunkiem: mają one nie szkodzić jego zdrowiu i życiu oraz nie przeszkadzać osobom, z którymi żyje.
Takie rzeczy więc powinny być używane w miarę jak pozwalają na to
okoliczności czasu i miejsca78. Tutaj wydaje się też potrzebne, abyśmy zaznaczyli, że „dobre życie” Tomasz rozumie po Arystotelesowsku, czyli
dość szeroko. Do dobrego życia należą w tym rozumieniu nie tylko dobra materialne, ale także i społeczne, na przykład zachowanie pokoju.
Wracając więc do dóbr niekoniecznych, kluczem jest tu zwrot convenien77
78
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tia honestatis – czyli o ile będą one współgrały (a nie wchodziły w konflikt) ze szlachetnością osoby. Człowiek bowiem żyje i funkcjonuje w różnych wymiarach rzeczywistości i w nich powinien określać realizację
swoich przyjemności zależnie od tego, jaką zajmuje pozycję społeczną,
jaki zawód wykonuje bądź jakie piastuje godności. Owa szlachetność wyraża się przede wszystkim w rozumnym i umiarkowanym używaniu tego, co daje człowiekowi przyjemność.
Ostatecznie cnota umiarkowania ma dość wąski zakres działania, bo
przede wszystkim ma nas powstrzymywać przed postępowaniem niezgodnym z rozumnością. Można to prosto powiedzieć: skoro nie urodziliśmy się psem lub koniem, to nie możemy się zachowywać jak one. Życie zwierząt bowiem realizuje się całkowicie z zamysłem Bożym
i w zgodzie z naturą tych zwierząt, ale trudno powiedzieć, żeby były one
wolne i dokonywały wolnych wyborów. Człowiek jednak różni się od
nich posiadaniem rozumu, co implikuje wolność wyboru, także wolność
do wyborów złych. A zatem wielkość i wyjątkowość człowieka polegają na tym, że sam rozsądza z pomocą swoich władz intelektualnych, jak
postępować.
Umiarkowanie, podobnie jak inne cnoty kardynalne, ma swoje warunki, postacie i cnoty pomocnicze. Dla uzyskania pełnego obrazu tej
ważnej cnoty i jej funkcjonowania w ludzkich władzach duchowych,
przyjrzymy się im po kolei79.

Warunki umiarkowania
Są dwa składniki, bez których umiarkowanie nie uzyskiwałoby swojej
doskonałości: wstyd (verecundia) i szlachetność (honestas). Pierwszy z nich
hamuje nasze ewentualne chęci do podejmowania działań niezgodnych
z umiarkowaniem. Z kolei drugi – w przeciwieństwie do wstydu – działa wzmacniająco, to znaczy mobilizuje nas do czynów naznaczonych
umiarkowaniem ze względu na ich piękno. Tomasz bowiem niejednokrotnie zwraca uwagę, że jak działanie wbrew umiarkowaniu jest czymś
najbardziej człowieka szpecącym, tak postępowanie zgodnie z nim jest
czymś najpiękniejszym moralnie.
Wstyd możemy postrzegać albo jako reakcję na nasze własne złe postępowanie (bywa, że wstydzimy się tego, co zrobiliśmy), albo jako reakcję na ujawnianie tego, co powinno w naszym mniemaniu pozostać
ukryte. Są bowiem sytuacje i zachowania, które same z siebie nie nale79
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żą do złych (są moralnie obojętne), ale ich ujawnienie byłoby wstydliwe
i peszące. Chcąc to zrozumieć, wystarczy, żebyśmy wyobrazili sobie publiczne intymne zbliżenia małżonków bądź załatwianie w warunkach
pozbawionych jakiejkolwiek intymności potrzeb fizjologicznych. Wstydowi towarzyszy w tym przypadku lęk, gdyż reagujemy właśnie lękiem
na myśl o ujawnieniu pewnych aspektów naszej aktywności. Jest to inna reakcja niż w przypadku zwierząt. Trudno bowiem powiedzieć, że
pies lub kot wstydzi się upublicznienia swoich zachowań. Co najwyżej
zareaguje lękiem i będzie to prosta reakcja na dostrzeżone zło. Psa można wytresować, żeby nie zabierał kiełbasy ze stołu, ale to nie spowoduje, że będzie się wstydził kradzieży, tylko co najwyżej bał kary. Wstyd
więc jest typowo ludzkim uczuciem, obcym zwierzętom.
Warto też dodać, że wstyd przede wszystkim odnosi się do konsekwencji ponoszonych za działania dobrowolne. Trudno bowiem wstydzić się za coś, czego nie planowaliśmy uczynić albo za coś złego, co się
stało mimo naszych usilnych starań, aby tego uniknąć. By więc prawidłowo zadziałało uczucie wstydu, musi pojawić się owo działanie z wyboru, które może zarazem stać się źródłem naszego zawstydzenia.
Drugą z części integralnych umiarkowania – szlachetność – Tomasz
nazywa pięknem duchowym, a etymologię słowa honestas wyprowadza
od zwrotu honoris status („stan czci”). Takie rozumienie ma swoje źródło w poglądach Izydora z Sewilli oraz Augustyna z Hippony. Szlachetność jest takim dobrem, którego pragniemy dla niego samego, podobnie zresztą jak pragniemy prawdy lub posiadana cnoty. Zatem
szlachetność (dawniej określana jako „czesność” od słowa „cześć”) zawiera się w tym, co w sobie ma powód do czci (w sobie zawiera to, co
powoduje ową szlachetność). Precyzując kwestię szlachetności, Akwinata zauważa, że określamy kogoś mianem szlachetnego, gdy jego postępowanie i zachowanie wyraża duchowe światło rozumu80.
Podsumowując krótko, możemy nieco żartobliwie określić wstyd jako karę za postępowanie złe moralnie, szlachetność zaś jako nagrodę za
utrwalone w nas postępowanie dobre moralnie.

Postacie umiarkowania
Różnorodność tej grupy cnót ma swoje źródło w odmiennych przedmiotach, do których się odnoszą i w których wprowadzają rozumną miarę.
W przypadku umiarkowania dzielą się one na grupy. Pierwszy zespół
80
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cnót to te, odnoszące się do zachowania życia jednostkowego: wstrzemięźliwość i trzeźwość. Natomiast drugi związany jest z porządkowaniem przyjemności, odnoszących się do zachowania życia gatunkowego, a jest nią czystość.
Wydawałoby się, że taka banalna czynność, jak odżywianie się, nie
potrzebuje specjalnego usprawnienia, nakierowanego na właściwe dla
tej czynności dobro. Tymczasem Tomasz zwraca uwagę, że właśnie przyjemności związane z jedzeniem są na tyle silne, że mogą człowieka oderwać od moralnego dobra. Dlaczego? Wyjaśnienie wydaje się proste. Pragnienie zachowania życia jednostkowego jest na tyle silne, że
nieuporządkowanie w tej dziedzinie grozi nadużyciami w postaci wad.
Stąd umiarkowaniu przydana jest dodatkowa cnota wstrzemięźliwości,
by pożądanie naturalne człowieka było należycie uporządkowane.
Wstrzemięźliwość określamy jako cnotę, jeśli regulujemy z pomocą rozumności ilość i jakość spożywanych posiłków, powstrzymywanie zaś
się od nich nie powoduje smutku.
Ze względu na wzajemne powiązania cnót, wstrzemięźliwość spełnia też pomocniczą funkcję w przypadku powściągania pożądania w odniesieniu do zachowania życia gatunkowego, a więc chroni przed rozpustą 81. Wydaje się to naturalne i nie powinno dziwić, jeśli
uświadomimy sobie, że obżarstwo sprzyja pojawianiu się innych wad
z zakresu przekraczania rozumnej miary umiarkowania w ogóle.
Osobną cnotą, będącą częścią umiarkowania jest trzeźwość. Polega
ona na zachowaniu rozumnej miary w spożywaniu napojów alkoholowych. W ścisłym znaczeniu trzeźwość oznacza więc zachowanie niezmąconego umysłu. Stan ten możemy rozszerzyć na inne bodźce, bo
przecież poza alkoholem są także inne czynniki, które mogą zakłócić
w nas jasny sąd rozumu (choćby wspomniane wcześniej obżarstwo). Pisząc o stosowaniu umiaru w piciu alkoholu, Tomaszowi wcale nie chodzi o całkowite wyrzekanie się trunków, lecz jedynie o rozsądne z nich
korzystanie. Wszakże i wino jest dla ludzi, o ile jest wypijane w ilościach
stosownych do okoliczności. Czasem więc rezygnujemy całkowicie z jego picia, jeśli na przykład mamy za chwilę prowadzić samochód lub mamy świadomość, że dla obserwatora byłoby to gorszące. Podobnemu celowi służy powstrzymywanie się od picia trunków przez osoby
piastujące jakieś ważne godności. Chyba nie jest konieczne, by wyjaśniać, jak szkodliwe jest dla takich ludzi pokazywanie się w stanie upojenia.
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Do tej pory przyglądaliśmy się cnotom, których przedmiotem jest zachowanie życia jednostkowego. Tymczasem umiarkowanie dysponuje
jeszcze cnotą wspomagającą rozumny porządek w dziedzinie zachowania życia gatunkowego, a jest nią czystość. Z kolei wadą, która jej się
przeciwstawia jest rozwiązłość. Tak więc właściwym przedmiotem czystości są przyjemności płciowe. Tomasz również bierze pod uwagę jej
znaczenie przenośne w sensie czystości duchowej, będącej postawą, w której źródłem przyjemności jest dla człowieka Bóg i duchowe z Nim połączenie. Podobnie jak w przypadku znaczącej mocy pożądania w zachowaniu życia jednostkowego umiarkowanie wyposażone jest w stosowne
cnoty, wspomagające zachowanie umiaru w tej materii, tak też jest ze
sferą płciową człowieka. Pragnienie zachowania życia gatunkowego
i związane z nim przyjemności są tak silne, iż potrzebują dodatkowych
cnót, które pomogłyby nam w utrzymaniu należytego porządku w tej
sferze. Należy zarazem zaznaczyć, iż czystość sytuuje się w woli (oznacza to, że to wola usprawnia się w czystości, a nie ciało), choć cnota ta
porządkuje czynności natury cielesnej. Ciekawy wydaje się fakt, iż w ramach czystości swoje dalsze zastosowanie ma wstyd (verecundia), o którym wcześniej już wspominano. Pojawia się on tutaj jako wstydliwość
(puditia), służąca cnocie czystości, ale sama nie będąca osobną cnotą.
Wspomaga ona czystość w powstrzymywaniu aktów pożądania naturalnego ze względu na swoiste zażenowanie, jakie budzą czynności płciowe – czy nawet szerzej – czynności związane z przejawianiem się naszej
sfery seksualnej. Jeśli więc peszą nas zbyt czułe, ostentacyjne i zbyt namiętne gesty zakochanych par w miejscach publicznych, to właśnie owo
speszenie ma swoje źródła we wstydliwości.

Cnoty pomocnicze umiarkowania
Do cnót pomocniczych umiarkowania zaliczają się cnoty, które są drugorzędne w stosunku do samego umiarkowania. Funkcjonują one na podobnej zasadzie, co umiarkowanie, czyli powstrzymują nasze pożądanie skierowane ku jakiemuś przedmiotowi. Są więc one niejako do umiarkowania
dołączone, by wspomagać tę cnotę w jej właściwym funkcjonowaniu.
Cnoty pomocnicze umiarkowania pozwalają podzielić się na trzy grupy, właśnie ze względu na to, do jakiej sfery się odnoszą. W ten sposób
możemy za Tomaszem wymienić te, które odnoszą się do wewnętrznych
„poruszeń” duszy – powściągliwość, pokora, łaskawość i łagodność; te, które odnoszą się do „poruszeń” ciała – skromność; i te, które dotyczą rzeczy
zewnętrznych: umiar (poprzestawanie na tym, co się ma – chodzi o ilość),
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prostota (korzystanie z tego, co nie wyszukane, gdy dotyczy wyglądu zewnętrznego).
Powściągliwość, podobnie jak wstyd, stanowi sprawność pomocniczą
dla umiarkowania. Jak wstyd funkcjonuje według „kategorii negatywnej”
(perspektywa popełnienia czynu nagannego budzi w nas zawstydzenie
i powstrzymuje przed takim działaniem), tak powściągliwość niejako
w „kategorii pozytywnej” stanowi pomocniczą siłę – hamującą pożądanie – dla cnoty umiarkowania. Ta dodatkowa moc powściągliwości jest
sprawnością wspomagającą rozum i wolę, by dawały należyty odpór pożądaniom, których realizacja byłaby niewłaściwa w jakimś aspekcie. Jeśli powściągliwość ma być cnotą, to wówczas oznacza, że działania nią
naznaczone będą wymagały prawego rozumu i postępowania z nim zgodnego82. Jednakże potrzeba prawego rozumu nie powinna nas zmylić, gdyż
powściągliwość sytuuje się w woli, jako władzy odpowiedzialnej w człowieku za właściwe wybory, i to jej powściągliwość ma przydać dodatkową moc, by w swym wyborze nie została zagłuszona przez silne w człowieku pożądanie naturalne83.
Powściągliwość wprowadza rozumny ład w uczucia władzy pożądawczej w człowieku, pomagając mu w powstrzymywaniu się od realizacji
czynów dyktowanych tylko uczuciami tej władzy. Ciekawy wydaje się
jednak fakt, że są takie cnoty, przynależące do umiarkowania, które porządkują gniew, będący uczuciem władzy gniewliwej. Tymi cnotami są
łaskawość i łagodność. Pierwsza z wymienionych – łaskawość – ma za
zadanie zmniejszać karę, na którą ktoś zasłużył. Określana też przez filozofów „miękkością ducha” skłania nas do pomniejszania kary z motywów
miłości, władzą zaś odpowiedzialną za takie działanie jest rozum. Inaczej
rzecz się ma z łagodnością, ponieważ jej zadaniem jest także pomniejszanie gniewu, by było to zgodne ze zdrowym rozumem. Tomasz zarazem
zwraca uwagę, iż łagodzenie uczucia gniewu powoduje, że w większym
stopniu jesteśmy panami samych siebie. Obie cnoty mają za zadanie powstrzymywać gwałtowne uczucia, jakie rodzą się w człowieku, szczególnie gdy dozna jakiejś krzywdy, co czyni je częściami umiarkowania.
Jest wreszcie cała gama ludzkich pragnień i pożądań, które nie są aż
tak silne, a do których także należy wprowadzać rozumny ład, i nimi zajmuje się skromność. Dziedziny, do których odnosi się ta cnota, można podzielić na cztery grupy: pragnienie wyższości (pokora), pęd do wiedzy
(pilność), pragnienie rozrywki i odpoczynku (sztuka relaksu), pragnienie
atrakcyjnego wyglądu zewnętrznego (prostota).
82
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Cnota pokory ma wprowadzać rozumny ład w nasze pragnienie wyższości. Chodzi o to, byśmy potrafili te pragnienia powstrzymywać, by nie
sięgać ku temu, co zdecydowanie wykracza poza nasze możliwości. W ten
sposób cnota pokory pomaga nam dostrzec siebie i swoje możliwości
w świetle prawdy (takimi, jakie one są). Działa więc ona w nas zgodnie
z przysłowiem „mierz siły na zamiary”. Cnota pokory powstrzymuje nasze zapędy względem nieosiągalnego dobra, wprowadzając rozumny ład
w owo pragnienie. Pokora więc nie polega na umyślnym umniejszaniu
własnej osoby, tylko na adekwatnym ocenianiu własnej kondycji i możliwości oraz na postępowaniu zgodnym z tą oceną. Chodzi zatem o dość
trudną postawę, czyli o umiejętność stanięcia w prawdzie odnośnie do
nas samych84. Zdecydowanie łatwiej bowiem jest nam stosować obiektywizm wobec innych osób, podczas gdy siebie samych widzimy już bardziej subiektywnie.
Natomiast cnotą, regulującą nasz poprawny stosunek do zdobywania
wiedzy, jest pilność. Jako cnota podlegająca skromności ma dwa zadania.
Jedno z nich polega na pokonywaniu trudów, związanych z samym zdobywaniem wiedzy. Wiadomo bowiem z doświadczenia, że nauka zazwyczaj jest związana z pewnym trudem. Jeśli chcemy na przykład podjąć
i ukończyć z dobrym wynikiem studia, to musimy przygotować się na
wysiłek intelektualny, trwający określony czas. Z drugiej jednak strony
poznawanie jako takie (w tym zdobywanie wiedzy) jest naturalnym działaniem człowieka i jako wynikające z natury jest trudne do
powstrzymania. Zatem pilność ma też funkcję hamującą w człowieku
przesadny pęd do zdobywania wiedzy bezużytecznej, nazywany ciekawością lub nawet wścibstwem. W ten sposób znów wracamy do problemu stosowania rozumnej miary w każdym aspekcie ludzkiego postępowania.
Skromność, przejawiająca się w umiejętnym zarządzaniu czasem przeznaczonym na odpoczynek i zabawę, możemy nazwać sztuką relaksu.
W języku greckim jest określana jako eutrapelia. Wiemy bowiem doskonale, że po wytężonej pracy (czy to intelektualnej, czy fizycznej) potrzebujemy odpoczynku. Zdajemy sobie także sprawę, że każdy z tych rodzajów pracy wymaga innego odpoczynku. Inaczej będzie się relaksował
profesor czy lekarz, a inaczej górnik czy mechanik samochodowy. Można jednak wskazać na kilka wspólnych zasad dobrej rozrywki. I tak nie
wszystko jest zabawne, a zatem nie wszystko może stać się przedmiotem
zabawy i żartów (nie powinniśmy szukać przyjemności w tym, co szkoAby pełniej zrozumieć cnotę pokory, trzeba pamiętać, że jej przeciwieństwo – pycha
– ostatecznie polega na tym, że człowiek umieszcza siebie na miejscu Boga. Zob. Summa
Theologiae II-II, q. 161, a. 2, ad. 2.
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dzi innym lub jest wręcz hańbiące). Druga zasada jest poniekąd związana z pierwszą. Mamy bowiem swoim żartom i rozrywkom stawiać pewną granicę, a jest nią nasza rozwaga. Chodzi więc o to, by żartując nie
zapominać o tym, co nakazuje nam nasz rozum. Trzecia zasada wymaga
dostosowania naszej rozrywki do okoliczności czasu, miejsca i składu osobowego. Nie wszędzie i nie z każdym można stosować jakiś określony żart.
Skromność przejawia się również poprzez nasz sposób i styl ubierania
się oraz poprzez sposób zachowywania się (takt i dobry smak). W tym
ostatnim przypadku chodzi przede wszystkim o właściwy sposób zachowywania się, czyli o pewnego rodzaju savoir-vivre, o to, co wypada, a czego nie wypada robić. Z kolei w kwestii dobierania stosownych strojów
warto mieć na uwadze okoliczności czasu i miejsca. Wszakże inaczej ubrani wybierzemy się do teatru, a inaczej do pracy w ogrodzie. W dobieraniu odzienia możemy przesadzić zarówno nadmiarem – gdy stroimy się
przesadnie i nieadekwatnie do okoliczności, jak i niedomiarem – kiedy
ubieramy się niedbale lub co gorsza niechlujnie. Zdarza się także, że nasz
niechlujny strój może wręcz obrazić tych, z którymi się spotykamy. Tomasz do tych kwestii podchodzi dość rygorystycznie. Z jego uwag bowiem wynika, że powinniśmy przebywając w określonym środowisku,
swoim strojem dostosować się do wymogów prawnych i obyczajowych
tego środowiska. Trudno odmówić słuszności Tomaszowi. Wie to każdy,
kto przebywał na przykład w krajach arabskich, gdzie wręcz niebezpieczne staje się dla kobiety-Europejki poruszanie się w krótkich spódniczkach
i bluzkach na ramiączkach. Chcąc tam przebywać, wypada uszanować
choć w części tamtejsze obyczaje i zakładać odzież bardziej zasłaniającą
ciało. Podobnie zresztą czynimy wchodząc do kościoła. Powaga tego miejsca nie licuje z szortami, mini spódniczkami czy bluzkami odsłaniającymi ramiona.

skromność

Wady umiarkowania
Wady sprzeciwiające się umiarkowaniu są dwiema przeciwstawnymi
sobie skrajnościami. Pierwsza z nich jest pewnym niedoborem, czyli sytuacją, gdy w naszym postępowaniu nie doświadczamy pożądań i wobec tego nie musimy ich powściągać, gdyż nam nie doskwierają. Jednak
wtedy nie zaspokajamy podstawowych potrzeb swojego organizmu, np.
jedzenia, picia, snu. Mówi się wówczas o niewrażliwości, jako moralnej
ułomności (wadzie), która może prowadzić do określonego zła. Po drugie możemy przekroczyć miarę wyznaczoną przez cnotę i wtedy jesteśmy po prostu nieumiarkowani. W obu przypadkach chodzi o działa79
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nie niezgodne z naszą naturą. Niewrażliwość powoduje, że nie
zaspokajamy koniecznych potrzeb życiowych, wynikających z naszej
natury, czyli z tego, kim jesteśmy. W przypadku odmawiania sobie tego, co nam z natury przysługuje, istnieje jednak pewien wyjątek. Może bowiem zdarzyć się, że ze względu na zamierzony cel, czegoś sobie
odmawiamy. Na przykład, aby być zdrowym, odmawiamy sobie spożywania pewnych produktów. Podobnie ma się rzecz ze sportowcami, którzy muszą, aby osiągnąć właściwą kondycję fizyczną, stosować pewne
wyrzeczenia oraz z zakonnikami, którzy ograniczają zaspokajanie potrzeb życiowych ze względu na cel, jakim jest kontemplacja dóbr Bożych. Nie można jednak takich zachowań nazwać wadami, gdyż są one
postępowaniem zgodnym z rozumem i jakąś formą świadomego nakładania na siebie ograniczeń, a nie chorobliwą niechęcią do działań niezgodnych z ludzką naturą.
Przesadne korzystanie z przyjemności (wynikających wszakże z ludzkiej natury) jest nieumiarkowaniem, wadą, która pojawia się w nas na
skutek niemożności opanowania naszego pragnienia przyjemności. Możemy tu tylko dodać Tomaszową uwagę, iż przekraczanie miary, wyznaczanej przez cnotę umiarkowania, szpeci człowieka i jego czyny
w stopniu największym, pozbawiając go szlachetności, którą możemy
określić też mianem „duchowej elegancji”85.

Wady odnoszące się do warunków umiarkowania
obżarstwo

Negatywnym odpowiednikiem wstrzemięźliwości (a zatem wadą) jest
obżarstwo. Jego istotę stanowi nieuporządkowane pożądanie jedzenia
i picia. Tomasz wyraźnie zaznacza, że w przypadku tej wady chodzi
o przekraczanie miary naszego apetytu ze względu na przyjemność, jaką czerpiemy z jedzenia i picia, czyli o świadome przekraczanie własnej
miary. Może jednak się zdarzyć, że nieświadomie ową miarę przekroczymy, gdy wydaje nam się, że jemy tyle, ile właśnie potrzebujemy. Wada obżarstwa dotyczy zarówno ilości spożywanego jedzenia, jak i jego
jakości (ile? co?). W ten sposób obżartuchem jest człowiek zjadający zdecydowanie więcej, niż powinien, ale także człowiek wybierający „z pół85

Autorem tego zwrotu przypomnijmy jest Mieczysław Gogacz, a upowszechnił go
Mikołaj Krasnodębski w serii wywiadów udzielanych Polskiemu Radio w Chicago.
Zob.: W poszukiwaniu duchowej elegancji, Chicago–Warszawa 2011. Z Mikołajem
Krasnodębskim rozmawiają Krzysztof Arsenowicz i Paweł Manelski. Książka jest
dostępna w Internecie pod adresem: https://www.e-bookowo.pl/nasi-autorzy/mikolajkrasnodebski.html.
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miska najbardziej apetyczne kęski” bądź jadający tylko wyszukane potrawy.
Niezachowywanie miary w dziedzinie odżywiania owocuje dodatkowymi defektami, określanymi jako „córki obżarstwa”. Akwinata wymienia ich pięć: tępota umysłowa, niestosowna wesołość, gadulstwo,
błazeństwo i niechlujność. Wszystkie one są jakimiś postaciami niewłaściwego zachowania bądź ze strony rozumu, bądź ze strony pożądania.
Tępota umysłu może być bowiem efektem dostarczania sobie przesadnej ilości pokarmu i picia. Niestosowna wesołość oraz gadulstwo (jako
nieuporządkowane wypowiadanie się) mogą z kolei stanowić efekt „uczuciowego bałaganu”, jaki w nas panuje na skutek praktykowania obżarstwa. Kolejnym efektem obżarstwa jest błazeństwo, które oznacza niezdarność naszych ruchów, co z kolei jest spowodowane umysłowym
otępieniem. Owa niezdarność ośmiesza osobę nią dotkniętą, ukazując
zarazem wyraźnie brak tego, co moglibyśmy nazwać „królewską rolą
rozumu”. Ostatnią z córek obżarstwa jest niechlujstwo, będące nieuporządkowanym pozbywaniem się płynów ustrojowych z ciała. Tę ostatnią wadę Tomasz łączy także z lubieżnością, uniemożliwiającą człowiekowi nią opanowanemu powściąganie zachowań o podłożu seksualnym.
Wszystkie wymienione zachowania nasuwają skojarzenia z podchmielonymi biesiadnikami, którzy nie panują już nad swoimi reakcjami, budząc politowanie, niechęć, a czasem wręcz pogardę tych, którzy potrafili zachować umiar w korzystaniu z przyjemności biesiadowania.
Akwinata, rozwijając problematykę wady pijaństwa, próbuje także
odpowiedzieć na pytania związane z rozmiarami odpowiedzialności za
czyny popełniane „po pijaku”. Zauważa bowiem, że upojenie alkoholowe osłabia funkcjonowanie rozumności w człowieku, a co za tym idzie,
także wolność jego woli. Stąd pośrednio pijaństwo może być przyczyną
innych złych czynów. Jesteśmy za nie odpowiedzialni, jeśli znamy naszą miarę i zdajemy sobie sprawę, jaka ilość alkoholu może nas zamroczyć i osłabić racjonalność.
Rozwiązłość – choć przeciwstawia się czystości – to jednak w możliwie najbardziej ogólnym sensie oznacza lubieżne pożądanie wszelkich
przyjemności, w ścisłym zaś znaczeniu chodzi o pożądanie przyjemności płciowych. Tomasz rozwiązłość traktuje dość surowo, gdyż powoduje ona, jego zdaniem, w największym stopniu działania pozbawione
wpływu rozumności. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest etymologia słowa „rozwiązłość” (luxuria), które ma oznaczać stan „dowolności w lubieżnościach”86. Wymienia też tak zwane „córki rozwiązłości”,
86
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będące wadami rozumu i powodujące zaburzenia jego czynności na każdym etapie podejmowania decyzji. I tak na etapie zamierzenia, gdy dostrzegamy obrany cel jako coś dobrego, rozwiązłość przeszkadza człowiekowi, powodując zaślepienie jego umysłu. Natomiast na etapie
doboru środków, służących osiągnięciu zamierzonego celu, rozwiązłość
objawia się pod postacią miłości zmysłowej i owocuje pochopnością, czyli brakiem namysłu nad tymi środkami, tak, by dobrać te najwłaściwsze. Natomiast w momencie, gdy trzeba podjąć sąd, co do należytych do
wykonania czynności, rozwiązłość to uniemożliwia, powodując nierozsądek. I wreszcie w ostatniej z czynności rozumu – zaleceniu działania
– rozwiązłość praktycznie uniemożliwia go z powodu mocy pożądania,
które właściwie powoduje, iż nie wprowadzamy swego zamierzenia
w czyn.
Rozwiązłość powoduje także „spustoszenia” we właściwych działaniach woli, a mianowicie: dążeniu do celu oraz pragnieniu środków kierujących nas do celu. W samym dążeniu do celu rozwiązłość powoduje,
że będziemy się w nim kierować miłością własną, pragnąc w sposób nieuporządkowany dla siebie samych przyjemności. Jeśli zaś chodzi o kwestię doboru środków, służących zdobywaniu celu, to rozwiązłość skutkuje szczególnym przywiązaniem woli do życia doczesnego i cielesnych
przyjemność, wywołując zarazem niechęć względem dobra duchowego.
Na przykładzie wady rozwiązłości widać wyraźnie, jak ścisłe są zależności i powiązania między poszczególnymi cnotami. Córki rozwiązłości bowiem jako żywo przypominają inną wadę, „roztropność ciała”,
która jest wypaczeniem właściwej roztropności. Widać także wyraźnie,
iż bez umiarkowania człowiek nie ma szansy zdobyć królowej cnót kardynalnych – roztropności, skoro na wszystkich kluczowych etapach naszego postępowania rozum i wola są swoiście sparaliżowane nieuporządkowanymi pożądaniami. Można postawić pytanie: W jaki sposób
obżarstwo, rozpusta i im podobne wady uniemożliwiają lub utrudniają
działania intelektu i woli? Odpowiadając na tak postawione pytanie,
trzeba przypomnieć pogląd Tomasza o funkcjonalnym uzależnieniu poznania intelektualnego od działania władz zmysłowych szczególnie zmysłów wewnętrznych. Podobnie działanie człowieka jest uzależnione
w różnych aspektach od stanu jego sił fizycznych i psychicznych. Dlatego też wszelkie czynniki wpływające negatywne na stan organizmu
przynoszą negatywne skutki także w działalności, która wydawałoby
się, że jest czysto duchowa.
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Wady odnoszące się do cnót pomocniczych umiarkowania
Cnocie powściągliwości przeciwstawia się wada niepowściągliwości,
polegająca na braku należytego powstrzymania naporu uczuć przez rozum i wolę. Gwałtowny przypływ uczuć może nas zdominować albo
w ten sposób, że uprzedza działanie rozumu, albo też odsuwa osąd rozumu i podejmujemy działania pod wpływem impulsu emocji. Ten drugi sposób postępowania określany jest jako słabość. Natomiast łagodności i łaskawości przeciwstawiają się gniewliwość oraz okrucieństwo.
Gniew w Summa Theologiae jest określony jako pragnienie odwetu i niekoniecznie musi być czymś złym. Jeśli chodzi o wymierzenie sprawiedliwości, to może się okazać, że gniew jest wręcz czymś jak najbardziej
słusznym. W zależności od tego, co budzi nasz gniew, może on być albo zbyt duży, albo zbyt mały. Miarą zaś owego „za dużo”lub „za mało”
powinien być osąd dobrze usprawnionego rozumu, który stara się panować nad uczuciem gniewu. W praktyce panowanie to powinno polegać na tym, że uczucie to nigdy nie wyprzedzi sądu rozumu. Tomasz
w ramach omawiania wady gniewliwości prezentuje swoiste studium
tego stanu i zwraca uwagę, iż zaczyna się on od oburzenia, czyli zwrócenia się przeciwko komuś z przekonaniem, że jest on niegodny tego, co
czyni. Oburzeniu towarzyszy planowanie zemsty, co Tomasz nazywa
nadętością umysłu. Wreszcie gniewliwość może być wobec obwinionego przejawiana poprzez wypowiadanie słów, które krzywdzą drugiego
czy nawet są bluźnierstwem lub obelgą. Stąd prowadzi już prosta droga
do kłótni i krzywdzących czynów, co zwykle jest wymierzone przeciwko bliźnim i przynosi wszystkim szkody. Wadą, która powoduje, że w sposób bezwzględny domagamy się ukarania, jest srogość. Określana jest
także jako surowość ducha, gdyż oznacza, że człowiek surowy ma tendencję do zwiększania kar.
Wśród wad poszczególnych części umiarkowania pojawia się także
pycha jako przeciwieństwo pokory. Człowiek pyszny to taki, który pragnie wyższości i dąży do niej niezgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Ponieważ cnoty – jakie by nie były – zawsze wprowadzają w jego działania rozumny porządek, przeto wady będą różnorakimi rodzajami
zachwiania owego porządku. W przypadku pychy wola ludzka popycha posiadacza tej wady ku temu, co jest ponad jego miarę i status. W postawie pychy pojawia się też pewien akcent fałszu, gdyż człowiek nią
owładnięty stara się uchodzić za kogoś ważniejszego niż faktycznie jest.
Dziać się to może na różne sposoby, ze względu na to, iż podłożem poczucia wyższości jest jakieś dobro (domniemane lub faktycznie posiadane). I tak pyszny chlubi się tym, czego faktycznie nie posiada. Posta83
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wa, w której szczycimy się posiadaniem czegoś wartościowego, choć nie
jest to prawdą, nazywamy chełpliwością. I tak osoba mająca tę wadę
może na przykład chwalić się swoim sprytem w oszukiwaniu innych
osób, podczas gdy tak stosowany spryt nie należy do postępowania godnego pochwały i chwalenia się nim. A zatem człowiek pyszny przejawia w swych zachowaniach chełpliwość. Osoba kierująca się pychą uważa także, że sama zdobyła posiadane dobro, podczas gdy faktycznie ma
je dane od kogoś. Jako przykład może nam tu posłużyć sytuacja, w której młoda kobieta, dumna ze swej urody, sądzi, że tylko samej sobie zawdzięcza swój atrakcyjny wygląd. Tymczasem uroda (zewnętrzna) jest
przecież jakąś wypadkową jej własnych starań, genów odziedziczonych
po rodzicach i wpływu wielu innych, zewnętrznych, przyczyn (klimatu, środowiska, w którym żyje itp.). Może się też zdarzyć, iż pyszny
uznaje, że dobro zostało mu dane, że otrzymał je ze względu na swoje
wyjątkowe zasługi. Wreszcie osoba przepełniona pychą może uważać,
że tylko jej należy się jakieś dobro i tylko ona jest kimś wyjątkowym
i wybranym.
Cnocie pilności przeciwstawia się próżna ciekawość. Jako wada różni się od pilności zarówno celem, jak i przedmiotem. Wadliwość jej może polegać na tym, że staramy się o nową wiedzę po to, by się wywyższać (a zatem po to, by ujawniać swoją pychę względem innych). W ten
sposób nawet nauka rzeczy słusznych i dobrych może służyć złym celom. Próżna ciekawość może objawiać się również pilnym poznawaniem
i uczeniem się rzeczy drugo- i trzecio- rzędnych z jednoczesnym zaniedbywaniem poznawania rzeczy wynikających z naszych obowiązków.
A zatem ciekawość jako wada będzie powodowała nie tylko to, że człowiek ją majacy będzie się zachowywał jakby „pozjadał wszystkie rozumy”, w każdej dyskusji „gasząc” swoich rozmówców, ale również będzie
przedkładał poznanie spraw nieistotnych nad poznawanie tych podstawowych, które powinien znać.
Sztuka relaksu także ma swoje negatywne odpowiedniki bądź za
sprawą stosowania przesady w tej materii, bądź za sprawą braku umiejętności żartowania i odpoczywania. Wadą jest więc traktowanie życia
jak zabawy i robienie sobie żartów ze wszystkiego, w tym żartowanie
w sposób wulgarny bądź przykry dla innych. O dopasowywaniu żartów i zabaw do okoliczności pisano już przy okazji omawiania samej
sztuki relaksu jako cnoty. Warto jednak pamiętać, że ponuractwo i brak
umiejętności dobrego bawienia się, gdy jest na to stosowny czas, jest
przez Tomasza również oceniane jako wada. Takie osoby są określanie
mianem „ciężkich”, gdyż sami nie potrafią czerpać przyjemności ze sto-
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sownej zabawy, a swoim zachowaniem uniemożliwiają innym ludziom
czerpanie z niej przyjemności.
Zamykając problematykę umiarkowania, warto podkreślić, że złoty
środek tej cnoty jest wyznaczany za pomocą sądu prawego rozumu. A ten
– o ile faktycznie jest usprawniony w tym, co do niego należy – nigdy
nie wskaże na postępowanie, które będzie niezgodne z ludzką naturą.
Wystarczy przytoczyć tu choćby przykład wstrzemięźliwości, która nigdy nie nakaże ograniczenia posiłków do takiego stopnia, aby uniemożliwiło to człowiekowi naturalne działania i utrzymanie życia87.
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Męstwo, czyli rozważne stawianie czoła
niebezpieczeństwom i znoszenie cierpień
Poza umiarkowaniem jest jeszcze jedna cnota kardynalna, porządkująca nasze uczucia, i jest nią męstwo. Umiarkowanie odnosi się do naszych uczuć związanych z prostym dążeniem do dobra lub unikaniem
zła, podczas gdy męstwo ma wprowadzać rozumny porządek w taką
grupę uczuć, które budzą się w nas w pewnych określonych sytuacjach.
Po pierwsze, gdy chcemy osiągnąć dobro trudne do zdobycia. Po drugie, gdy chcemy uniknąć jakiegoś zła i nie jest to proste. Zawsze jednak chodzi o to, że nasze działanie napotyka trudność czy może właściwiej – przeszkodę, której pokonanie wymaga od nas wysiłku.
Cnota męstwa ma więc dodać ludzkiej woli wystarczającej mocy, by
człowiek wykonał działanie nakazane przez rozum, mimo łączącego
się z tym trudu bądź zagrożenia. Niezwykle trafnie zdefiniował męstwo Józef Bocheński, stwierdzając, że czyn mężny, to: „...czyn podjęty z etycznych pobudek i nakazu rozumu, połączony z wielkim, uświadomionym sobie niebezpieczeństwem, a wykonany z mocą
wynikającą z opanowania uczuć bojowych przez stały charakter”88.
Posłużono się tu specjalnie cytatem współczesnym, gdyż trafia on
w sedno tego, czym jest męstwo. Tomasz bowiem wskazuje, że wymaga ono pełnej świadomości, co do rozmiarów grożącego nam niebezpieczeństwa oraz co do ewentualnych następstw naszego postępowania. Oznacza to więc, że nie każde odważne działanie będzie działaniem
mężnym, lecz tylko takie, w którym w pełni zdajemy sobie sprawę
z poziomu niebezpieczeństwa. Może się przecież zdarzyć, że ufamy
własnym umiejętnościom lub że w podobnych przypadkach sytuacje
rozwiązywały się pozytywnie i szczęśliwie dla nas. Są to wtedy okoliczności wpływające na złagodzenie poczucia zagrożenia. Nie możemy w takiej sytuacji powiedzieć, że mamy pełen wgląd w rozmiary
niebezpieczeństwa, z jakim się konfrontujemy. Trudno zatem nazwać
czyn realizowany w warunkach niepełnej wiedzy o zagrożeniu czynem mężnym.
Głównym uczuciem, w które cnota męstwa ma wprowadzać rozumny ład, jest bojaźń, tym zaś, co w największym stopniu wywołuje to
uczucie, jest możliwość utraty życia. Zatem największy strach w człowieku budzi zagrożenie śmiercią. Tomasz akcentuje, że męstwo w większym stopniu odnosi się do poskramiania bojaźni aniżeli do hamowa88

J.M. Bocheński, De virtute militari. Zarys etyki wojskowej, Kraków 1993, s. 41.
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nia nadmiernej odwagi. Dzieje się tak dlatego, że przesadna odwaga
niejako automatycznie pomniejsza się w obliczu niebezpieczeństw.
Natomiast, jeśli chodzi o czynności właściwe męstwu, to większa
moc jest nam potrzebna do wytrzymania jakiegoś atakującego nas zła
aniżeli do bezpośredniego zaatakowania go. W tym drugim przypadku
służą nam pomocą odpowiednie uczucia (gniew), podczas gdy w sytuacji biernego opierania się złu takiej pomocy nie mamy. Także nie możemy liczyć na przyjemność, która często jest skutkiem ubocznym realizowania dobrego postępowania. Akwinata bowiem wyraźnie
zaznacza, iż spełnianie aktów męstwa nie jest przyjemne89. Przyjemność tutaj nie jest bezpośrednim skutkiem mężnego działania, lecz – moglibyśmy to tak określić – pośrednim i wynika z celu, któremu akty męstwa służą. Tak więc główna postawa męstwa będzie polegała na
niewzruszonym trwaniu przy dobru, nawet jeśli płacimy za to najwyższą cenę – utratę życia. Sama cnota męstwa będzie chroniła osobę w nią
wyposażoną przed tym, by fizyczny ból nie zaciemnił funkcjonowania
rozumności. Czym doskonalsza jest w nas cnota męstwa, tym większe
są szanse, że radość z jej posiadania będzie na tyle silna, aby przezwyciężyć smutek duchowy, który może się w nas pojawić pod wpływem
realizowania działań mężnych. Innymi słowy: im bardziej jesteśmy przekonani, że działamy zgodnie z zasadami męstwa oraz im bardziej jest
ono w nas zakorzenione, tym bardziej mamy szansę na zdystansowanie się od smutku, spowodowanego zagrożeniem życia.
Podobnie jak w przypadku innych cnót, także i tu ważny jest słuszny cel naszego działania. Oznacza to w praktyce, że złodzieja, narażającego życie w celu obrabowania kogoś z jego własności nie nazwiemy
osobą mężną.

Części męstwa
W Tomaszowym wykładzie na temat męstwa opisane są jego warunki
i cnoty pomocnicze. Warunki męstwa to inaczej cnoty, bez których wykonanie czynu mężnego byłoby niemożliwe. Cnoty zaś pomocnicze to
cnoty męstwu pokrewne, ale odnoszące się do ludzkich działań nieza89
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grożonych utratą życia. W ten sposób moglibyśmy owe „pomocnice” męstwa nazwać „małym męstwem”, gdyż czyny choć są nim przeniknięte
to jednak nie wymagają aż takiego heroizmu jak w przypadku męstwa
wprost.
Wielkoduszność należy do warunków męstwa i najprościej ujmując
polega na „sięganiu ducha ludzkiego ku wielkim czynom”. Osoba wielkoduszna to taka osoba, którą interesują doniosłe przedsięwzięcia. Z tego też powodu jej działania są przemyślane i nie tknięte pośpiechem.
Człowiek wielkoduszny potrafi więc umiejętnie i dobrze posługiwać się
rzeczami zewnętrznymi, aby osiągnąć, wielki cel. Ze względu na taki
sposób zdefiniowania wielkoduszności wydawać by się mogło, że jest
ona cnotą zarezerwowaną dla praktykowania przez zamożnych, gdyż
wielkie czyny zwykle oznaczają także duże wydatki. Nic bardziej mylnego! Możemy bowiem posługiwać się jakąś drobną rzeczą w sposób
najlepszy, w jaki możemy jej użyć. Jako przykład może nam tu posłużyć „wdowi grosz” z ewangelicznej opowieści Jezusa. Tak więc osoby
niezamożne mogą być wielkoduszne, natomiast bogacze – grzeszyć małodusznością.
Wracając do stylu bycia i powierzchowności osoby wielkodusznej,
warto wymienić taką jej cechę jak brak pośpiechu. Wielkodusznego interesują tylko wielkie sprawy, a te wymagają starannego namysłu i nie
są realizowane aż tak często. Pośpiech jest charakterystyczny dla licznych, drobnych spraw, za którymi czasem wręcz dosłownie „biegamy”.
Osoba wielkoduszna także nie wypowiada się zbyt często, gdyż taką aktywność ogranicza wyłącznie do spraw wielkiej wagi. A gdy już mówi,
to będzie to prawda, nawet jeśli jej wypowiedzenie może rodzić w niej
obawy. Czując się godna niezwykłych czynów, których dokonuje, jest
świadoma swojej wartości i zarazem nie epatuje własnym poczuciem
wyższości. Mając jasną świadomość wyjątkowości dokonywanych czynów, lekceważy inne osoby, jeśli te lekkomyślnie marnują dary Boże
i nie troszczą się o rozwijanie w sobie cnót. Zarazem mierzi ją bezpodstawne okazywanie czci ludziom (czyli pochlebstwa), których postępowanie i czyny na to nie zasługują.
Osoba wielkoduszna ma również właściwy stosunek do okazywanego jej szacunku. Dokonując bowiem czynów wielkich, jest ona godna
szacunku, jednakże ona sama do tych oznak szacunku nie przywiązuje większej uwagi. W praktyce oznacza to, że nie załamie ją także jakakolwiek ujma na honorze, gdyż ona sama dobrze wie, że spotyka ją ona
niesłusznie. Człowiek wielkoduszny nie lubi także pochlebstwa oraz
wszelkiego udawania, z tego też powodu nie uzewnętrznia swojej wielkości wobec otoczenia. Na tym polega tak zwana „ironia” wielkodusz89
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nego. Łatwiej będzie nam to zrozumieć, gdy posłużymy się przykładem.
Zdarza się bowiem, że dobroczyńcy przez wiele lat dokonują dobrych
i wielkich czynów, nie ogłaszając tego „wszem i wobec”. Na przykład,
ktoś przez wiele lat funduje stypendia dla muzycznie utalentowanych
dzieci, by mogły ukończyć kolejne szkoły muzyczne. O fakcie tym wiedzą wyłącznie darczyńca i obdarowany. Dobroczyńca nie rozgłasza swojej apoteozy nie z powodu fałszywej pokory, lecz dlatego, że uważa, iż
ważny jest sam dokonany przez niego czyn, a nie chwała, jaka w nagrodę może na niego spłynąć. Niejednokrotnie więc przez otoczenie, nieznające dokonywanych przez niego wielkich działań, jest uznawany za
kogoś, kto nie ma szczególnych zasług. Samego zaś wielkodusznego opinia taka w ogóle nie martwi.
Wielkodusznego naprawdę będą interesować czyny powszechnie
uznawane za ponadprzeciętne. Stąd użyteczność czegoś nie będzie dla
niego priorytetem, lecz raczej to, co moglibyśmy uznać za ponadczasowe. Zabieganie o realizowanie działań ponadprzeciętnych powoduje
także, że taka osoba nie ma zwyczaju narzekać, gdyż takie zachowanie
byłoby znakiem, że ulega ona jakiemuś zewnętrznemu złu, którego nie
może pokonać i które jej udaremnia dokonanie wielkiego czynu.
Na zakończenie charakterystyki wielkoduszności i człowieka nią obdarzonego warto wspomnieć o pewności siebie (securitas) oraz o ufności (fiducia). Pierwsza z nich jest cnotą przynależącą do męstwa i zarazem wspomagającą wielkoduszność. Jej zadaniem jest usuwanie
zniechęcenia i wprowadzanie wewnętrznego spokoju ducha, właśnie
pewności siebie. Wydaje się zatem, że pomoc ze strony securitas będzie
dla wielkoduszności, odnoszącej się do czynów wielkich, nie do przecenienia. Z kolei druga z wymienionych wzmacnia w wielkodusznym nadzieję, dając jego aktywności potrzebną moc. Polega ona na tym, że osoba taka ma trwałe przeświadczenie, że dobro, o które zabiega, jest
możliwe do osiągnięcia. Ufność wydaje się więc równie ważna jak pewność siebie, bez ich pomocy bowiem wielkodusznemu mogłoby zabraknąć sił do zrealizowania jego wspaniałych planów. Ciekawe się jednak
wydaje, że Tomasz nie nazywa ufności cnotą, lecz raczej stanem cnoty
i integralną częścią męstwa.
Jak wielkoduszność reguluje nasz stosunek do chwały oraz daje umiejętność uczynienia czegoś doniosłego, tak wielmożność odnosi się już
wprost do naszego stosunku do środków przeznaczanych na ów cel.
Oznacza to, że wielmożność pozwala nam mądrze i dobrze dysponować
dużymi sumami pieniędzy. Tomasz zauważa, że bez usprawnienia rozumu nie może być mowy o wielmożności. Jeśli bowiem przygotowujemy się do wydania dużych kwot na wielkie dzieło, to oznacza, że posłu90
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gujemy się w tym celu sprawnością rozumu praktycznego, nazywaną
sztuką. Dobre zastosowanie umiejętności naszego rozumu gwarantuje
nam zachowanie właściwej proporcji między dziełem i wydatkiem.
Wielmożność w stosunku do męstwa będzie cnotą drugorzędną. Pamiętamy przecież, że zadaniem męstwa jest zachowanie hartu ducha
i wytrwanie w dobrym, mimo grożącej nam śmierci. Działania wielmożności nie są związane aż z takim ryzykiem, gdyż jest ona sztuką
wydawania dużych kwot pieniędzy na wielkie i szczytne cele wspólnotowe. Wielmożność – podobnie jak w przypadku męstwa – kształtuje
właściwe funkcjonowanie uczuć władzy gniewliwej, ponieważ odnosi
się do dobra trudnego do zdobycia.
Nie każde też wydawanie dużych kwot będzie oznaką wielmożności.
Możemy bowiem podejmować finansowe wyzwania we własnych sprawach. Wydatki osobiste, nawet największe, nie będą oznaką wielmożności. Dzieje się tak dlatego, że sprawy osobiste są mniejszej rangi niż
wydatki na cele społeczne lub religijne. Sama osoba, obdarzona wielmożnością, będzie przekonana, że jej prywatne sprawy są na dalszym
miejscu. Jeśli jednak będzie zmuszona podjąć jakieś duże przedsięwzięcie we własnej sprawie, to jego efekt będzie nosił znamiona wielkości
i wspaniałości. Przykładem takich działań może być wybudowanie
i urządzenie domu, logistyczna organizacja wesela itp.
Inną, ciekawą, kwestią jest związek hojności z wielmożnością. Obie
cnoty regulują bowiem nasz stosunek do pieniędzy. Hojność w pewnym
sensie wspomaga wielmożność, gdyż osoba hojna nie przywiązuje do
nich więcej wagi niż należy. Tak więc uporządkowane podejście do finansów, brak emocjonalnego przywiązania do nich, będzie wspierało
postawę wielmożności. Za sprawą pieniędzy i właściwego nimi dysponowania, wielmożny dokonuje wielkich czynów, a pieniądze są (tylko)
narzędziem, umożliwiającym mu te wybitne działania. W ten sposób
wielmożny z pomocą własnych funduszy zaspokaja potrzeby społeczne.
Wydaje się, że jest to społecznie doniosła cnota. Trudno bowiem wyobrazić sobie społeczności pozbawione choćby jednej takiej osoby. Nierzadko przecież się zdarza, że braki w życiu wspólnotowym nadrabia
czyjeś działanie związane z koniecznością wydania dużych kwot, a zarazem zmierzające do radykalnego poprawienia jakości życia całej wspólnoty.
Zarówno cierpliwość, wytrwałość i stałość są określane jako cnoty
pomocnicze męstwa. Święty Tomasz zauważa, że zadaniem cierpliwości jest przeciwdziałanie uczuciu smutku, które rodzi się pod wpływem
doznawanego zła. Cierpliwość jest nam potrzebna, by temu smutkowi
nie ulec i by nie ogarnął naszego rozumu i woli, abyśmy wytrwali przy
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tym, co słuszne i dobre. Nie sztuką jest bowiem wybrać dobro i trwać
przy nim, jeśli to nie jest związane z jakimiś zewnętrznymi trudami.
Natomiast dużo trudniej jest pozostać przy dobru, wbrew spotykającemu nas złu, rodzącemu smutek i przygnębienie. Tomasz zauważa, że
cierpliwy „woli raczej znosić zło, którego nie popełnia, niż popełniać zło
bez znoszenia go”90. I dodaje też, że znoszenie jakiegoś zła, by czynić inne zło, trudno wiązać z cnotą cierpliwości. Tak więc owo znoszenie ze
spokojem sprawianego nam zła ma służyć dobru, a nie złu. W przeciwnym razie staje się karykaturą cierpliwości, którą moglibyśmy określić
mianem zatwardziałości. Można by też zadać pytanie: Czy człowiek zatwardziały potrafi dystansować się od budzących się w nim uczuć, skoro chęć uczynienia zła jest siłą napędową jego działań do tego stopnia,
że sam cierpliwie zniesie zło, które go w drodze do realizacji złych działań spotyka? Cierpliwość przez Tomasza jest nazywana – jak już zostało wspomniane – „małym męstwem”. Nie chodzi tu bowiem o zagrożenie utraty życia, z którym musimy się zmagać, gdy chcemy postąpić
dobrze, lecz o trudności mniejszego kalibru, jak utrata wolności czy doznawanie prześladowań. Cnota cierpliwości sprawia, że jej posiadacz
panuje nad sobą w obliczu wszelkich przeciwności, znosząc je ze spokojnym umysłem i nie doznając niepokoju.
Tomasz zwraca uwagę, iż cierpliwość – choć jest częścią męstwa – to
odnosi się także do uczuć władzy pożądliwej w człowieku (czyli tej władzy, która jest odpowiedzialna za nasze dążenie do dobra lub unikanie
zła). Jej konotacje z umiarkowaniem biorą się stąd, że cnota umiarkowania porządkuje uczucie smutku, wynikające z braku podstawowych
przyjemności zmysłowych (odżywianie się, sprawy płciowe). Jednakże
związek cierpliwości z męstwem jest dla Tomasza pierwszorzędny, bo
dotyczy samej istoty męstwa, zależność zaś od umiarkowania jest drugorzędna, bo odnosi się do podmiotu, czyli konkretnego człowieka, w którym mogą obydwie te cnoty współdziałać. Warto też dodać, że cierpliwość wspomaga inne, ważniejsze od niej cnoty przez to, że usuwa to, co
mogłoby dla nich być przeszkodą. Jeśli na przykład pracownik górskiego pogotowia ratowniczego chce uratować turystów zagrożonych lawiną i w tym celu dobierze stosowne środki do osiągnięcia tego celu (oceni, że warunki pogodowe pozwalają na podjęcie akcji ratowniczej
i właściwie do tej akcji przygotuje się), to cierpliwość może wspomagać
działania podyktowane roztropnością i męstwem, by ratownik nie skupiał się wyłącznie na długotrwałych trudnościach samej akcji ratunkowej i na smutku spowodowanym tym, że nagle musiał opuścić bezpiecz90
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ne zacisze domowe. Towarzyszący jego działaniu smutek mógłby bowiem
zaciemnić adekwatną ocenę bieżącej sytuacji oraz opóźnić jego właściwe reakcje w sytuacji niesienia pomocy turystom, która przecież wymaga nie tylko sprawności fizycznej, ale również umiejętności szybkiego podejmowania decyzji.
Drugą z potencjalnych cnót męstwa jest wytrwałość, polegająca na
długotrwałej wierności dobru, mimo towarzyszącemu tej postawie trudowi. Będąc stałością rozumu i woli, wytrwałość powstrzymuje niektóre z rodzących się w nas uczuć, chociażby takie, jak strach przed zmęczeniem, długo trwającym trudem czy przeciwnością. Z wytrwałością
łączy się stałość, oznaczająca niewzruszoną postawę trwania przy dobru, wbrew trudnościom pochodzącym od zewnętrznych przeszkód. Stałość i wytrwałość mają ten sam cel, którym jest niewzruszone trwanie
przy tym, co dobre. Różnią się jednak co do przyczyn długotrwałości tego, co trudne. W przypadku wytrwałości chodzi przede wszystkim o długość trwania – czasem przecież trudne jest coś tylko dlatego, że trwa
długo. Natomiast w przypadku stałości akcent przesuwa się na owe zewnętrzne trudności i przeszkody, nie zaś na samą długość ich trwania.
Stałość oznacza, że niewzruszenie trwamy przy tym, co dobre, wbrew
trudnościom zewnętrznym, które się pojawiają. Akwinata zauważa, że
wytrwałość jest ważniejszą cnotą od stałości, gdyż trwające długo przeciwności wymagają od nas większego hartu ducha, aby wytrwać w tym,
co dobre, niż ma to miejsce w przypadku pokonywania napotykanych
trudności, ale nietrwających zbyt długo.

Wady sprzeciwiające się męstwu
Skoro wiemy już, na czym męstwo oraz jego części polegają, warto przyjrzeć się bliżej deformacjom tej cnoty, czyli wadom męstwa. W pierwszej
kolejności możemy dokonać przeglądu wad przeciwstawiających się męstwu albo przez niedomiar, albo przez nadmiar. Jest to Arystotelesowski sposób omawiania cnót i wad. To bowiem Arystoteles wprowadził
do rozważań o cnotach pojęcie „złotego środka” jako znalezienia właściwego usytuowania naszych sprawności pomiędzy przesadą, rozumianą albo jako nadmiar albo jako niedomiar. Możemy bowiem miary, jaką nam wyznacza nasz rozum, albo nie osiągnąć, albo też ją przekraczać.
I tak nieosiągnięciem miary cnoty męstwa będzie tchórzostwo przesadą zaś – zuchwałość.
W przypadku wady tchórzostwa nie podejmujemy jakiegoś ważnego działania, mimo że nasz rozum nakazuje nam je jako konieczne do
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zrealizowania, bo po prostu się boimy. Tchórzliwy jest więc taki człowiek,, który mimo nakazu rozumu, co należy czynić, nawet narażając
swoje życie i bezpieczeństwo, nie uczyni tego, gdyż strach mu to uniemożliwia. Możemy też ująć to w ten sposób, że osoba tchórzliwa nie potrafi panować nad uczuciem strachu, które będzie silniejsze aniżeli nakazy rozumu. Aby można było mówić o strachu, musi wystąpić czynnik
zagrożenia życia. Tylko w takiej sytuacji będzie on wadą przeciwstawiającą się męstwu. Jeśli więc strach przed utratą własnego życia nie
pozwoli nam obronić dobra wskazywanego przez rozum, to mamy do
czynienia z tchórzostwem jako wadą sprzeciwiającą się męstwu.
Czynnikiem decydującym o pojawianiu się strachu jest miłość. Każdy bowiem obawia się tego, co jest wrogie ukochanemu przez niego
przedmiotowi. I tak ktoś, kto ukochał nade wszystko majątek, będzie
bał się przede wszystkim jego utraty. Oznacza to także, że to umiłowanie własnego życia w pewnych sytuacjach może stać się przeszkodą
w osiąganiu jakiegoś ważnego i wartościowego dobra. Pragnienie zachowania życia jest w człowieku na tyle silne, żeby błahe powody nie
powodowały tęsknoty za śmiercią, stąd – jeśli mamy zawalczyć o coś
prawdziwie ważnego (na przykład o wolność swojej ojczyzny) – musimy zatroszczyć się o intensywniejsze pobudzenie w sobie uczucia odwagi.
Po przeciwnej stronie tej skrajności, której „złotym środkiem” jest
męstwo, znajduje się przesada, polegająca na lekceważeniu własnego
życia, która nazywana jest zuchwałością (czyli zupełnym brakiem strachu). Oznacza ona brak strachu nawet tam, gdzie uczucie to powinno
się pojawić. Tomasz podaje kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. I tak
strach może się nie pojawić z powodu braku miłości (kiedy na przykład
kochamy i cenimy nasze życie mniej niż powinniśmy); z „nadętości ducha”, czyli po prostu z pychy, powodującej, że wydaje nam się, że nic złego nas nigdy nie dosięgnie i że mamy zawsze wystarczające siły do wyjścia z sytuacji zagrożenia (przesadna ufność we własne siły); i wreszcie
z ignorancji – gdy w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z rozmiarów zagrożenia, choć powinniśmy. Na te trzy sposoby zuchwalec będzie przekraczał rozumną miarę, której na imię męstwo.
Warto tu jeszcze zaznaczyć, że dla Tomasza męstwo nie oznacza całkowitego braku strachu, lecz tylko umiejętność wykonania „czynu z mocą”, pomimo towarzyszącemu naszemu postępowaniu uczuciu strachu
(i to mocą taką, która pozwala nam działać bez wahania). Zdarza się jednak, że podejmowanie ryzyka utraty życia w jakiejś sytuacji jest bezsensowne i wówczas zadaniem cnoty męstwa będzie nas właśnie powstrzymanie od działania.
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Warto jednak pamiętać, że cnota męstwa reguluje uczucia strachu
i odwagi, wprowadzając w nie rozumną miarę. W ten sposób można
jeszcze mieć wadę, polegającą na przesadnym odczuwaniu odwagi, która będzie czymś innym aniżeli wada zuchwałości. Nadmiar odwagi możemy nazwać brawurą. Człowiek zbyt śmiały będzie odczuwał więcej
odwagi, niż powinien, a już samo to – jako nieosiągnięcie miary wyznaczonej przez rozum – będzie rodzajem wady.

przesadna
śmiałość

Wady przeciwstawiające się wielkoduszności
Wielkoduszność jako cnota regulująca nasz stosunek do pragnienia bycia szanowanym oraz dająca umiejętność realizowania dzieł doniosłych,
dokładnie w takich dziedzinach będzie miała swoje negatywne odpowiedniki. Wśród nich możemy wymienić zarozumiałość, ambicję, próżność oraz małoduszność.
Pierwsza z wymienionych wad wiąże się z nieumiejętnością dopasowania własnych możliwości i potencjału do zaplanowanego dzieła. Zarozumialec zazwyczaj planuje dzieło, któremu nie jest w stanie sprostać
z powodu zbyt niskich kompetencji oraz z powodu braku stosownych
do tego zdolności. W myśl przysłowia „za wysokie progi na lisie nogi”,
osoba zarozumiała wyobraża sobie, że wystarczy jej sił, by dokonać wielkiego dzieła, mimo że rozum podpowiada jej coś zupełnie innego. Przesada więc w tym przypadku polega na braku proporcji między posiadanymi siłami, a przedmiotem naszych dążeń. Pomyłka człowieka
zarozumiałego może także wiązać się z przekonaniem, iż jego wielkość
wynika na przykład z pochodzenia bądź z posiadania majątku, co nie
przekłada się wprost na posiadanie cnoty wielkoduszności, gdyż nabywamy jej poprzez wytrwałe ćwiczenie się w podejmowaniu coraz to
większych wyzwań.
Próżna ambicja jest wadą wprowadzającą nieuporządkowany stosunek do pragnienia czci. Wiemy, że wielkoduszni są godni szacunku ze
względu na swą aktywność, jednakże to nie sama cześć jaką ich otaczają ludzie, jest przyczyną podejmowanych przez nich ważnych społecznie działań. Deformacja wielkoduszności w postaci próżnej ambicji polega na tym, że człowiek pożąda właśnie owej czci i to w sposób
nadmierny, niezgodnie z osądem rozumu. Możemy zapytać, dlaczego
cześć może wydawać się komuś tak bardzo pożądanym dobrem? Otóż
chodzi o to, że jest ona świadectwem czyjejś wyższości, wyjątkowości,
z powodu której człowiek jest otaczany szacunkiem. Zatem pragnienie,
by okazywano nam powszechny szacunek, może być tęsknotą za tym,
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aby się wyróżniać i być poważanym, a jeśli rozum owej tęsknoty nie
uporządkuje, to mamy do czynienia z wadą.
Akwinata wskazuje jeszcze na inny aspekt. Otóż wadliwość ambicji ma swe źródło w tym, że swoim pragnieniem wyższości uzurpujemy sobie coś, co należy się przede wszystkim Bogu. To On w pełni zasługuje na oddawanie Mu czci. Człowiek zaś zasługuje na cześć, o ile
używa jej dla pożytku innych osób w taki sposób, by być dla nich pomocnym.
Z kolei nieuporządkowane pragnienie chwały jest wadą próżności.
Chwałę Tomasz definiuje jako piękno zarówno duchowe, jak i fizyczne,
mające cechę rozprzestrzeniania się (piękno, które jaśnieje). Należy to
przetłumaczyć jako rozprzestrzenianie się wiadomości o czyimś dobru
pomiędzy wieloma osobami, połączone z uznaniem (aprobatą) odbiorców. Oznacza to zatem, że czynione przez kogoś dobro jest godne rozsławienia.
Wracając do omawianej wady, próżność będzie pragnieniem chwały
nienależnej. Jest ona chwałą niegodną i może przejawiać się na różne
sposoby. Po pierwsze – zdarza się, że ktoś poszukuje chwały w rzeczach
małych, np. domaga się szczególnych wyróżnień za spełnianie wyłącznie swoich obowiązków. Po drugie – nasze pragnienie chwały może nie
odnosić się do czegoś godziwego, np. gdy ktoś chce być sławny z powodu wyjątkowo zuchwałej kradzieży. I wreszcie po trzecie – czasem ktoś
szuka uznania w opinii ludzi, na których sądzie nie można polegać, np.
gdy ktoś chce zaimponować złodziejom.
Nieumiarkowane pożądanie chwały oznacza, że osoba mająca tę wadę, będzie miała tendencję do tego, by chwalić się tym, co osoba wielkoduszna uznałaby za rzecz małej wagi. Celem próżności – podobnie
jak zarozumiałości – jest wykazanie własnej wyższości i może się to realizować poprzez słowa (chełpliwość), czyny (hipokryzja), brak ustępliwości (upór, przekora, niezgoda i nieposłuszeństwo). Wyższość okazywana przez nieustępliwość jest dość zróżnicowana. Upór oznacza
specyficzną postawę intelektualną człowieka, która nie pozwala nam
odstąpić od własnego zdania, nawet jeśli to oznacza obronę fałszu. Z kolei niezgoda ma swe źródło w postawie woli, gdy także nie potrafimy
porzucić własnego zdania na jakiś temat w imię zgody z innymi. Przekora oznacza postawę sprzeczania się bez powodu (dla samego sprzeczania się), nieposłuszeństwo zaś, to niewłaściwa relacja wobec przełożonego (nie uznajemy poleceń przełożonego w zakresie, w którym mu
podlegamy). Do wymienionych sposobów realizowania próżnej chwały możemy też dołączyć okazywanie wyższości w dobroczynności. Wówczas oznacza to, że motywem naszej dobroczynności nie będzie miłość,
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a próżna chwała w geście czynienia dobra, która będzie dla nas ważniejsza niż pożytek bliźniego.
Małoduszność jest wadą, która sprzeciwia się wielkoduszności przez
postępowanie poniżej miary tej cnoty. Człowiek „mały duchem” planuje wyłącznie rzeczy minimalne, rezygnując z dążenia do czegoś większego, co jest jednak na miarę jego sił i możliwości. Oznacza to, że często osoby małoduszne są zarazem leniwe, boją się trudu i wysiłku, nie
chcą uznać własnych zdolności i możliwości. Za sprawą małoduszności
człowiek zaniedbuje się w dobru. Ponadto ciekawa wydaje się wychowawcza uwaga Tomasza, że gniew spowodowany doznawanymi krzywdami może w człowieku spowodować małoduszność, gdyż tłumi w nim
gotowość do podejmowania wysiłku, nazywaną „ochoczością ducha”.
W ten sposób wracamy do kwestii dodatkowego wyposażenia wielkoduszności poprzez wzmacniające ją: ufność i pewność siebie. Ich bowiem
wsparcie może być przydatne w zwalczaniu wady małoduszności.
Wśród wad męstwa możemy jeszcze wymienić dwie, sprzeciwiające
się wielmożności. Oznacza to, że obie będą odnosiły się do braku umiejętności dysponowania dużymi sumami pieniędzy. Małostkowość jest
wadą polegającą na tym, że nie potrafimy wydawać dużych sum pieniędzy na duży, zaszczytny cel dlatego, że po prostu żal nam pieniędzy.
Osoba małostkowa posługuje się własnym rozumem, by wydać jak najmniej, przez co zaplanowane działanie przestaje mieć rangę czynu doniosłego. Warto jeszcze zaakcentować, że nie tyle chodzi tu o brak dystansu do własnych finansów, ile raczej o kierowane rozumem wadliwe
postępowanie. Małostkowy bowiem w swoich działaniach z rozmysłem
skąpi na nie wydatków, przez co to, co zaplanował, staje się mierne.
Po drugiej stronie małostkowości jest usytuowana wada rozrzutności, określana także jako „zjadanie pieniędzy”. To zabawne nieco sformułowanie dobrze oddaje istotę rozrzutności, w której niezależnie od
ilości pieniędzy, zawsze wydajemy za dużo, zdecydowanie więcej, niż
by na to wskazywał cel przedsięwzięcia. Bardzo dobrze znamy ludzi rozrzutnych z życia codziennego. Często o takich osobach mówi się, że „pieniądze się ich nie trzymają”. W ich postępowaniu jest więc pewna przesada, gdyż przekraczają granice wydatków wyznaczane przez zdrowy
rozsądek, często nie licząc się z konsekwencjami własnych czynów. Na
marginesie problematyki rozrzutności można by tylko dodać, że taki
lekceważący stosunek do pieniędzy nie zasługuje na uznanie i raczej
wynika albo z tego, że ktoś wydaje „zbyt łatwo zdobyte pieniądze”, albo lekkomyślnie dysponuje cudzymi zasobami. Jest to więc odwrotna
strona skąpstwa, równie jak ono wadliwa.
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Ostatnie wady to takie, które przeciwstawiają się cnocie wytrwałości. Są usytuowane na przeciwnych biegunach według zasady „niedomiaru” i „nadmiaru” w stosunku do złotego środka cnoty. „Miękkość”
zachodzi wówczas, gdy zbyt łatwo odstępujemy od wybranego dobra
z powodu spotykanych trudności, które jest nam ciężko znieść. Tomasz
wskazuje na dwojaką przyczynę takiego zachowania: albo mamy w sobie utrwalony nawyk do wygód i przyjemności, z których nie umiemy
zrezygnować, albo taka jest nasza dyspozycja psycho-fizyczna (pewna
słabość wewnętrznej kompozycji). Zdarza się bowiem, że ktoś jest zbyt
miękki i nienawykły do trudów, gdyż prowadził zawsze wygodne życie,
pozbawione wysiłku, trudności, życie nastawione wyłącznie na przyjemności. Innym zaś razem ktoś jest nieodporny na trudy, choć nie wiódł
życia, które by go do tego przyzwyczaiło, ale jest po prostu z natury słaby fizycznie.
Natomiast upór polega na czymś zupełnie odwrotnym, a mianowicie na trwaniu przy swoim wyborze, mimo ewidentnego braku racji
oraz wbrew wszelkim znakom wskazującym, że należy swoje stanowisko porzucić. Osoby uparte nie potrafią tego zrobić, gdyż zawsze chcą
mieć rację. Źródłem wady uporu może też być inna wada, a mianowicie próżność. Dzieje się tak wtedy, gdy ktoś, tkwiąc w uporze, chce pokazać swoją wyższość nad innymi.
Próbując podsumować problematykę męstwa i cnót mu pokrewnych
oraz wad, warto zaznaczyć, że samo męstwo, wprowadzając rozumny
umiar w sferę uczuć strachu i odwagi, zarazem posługuje się uczuciem
gniewu – które wykorzystane umiejętnie – daje nam potrzebną energię do przeciwstawiania się złu. Ponieważ ze swej natury człowiek pragnie zachować własne życie, przeto „złoty środek” męstwa będzie polegał na wzbudzeniu w sobie odpowiednio dużej dozy uczucia odwagi.
Męstwo wprawdzie reguluje nasze uczucia, ale jako cnota musi podmiotować się we władzy intelektualnej i w tym przypadku jest usytuowane w woli jako intelektualnej władzy dążeniowej. I wydaje się to jak najbardziej odpowiednie dla specyfiki realizowania dzieł mężnych, gdyż
wola rządzi uczuciami „despotycznie”, jak pisał Arystoteles, co pozwala na bardziej bezwzględne ich opanowanie, gwarantujące szybkość
i skuteczność działania.
Z kolei wszystkie wymienione wady albo sprzeciwiają się wprost
męstwu, albo jego częściom, jak chociażby małoduszność i małostkowość. Niezależnie jednak od wszelkich podziałów i rozróżnień, stosowanych przez Akwinatę w omawianiu dobrych i złych sprawności duszy ludzkiej, jedno wydaje się pewne – cnoty są ze sobą wzajemnie
powiązane, zależą od siebie i wzrost bądź utrata jednej z nich przynosi
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w efekcie niedomagania pozostałych cnót. Jest to więc system niemal
organicznie zależnych od siebie sprawności duszy ludzkiej i nie można
powiedzieć, że ktoś jest roztropny, ale nie potrafi być mężny czy sprawiedliwy. Troszcząc się o wzrastanie jednej z cnót kardynalnych właściwie nie mamy wyjścia – musimy zatroszczyć się o zdobywanie pozostałych. To, w jakiej kolejności i w jakim czasie nastąpi usprawnienie
w poszczególnych cnotach – będzie już zależało od naszego wysiłku,
własnej pracy, pomocy w tej pracy innych osób, a także od naszej naturalnej predyspozycji.
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W proponowanym przez św. Tomasza „organizmie” cnót kardynalnych,
kształtujących nasze postępowanie i charakter, znajduje się cnota szczególnie odpowiedzialna za to, jak będą się układać nasze relacje z innymi osobami, i to niekoniecznie nam bliskimi. Tę rolę spełnia sprawiedliwość. Jest ona określona jako gotowość człowieka (stała wola), aby
zawsze i każdemu oddawać to, co mu się słusznie należy91. Akcentując
sprawiedliwość w relacjach z innymi osobami, Tomasz zwraca uwagę,
iż zasadą w nich jest pewne słuszne „wyrównanie” czy może raczej sprowadzenie sytuacji nierówności do pewnej równości między ludźmi. Równość ta jednak nie zawsze będzie polegała na rozdzielaniu czegoś każdemu po równo, bardziej zaś na stosowaniu pewnej równomierności.
Przedstawiona tu definicja sprawiedliwości domaga się jeszcze pewnych uzupełnień. Po pierwsze, na jakiej podstawie ustalamy, że coś komuś się słusznie od nas należy. W jaki sposób mamy to określać? Przede
wszystkim punktem wyjścia jest „stała wola”, aby w każdej sytuacji zachować sprawiedliwość. W drugiej kolejności chodzi o to, byśmy potrafili trafnie ocenić, co i komu się od nas należy. Innymi słowy, należy zastosować właściwą miarę należności odpowiednią dla każdego wobec
kogo mamy jakieś zobowiązania lub jakieś uprawnienia. Kolejne pytanie dotyczy tego kto lub co może lub powinno określać nasze uprawnienia lub zobowiązania. Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje
się prosta – ludzki rozum. To tę ocenę rozumu ma zastosować nasza wola, w której jest stała chęć oddania każdemu, co mu się należy. Innymi
słowy, chodzi o to, byśmy zawsze mieli w sobie gotowość do oddania
każdej osobie tego, co jej się należy oraz abyśmy potrafili prawidłowo
osądzić co i komu się od nas należy. Sprawiedliwość więc jako pewna
postawa („stała chęć”) należy do woli, aby jednak skutecznie mogła tę
„stałą chęć” realizować, musi podążać za wskazaną jej przez rozum prawdą, w tym wypadku za sądem na temat zobowiązań i uprawnień. Przy
tej okazji warto zwrócić uwagę, że źródłem sprawiedliwego postępowania są zasady roztropności, które określa ludzki intelekt. Te zasady o ile
zostaną spisane i ogłoszone przez kompetentną władzę, mogą stanowić
ustawy, rozumiane jako prawo stanowione.
Zagadnienie sądu, jako aktu sprawiedliwości, pokazuje dobitnie, że
poszczególne cnoty kardynalne są ze sobą powiązane. Tomasz, wymie91
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niając warunki dobrego sądzenia (czyli ustalania, jak się rzeczy mają),
wskazuje na trzy istotne punkty92. Należy przy tym odróżnić sytuację,
w której mamy do czynienia z osądem osoby prywatnej (wówczas chodzi o sprawiedliwość jako cnotę osobistą) oraz sąd sędziego, reprezentującego wymiar sprawiedliwości. I tak, po pierwsze, do sądzenia skłaniać człowieka powinna sprawiedliwość. Po drugie – ważne jest prawo
do wydawania sądów. Chodzi tu o to, że sąd powinien być wydawany
przez kogoś, kto ma ku temu właściwe kompetencje. W przypadku osobistego osądzania konkretnych sytuacji chodzi tu po prostu o znajomość
rzeczy, czyli o właściwe kompetencje. W sytuacjach społecznych najlepiej, gdy sąd jest wydawany przez kogoś, kto ma pewną władzę nad tymi, których osądza, a więc chodzi tu o osobę będącą w jakimś zakresie
przełożonym, co też określane jest mianem kompetencji. Inaczej bowiem
traktujemy decyzje naszego przełożonego, będące w jego gestii, a inaczej – arbitralne sądy kogoś, komu w dziedzinie wydawanego sądu nie
podlegamy. Trzecie wymaganie jest związane z samym wewnętrznymi
i psychicznymi predyspozycjami. Musi on być po prostu zdolny do tego. To w praktyce oznacza posługiwanie się rozumnością. Sąd powinien
być wydany z poziomu rozumu. I tu pojawia się miejsce na współdziałanie sprawiedliwości z roztropnością. Właściwe kompetencje „sędziego” oznaczają w tym przypadku, że po pierwsze jest on sprawiedliwym
człowiekiem (to jest nasz pierwszy z wymienionych warunków sprawiedliwego sądu), a po drugie roztropnym (a konkretnie – rozsądnym).
W ten sposób sąd jest również czynnością wymagającą konkretnej części roztropności, nazywanej rozsądkiem (synesis).
Warunki poprawnie wydanego sądu Akwinata traktuje bardzo poważnie. Dowodzą tego jego uwagi na temat uchybień w dziedzinie któregokolwiek z trzech wymienionych warunków. Jeśli sprzeciwia się on
słusznej sprawiedliwości, to określany jest jako sąd występny lub niesprawiedliwy; jeśli sprzeciwia się on warunkowi drugiemu (ktoś nie ma
władzy do wydawania sądu), to jest on nazwany sądem samozwańczym;
i wreszcie, kiedy nie jest wydany rozumnie, uważany jest za lekkomyślny i wątpliwy. Ten ostatni sposób łamania warunków sądu sprawiedliwego nasuwa skojarzenia z sądami wydawanymi na podstawie niepewnych poszlak i podejrzeń. Tomasz dodatkowo ostrzega nas przed
wydawaniem sądów pochopnych o moralnym złu innych osób, zwracając uwagę, iż w ten sposób krzywdzimy osądzanych. Jeśli bowiem nie
mamy „twardych dowodów” na zło moralne jakiegoś człowieka, powin-
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niśmy myśleć o nim dobrze, a nie źle, tłumacząc wszelkie wątpliwości
na korzyść ocenianej przez nas osoby93.
Tomasz z Akwinu, podejmując problematykę uprawnienia, zwraca
uwagę, że możemy mówić o dwojakim uprawnieniu: naturalnym i pozytywnym94. W ten sposób rozróżnia to, co jest należne wszystkim bytom niejako z natury rzeczy, oraz to, co należy się na mocy pewnej umowy, na przykład rodzicom z natury przysługuje prawo do
wychowywania własnych dzieci, na mocy zaś umowy komuś należy się
określona zapłata za jego pracę, przy czym umowa określa wysokość tej
zapłaty, a nie sam fakt, że za pracę należy się wynagrodzenie, bo to należy do uprawnień naturalnych. Dodajmy, że samo uprawnienie naturalne możemy też rozpatrywać jako uprawnienie przysługujące w sposób bezpośredni (jak Tomasz to określa: bezwzględnie) bądź w sposób
pośredni (względnie). W pierwszym przypadku jako przykład może posłużyć prawo mężczyzny i kobiety do łączenia się w celu zrodzenia i wychowania potomstwa, w drugim zaś – prawo do posiadania własności:
jako zasada, że człowiek ma prawo mieć coś na własność stanowi bezwzględne uprawnienia natury, względne zaś w nim jest prawo tego konkretnego człowieka do posiadania tej konkretnej rzeczy. Tomasz wyjaśnia, że uprawnienie naturalne ujęte względnie oznacza tyle, że jest ono
konsekwencją posiadania rozumnej natury i korzystania z własnej rozumności w realizowaniu prawa naturalnego. Naturalne bowiem jest
także to, co rozum człowieka będzie mu nakazywał.
W tej perspektywie jest jasne, że uprawnienie pozytywne nie może
być ustanowione wbrew uprawnieniom wynikającym z natury; takie
ustanowienie byłoby z gruntu niesprawiedliwe. Oznacza to w konsekwencji, że nie tylko nie wolno ustanawiać praw wbrew naturze, ale
i to, że nie jesteśmy obowiązani do przestrzegania takich praw.

Rodzaje sprawiedliwości
Akwinata wprowadza rozróżnienie na sprawiedliwość wymienną (iustitia commutativa), rozdzielczą (iustitia distributiva) i współdzielczą (iustitia legalis). Pierwsza z wymienionych ma porządkować relacje między jednostkami, druga – zobowiązania wspólnoty wobec osób, które
ją tworzą, trzecia zaś – obowiązki jednostek wobec wspólnoty, której
są członkami. Sprawiedliwość współdzielcza jest też nazywana spra93
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wiedliwością społeczną lub prawną (iustitia legalis) i to o niej zwykło
się mówić, iż jest nadrzędna wobec innych cnót i je porządkuje95. Dzieje się tak ze względu na cel sprawiedliwości prawnej. Otóż jej zadaniem jest podporządkowanie ludzkich działań dobru wspólnemu. Wydaje się to zrozumiałe, gdyż żadna wspólnota nie funkcjonowałaby
dobrze ani też by się w ogóle nie zachowała, jeśli jej członkowie konsekwentnie lekceważyliby dobro wspólne. Byłaby to sytuacja godna
pożałowania i przypominająca funkcjonowanie egoistycznych jednostek, rezygnujących ze swoich roszczeń wyłącznie dla zapewnienia
bezpieczeństwa, czyli ze strachu przed zagrożeniem, (według koncepcji tzw. umowy społecznej, głoszonej przez oświeceniowego filozofa
Tomasza Hobbesa). Dla troski i zachowania dobra wspólnego sprawiedliwość prawna posługuje się innymi cnotami, podporządkowując właśnie ich działania rzeczonemu dobru wspólnemu.
Najprostszymi przykładami sprawiedliwości współdzielczej jest
płacenie przez nas podatków, kasowanie biletów w środkach transportu czy szacunek wobec osób piastujących jakąś władzę w naszej
wspólnocie.
Natomiast sprawiedliwość rozdzielcza polega na równomiernym
rozdawaniu należnych dóbr poszczególnym członkom określonej wspólnoty96. A zatem to tu jest miejsce na swoistą troskę o dobro jednostekskorelowane wszakże z dobrem wspólnym. Zazwyczaj sprowadza się
to do sytuacji, że wyznaczeni reprezentanci wspólnoty są odpowiedzialni za sprawiedliwe rozdzielanie poszczególnym jej członkom tego, co im się należy. Przejawem sprawiedliwości rozdzielczej jest choćby prawo do bezpłatnej nauki czy opieki medycznej. Dobra w tym
przypadku są rozdawane według proporcji, to znaczy proporcjonalnie
do godności, funkcji pełnionej przez poszczególnych obywateli, czy
do zasług jakie mają na rzecz wspólnoty. Na tej zasadzie kombatantom wojennym należą się odszkodowania czy specjalnie dla nich naliczane renty. Nie każdy bowiem ma takie zasługi, że ryzykował własne życie w obronie ojczyzny. Podobnie dzieje się z wszelkimi
dodatkowymi dobrami, przydzielanymi osobom pracującym w tak
zwanych zawodach służby, z wybitnymi naukowcami, z osobami reprezentującymi wspólnotę. W kwestii dystrybucji dóbr pomiędzy członków wspólnoty istotne wydaje się przygotowanie moralne osoby upoważnionej do ich rozdzielania. Z historii Polski (ale nie tylko Polski)
wiemy aż nadto dobrze, że niemoralność osób odpowiedzialnych za
95
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rozdzielanie dóbr poszczególnym członkom wspólnoty może owocować poważnymi i rażącymi zaniedbaniami. Nierównomierne rozdzielanie dóbr prowadzi bowiem często do powstawania tak zwanych republik bananowych, które charakteryzują się wysoką liczebnością
obywateli żyjących w biedzie i niedużą grupą ludzi bardzo bogatych,
wręcz opływających w dostatki. Warto więc zaznaczyć, że najskuteczniejszym sposobem, zabezpieczającym przed nierówną dystrybucją
dóbr, jest wrażliwe, prawe sumienie i sprawiedliwość osoby za to odpowiedzialnej. W przeciwnym razie nie ma żadnej innej siły, która powstrzymałaby rządzących przed nadużyciami. Wszelkie bowiem ograniczenia legislacyjne zarazem też ograniczają skuteczność działania
władzy w ogóle.
Definicję sprawiedliwości: „mieć stałą wolę oddania każdemu tego,
co mu się słusznie należy”, w stopniu najpełniejszym (dosłownym) realizuje sprawiedliwość wymienna. To tutaj mamy do czynienia z sytuacją 1:197. Najprostszym jej przykładem jest umowa kupna-sprzedaży bądź pożyczki, zakładająca wymianę jakiegoś przedmiotu na inny,
np. pieniądze lub zwrot pożyczonej rzeczy.
Osobną i bardziej skomplikowaną sprawą jest zakwalifikowanie
moralne pomsty, która także jest realizacją sprawiedliwości. Mszczenie się na kimś generalnie kojarzy nam się negatywnie jako wada.
Tymczasem Tomasz wprowadza rozróżnienie na sprawiedliwy odwet,
którego celem będzie osiągnięcie jakiegoś dobra przez wymierzenie
kary winowajcy i zemstę, będącą ostatecznie wyrządzeniem zła jakiejś
osobie, która nawet mogła coś zawinić, ale wymierzona kara jest niewspółmierna do tej winy. I tak w pierwszym przypadku mamy do
czynienia z aktem cnoty, w drugim zaś – z czynnością wady. W ramach sprawiedliwej pomsty naszym celem jest usunięcie tego, co szkodliwe, oraz obronienie kogoś przed krzywdą. Tak rozumiana pomsta
stanowi czynność właściwą dla sprawiedliwości wymiennej, gdyż
w praktyce sprowadza się do karania za występki przeciw sprawiedliwości społecznej. Jej celem jest również powstrzymanie zła. Jeśli
bowiem ktoś krzywdzi drugą osobę, to nie powinniśmy wobec takiego zachowania pozostawać obojętni. Do tego właśnie przysposabia nas
cnota pomsty, wspomagana przez męstwo, za sprawą którego nie
boimy się powziąć sprawiedliwy odwet. Wadami tej cnoty będą: okrucieństwo jako przesadne mszczenie się i pobłażliwość, jako skłonność
do puszczania płazem zła, które ktoś wyrządza.
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Wady sprzeciwiające się sprawiedliwości

niesprawiedliwość

„wzgląd na
osobę”

Jeśli chodzi o wadę niesprawiedliwości, to Tomasz zauważa, iż możemy ją ująć na dwa sposoby. Po pierwsze funkcjonuje ona jako sprzeciwianie się sprawiedliwości współdzielczej (społecznej, prawnej), gdy
polega na pogardliwym stosunku do dobra wspólnego. Zatem wszelkie wady, sprzeciwiające się dobru wspólnemu, będą się zaliczały do
niesprawiedliwości. Trudno oprzeć się wrażeniu, że niesprawiedliwość
tak rozumiana może być uznana za naszą „wadę narodową”. Lata komunizmu, promującego spaczoną wizję dobra wspólnego przyniosły
efekty w postaci myślenia: „skoro coś jest wspólne, to znaczy, że jest
niczyje i tak można to traktować”.
Drugie rozumienie niesprawiedliwości oznacza pewną szczególną
wadę, polegającą na tym, że konkretny człowiek chce posiadać więcej
dóbr niż inni, więcej dobra i mniej zła niż inni. A zatem oznaczałaby
ona pewną postawę, w której czujemy się lepsi od bliźnich i w większym stopniu uprawnieni do posiadania więcej dobra niż inni. Chyba
nie trzeba tłumaczyć, jak dalece taka postawa wpływa na złe relacje
międzyludzkie, skoro zaczynamy czuć się lepsi od innych.
Z kolei przykładem wady, sprzeciwiającej się sprawiedliwości rozdzielczej, jest wzgląd na osobę. Jej istotą jest przydzielanie stanowiska osobie ze względu na nią samą, a nie ze względu na posiadane
kompetencje, uzasadniające objęcie przez nią tego stanowiska. Innymi słowy, wzgląd na osobę zachodzi wówczas, gdy mianujemy kogoś
dyrektorem nie dlatego, że nadaje się świetnie do tej funkcji i ma stosowne umiejętności do jej pełnienia, ale dlatego, że jest to nasz kolega, członek rodziny itp. Tomasz bierze pod uwagę, że może się zdarzyć
sytuacja, w której akurat nasz dobry znajomy nadaje się do pełnienia
tego konkretnego zadania, ale jest to przypadek i nasza z nim zażyłość nie powinna odgrywać głównej roli w podejmowaniu decyzji o jego zatrudnieniu na tym określonym stanowisku.
Wady niesprawiedliwości przekładają się na nasze wadliwe czyny.
Wśród działań naznaczonych niesprawiedliwością możemy wskazać
na takie, które:
a. stanowią zamach na życie cudze (zabójstwo) oraz własne (samobójstwo);
b. polegają na pozbawieniu kogoś jego własności (kradzież) oraz na pozbawieniu własności przemocą (rabunek);
c. polegają na pozbawieniu kogoś dobrej opinii w oczach innych ludzi
bądź na innym działaniu, mającym na celu uczynienie komuś krzyw-
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dy za pomocą wypowiadanych słów (obelga, złorzeczenie, obmowa,
podjudzanie, wyszydzanie).
Osobnym zespołem wad sprzeciwiających się sprawiedliwości jest
niesprawiedliwość związana z funkcjonowaniem sądów. Akwinata
rozważa zarówno wady i błędy odnośnie do funkcjonowania sędziów,
jak i odnośnie do obowiązków adwokatów. W przypadku sędziów akcentowane są przede wszystkim ich kompetencje, określone jako „moc
do zmuszenia obu stron do respektowania wydanego wyroku”98. Wydaje się, że dla Tomasza funkcja sędziego jest bardzo ważna, gdyż określa on go jako „tłumacza sprawiedliwości”99. Ponadto sędzia swoje sumienie urabia na podstawie tego, co wykazuje przewód sądowy, co
różni go od osób niepiastujących takich godności, gdyż swoje sumienie kształtują na podstawie własnej wiedzy. Jeśli skazani mają respektować wyrok sędziego, to wymagane jest, aby osoby podlegające sądowi podlegały również sędziemu. Sędzia, pełniąc funkcję publiczną,
swoją aktywność powinien opierać przede wszystkim na tych materiałach i danych, które poznał jako osoba sprawująca swój urząd. Może się jednak zdarzyć, że poznał prawdziwe informacje odnośnie do
prowadzonej sprawy, ale prywatnie. Dopóki jednak przedstawiane mu
dowody jest w stanie odpierać, korzystając wyłącznie z tego, na co mu
pozwala prawo, to nie powinien z tej prywatnej wiedzy korzystać. Jeśli jednak nie zdoła odeprzeć dowodów zgodnie z prawem, może posiłkować się owym zapleczem prywatnych informacji. Należy zarazem dobitnie zaznaczyć, iż ta wyjątkowa sytuacja dotyczy obronienia
prawdy w obliczu przemyślanego kłamstwa i fałszu, którymi ktoś się
posługuje w sądzie. A zatem sędzia ma przede wszystkim stawać w obronie prawdy. Sędzia może jednak prawdę przemilczeć, jeśli nie ma ona
znaczenia dla toczącej się sprawy. Aby można było kogoś skazać musi być oskarżyciel, sam zaś oskarżony musi mieć szansę, aby się bronić przed oskarżeniem. Sędzia także może okazać w pewnych sytuacjach miłosierdzie, o ile dotyczy to sprawy, w której ma swobodę
postępowania. Tomasz również przestrzega przed sytuacją, w której
złoczyńca zostaje zwolniony z kary wbrew porządkowi przewodu sądowego. Jego zdaniem takie postępowanie przynosi szkody całej społeczności, w tym także osobie przez złoczyńcę poszkodowanej (bo tej
odmawia się w jakiś sposób zadośćuczynienia ze strony złoczyńcy).
Jak celem aktywności sędziego jest odsłonięcie prawdy, tak oskarżenie i wymierzenie kary zmierza ku dobru wspólnemu. Przy czym
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dla Akwinaty wyrządzanie komuś krzywdy w celu osiągnięcia dobra
wspólnego jest czynem nagannym. Podlegać zaś karze powinny czynny dobrowolne człowieka, czyny niedobrowolne zasługują na wybaczenie. Skargę można również (a nawet trzeba) wycofać, jeśli w trakcie przewodu sądowego okaże się, że oskarżenia były fałszywe.
Podobnie dzieje się, gdy oskarżony i oskarżyciel zawrą ugodę. W kwestii zeznań świadków w sądzie Tomasz podejmuje zagadnienie przymuszania świadków do składania określonych zeznań. Może bowiem
się tak zdarzyć, że ktoś wywiera na świadka presję lub próbuje go przekupić (co może mieć miejsce w sytuacji pewnej zależności świadka od
kogoś, kto jest na przykład jego przełożonym). Ważna tu wydaje się
zasada, że nie można człowiekowi nakazywać niczego, co będzie się
sprzeciwiało prawu natury. Inną jeszcze kwestą jest rola zeznań świadków w sądzie. Mają one bowiem wartość prawdopodobną, a zatem dają sędziemu pewne prawdopodobieństwo co do szczegółów toczącej się
sprawy.
Ostatni zespół tematów, jaki Tomasz podejmuje w ramach niesprawiedliwości sądowej, to aktywność adwokatów. Adwokat bowiem jest
kimś, kto z założenia ma bronić osoby uczestniczącej w rozprawie sądowej. Pojawiają się tu takie kwestie, jak pomaganie w sądzie osobom
biednym bądź postępowanie na okoliczność rozpoznania, że bronimy
niesłusznej sprawy. Adwokacką pomoc ubogim Akwinata nazywa okazywaniem miłosierdzia i w takim kontekście ją umieszcza. Tak więc
adwokat pomaga komuś ubogiemu, gdy nie może tego uczynić najbliższe otoczenie i jeśli sprawa wymaga natychmiastowej interwencji. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że w toku sprawy adwokat zorientuje się,
iż broni niesprawiedliwości, to przede wszystkim powinien nakłonić
swego klienta do pogodzenia się z drugą stroną toczącej się sprawy
bądź wręcz powinien wycofać się z obrony.
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Jest pewna grupa cnót, związanych z samą sprawiedliwością, a nazywanych społecznymi. Nie są one wprost sprawiedliwością jako taką,
porządkują jednak jakieś konkretne relacje międzyludzkie, odnosząc
się do szczegółowej materii, której sprawiedliwość nie obejmuje. Aby
doprecyzować różnicę między nimi a sprawiedliwością, należy powrócić do definicji sprawiedliwości. Głosi ona, że sprawiedliwość jest cnotą, dzięki której mamy stałą wolę oddania każdemu tego, co mu się należy. Owa należność jest w tym przypadku kluczowa dla odróżnienia
cnót społecznych od sprawiedliwości. Na czym zatem polega odmienność tych pierwszych? Otóż, po pierwsze, chodzi tu o wyrównanie –
oddanie tego, co się komuś należy. Są bowiem takie sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie oddać właściwej miary tej należności. Tak
dzieje się w przypadku Boga, naszych rodziców, ojczyzny, czy niektórych wyjątkowych osób. Choćbyśmy bardzo chcieli i starali się, to jednak w wymienionych przypadkach to, co oddamy, nigdy nie będzie
wystarczające do wyrównania dobrodziejstw, które otrzymaliśmy. Po
drugie, Tomasz wspomina, że pewne zachowania wynikają nie tyle
z mocy prawa, ile stanowią wymagania moralne. I choć ustawy mogą
tego nie obejmować, to należy się innym prawdomówność, hojność czy
uprzejmość, bo bez tych zachowań życie wśród innych osób stałoby
się nieznośne. Ponadto takie postawy są wręcz konieczne, jeśli chcemy w swoim życiu zachować szlachetność100.
Tyle, tytułem wstępu, na temat cnót spokrewnionych ze sprawiedliwością, teraz należałoby je wymienić, aby następnie przejść do ich
zaprezentowania.
Wśród cnót pokrewnych sprawiedliwości znajdują się takie, których
zadaniem będzie oddanie tego, co się należy, lecz należność ta nie da się
nigdy w pełni zrealizować. Co to w praktyce oznacza? Najprościej posłużyć się przykładem. Od Boga, dawcy życia, i od rodziców otrzymujemy właściwie wszystko i nie jesteśmy w stanie w takim stopniu zrewanżować się tym osobom, by zadośćuczynić wymaganiom
sprawiedliwości. Bogu bowiem należy się wszystko, co Mu oddajemy.
Po ludzku rzecz biorąc, mogłaby to być dla nas sytuacja frustrująca: staramy się, otaczamy należną czcią Boga, rodziców, ojczyznę, ale to wciąż
za mało, aby – mówiąc kolokwialnie – rachunki były wyrównane. Z teTamże, II - II, q. 80, a. 1 c.
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go też powodu tymi szczególnymi sytuacjami mają zająć się szczególne
cnoty. I tak oddawanie czci należnej Bogu jest domeną religijności101;
cześć wobec rodziców, naszych przodków i ojczyzny jest przedmiotem
pietyzmu (który nieco węziej możemy nazywać też patriotyzmem); i wreszcie cześć wobec osób przewyższających nas pod jakimś względem, na
przykład piastujących jakieś godności, określamy mianem czci bądź szacunku.

pietyzm
i patriotyzm

Pietyzm polega na czci i szacunku względem własnych korzeni, które są reprezentowane przez nasze najbliższe otoczenie: rodziców, rodzinę, ojczyznę. Rodzicom jesteśmy winni nie tylko postawę szacunku, ale i pomoc, o ile zachodzi taka konieczność. Obowiązek
posłuszeństwa i szacunku wobec rodziców wynika z prawa naturalnego. Rodzice są źródłem życia, utrzymania i wychowawcami swoich
dzieci. Ponadto szacunek i troska, okazywane rodzicom są wymogiem
prawa moralnego. Tomasz zauważa, że udzielanie pomocy rodzicom
przez dzieci wynika niejako z przygodnych okoliczności (kiedy rodziców dotyka choroba, niedostatek czy inne problemy), natomiast rodzi101
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ce ze swej strony są zobowiązani do utrzymywania swoich dzieci,
a także do gromadzenia dla nich majątku. Ten obowiązek rodziców
wynika właśnie z funkcji, jaką wobec dzieci pełnią.
Tomasz dodaje także, iż pietyzm wyraża również naszą miłość do
rodziców i ojczyzny. Zatem jest on najwłaściwszym odniesieniem do
rodziców, którzy nas urodzili, wykarmili i wychowali; a także do ojczyzny, będącej naszym „domem”, w którym się wychowujemy, rozwijamy, uczymy, nawiązujemy relacje. Wdzięczność za wszystkie te
otrzymane dary nakazuje wręcz, aby rewanżować się troską o dobro
osób i miejsc.
Natomiast szacunek Tomasz określa jako pietyzm wyższego stopnia, ponieważ szacunkiem otaczamy osoby, które piastują jakieś godności. Takie osoby często odgrywają rolę quasi-ojca. Piastowanie godności jest bowiem sprawowaniem powierzonej pod jakimś względem
opieki. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami w sprawach nauki,
wódz – w zakresie dowodzenia wojskiem itd. W tym przypadku sprawowanie władzy znaczy tyle, co kierowanie powierzonych sobie osób
do celu. Troski i zadania takich osób są przez Akwinatę porównywane do zadań ojca i troski, jaką przeżywa ojciec. Jako podstawę szacunku uznajemy pewną wyższość osoby nim otaczanej, z którą często wiąże się także sprawowanie władzy (w jakimś zakresie). Ta szczególna
pozycja osoby otoczonej szacunkiem sprawia, że inni powinni okazywać posłuszeństwo jej zarządzeniom. Wydaje się więc, że stanowi ono
zasadę zdrowego i dobrego funkcjonowania zarówno wspólnoty rodzinnej, jak i państwowej. Widać zarazem wyraźnie, iż problematyka
szacunku wiąże się z tematem powinności, natomiast to odsyła nas
do klasycznego rozumienia sprawiedliwości jako cnoty, według której każdemu oddajemy to, co mu się słusznie należy102. Zatem możemy
uznać, że okazywanie szacunku stanowi przejaw sprawiedliwości –
słuszne jest, abyśmy otaczali szacunkiem osoby, którym szacunek ów
się należy, czy to z powodu piastowanych godności, czy też z powodu
funkcji, jaką pełnią i nas w tym przewyższają. Tak więc umiejętność
okazywania szacunku jest cnotą regulującą nasze poprawne (dobre)
relacje z osobami, które nas pod jakimś względem przewyższają.
Oczywiście szacunek, jakim obdarzamy rządzących, ma również
swoje podstawy w wewnętrznej ich formacji. Tomasz zaznacza bowiem,
że człowiek rządzący powinien do tego działania być należycie przysposobiony, to znaczy mieć stosowne umiejętności i zalety moralne. Takie
wyposażenie nazywa on godnością. Pod pewnymi względami szacunek
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może okazać się pietyzmem. Dzieje się tak wówczas, gdy okazujemy
władzy poważanie ze względu na dobro naszej ojczyzny. Natomiast gdy
okazujemy szacunek komuś, kto nie jest naszym przełożonym, to w takiej sytuacji cnotliwe postępowanie ma swoje źródła raczej w nakazie
natury moralnej aniżeli prawnej103.
Umiejętność dawania świadectwa uznania dla wybitnych zalet jakiejkolwiek osoby jest nazywana przez Tomasza czcią. Świadczyć o czyjejś wybitności możemy zarówno słowami, jak i gestami (bądź mówiąc
o jego zaletach, bądź wybierając zachowania wyrażające cześć: pokłon,
puszczanie przodem, wybieranie wyjątkowego miejsca do siedzenia itp.).
W Summa Theologiae możemy znaleźć uwagę, że cześć jest spośród
wszystkich dóbr ziemskich największą nagrodą, jaką człowiek otrzymuje za cnotę, choć wydaje się, iż nie jest nagrodą dostateczną (pamiętajmy, że według Arystotelesa, z którym Akwinata się zgadza, nie ma
wystarczającej nagrody za cnotę). Ważne wydaje się, że tak sformułowane określenie czci ma być dla nas mobilizujące w dobrym traktowaniu bliźnich, ponieważ – jak zaznacza Tomasz– nie ma takiego człowieka, który by nie miał czegoś, w czym nas przewyższa. A zatem każdy
pod jakimś względem jest wybitny i pod jakimś względem przewyższa
drugą osobę. Nasuwa się tu skojarzenie z przysłowia, wykorzystanego
przez wybitnego XX-wiecznego tomistę, do zobrazowania, jak bardzo
ważne jest dobre traktowanie innych: „wiedz, że są lepsi”104. Dlatego też
nie dziwi postulat, że wszyscy powinniśmy prześcigać się we wzajemnym okazywaniu sobie szacunku.
Tomasz z Akwinu źródeł posłuszeństwa upatruje w prawie naturalnym. Chodzi mu bowiem o to, że niejako z natury wynika, by jedni byli podporządkowani innym. W ten sposób porządkujemy otaczającą nas
rzeczywistość. We wspólnotach musi być przecież ktoś (jeden bądź kilka osób) odpowiedzialny za kierowanie pozostałych ku wyznaczonemu
celowi. Posłuszeństwo więc będzie polegało na respektowaniu poleceń
i zarządzeń osób, którym podlegamy, i w zakresie, w jakim im podlegamy. Zatem nasz szef w pracy może wyznaczać nam zadania i pracę do
wykonania, a my jesteśmy zobowiązani do ich wykonania. Gdy jednak
ten sam przełożony próbowałby kierować naszym życiem prywatnym,
decydując, kogo mamy wybrać, np. na życiowego partnera, nie mamy
żadnego obowiązku go słuchać. Postawa posłuszeństwa niewątpliwie
ułatwia nam codzienne życie: dzieci są posłuszne rodzicom; podwładni
103

Tamże, a. 2, ad. 2.
Jest to angielskie powiedzenie (know your better), wykorzystane przez Jacka
Woronieckiego w Katolickiej etyce wychowawczej.

104

112

Cnoty społeczne – „krewniaczki” sprawiedliwości

są posłuszni przełożonym, ale wszystko to realizuje się w ramach określonych kompetencji i uprawnień tych osób, które sprawują władzę.
Inny jeszcze sposób odnoszenia się do ludzi realizuje się w ramach
wdzięczności, gdyż jest ona naszym moralnym zobowiązaniem, będącym niejako konsekwencją stosowania w życiu sprawiedliwości. Stanowi bowiem reakcję na doznane dobrodziejstwa, czyli jest po prostu umiejętnością dziękowania za okazane dobro. Taką reakcję Tomasz
z Akwinu określa wręcz jako obowiązek wynikający z naturalnego porządku. Jak skutek zwraca się do swojej przyczyny, tak też obdarowany odnosi się do dobroczyńcy. Oczywiście rozmiary okazywanej wdzięczności są proporcjonalne do rozmiarów okazanej dobroci. Akwinata
również ustanawia swoistą „kolejność”, jaka obowiązuje w okazywaniu
wdzięczności. Przede wszystkim człowiek winien jest wdzięczność Bogu jako stwórcy, potem rodzicom – ze względu na dar życia, wychowanie i opiekę; następnie osobom, którym w jakiś sposób podlega, i wreszcie swoim poszczególnym dobroczyńcom105. Ciekawy wydaje się fakt, że
natychmiastowe odwdzięczanie się za okazane dobro jest – zdaniem Tomasza – formą niewdzięczności. Nieumiejętność przyjmowania daru
(dobra) jest poważną wadą, utrudniającą nam nawiązywanie relacji
z ludźmi, podobnie jak zapominanie o doznanym dobrodziejstwie. Wyobraźmy sobie, że oto nasz sąsiad, chcąc wyświadczyć nam uprzejmość,
przynosi nam do domu bukiet pięknych kwiatów, a my zamiast mu podziękować i cieszyć się jego darem, chwytamy za portmonetkę i pędzimy do sklepu, aby coś mu zakupić w rewanżu. Sytuacja staje się niesmaczna, a sąsiadowi mogłoby po prostu być przykro. Tomasz słusznie
zauważa, iż do odwdzięczenia się należy wybrać właściwy czas i miejsce. Zresztą podaje najprzeróżniejsze formy odwdzięczania się. I tak możemy za okazane dobro zrewanżować się szczerą radą, jeśli dobroczyńca zwróci się o nią do nas. Innym sposobem na odwdzięczenie się jest
nawiązanie z osobą dobroczyńcy stosunków towarzyskich lub po prostu poświęcenie mu swojego czasu na wysłuchanie go czy rozmowę.
Również zachowanie tajemnicy, jeśli dobroczyńca o nią prosi, jest formą wdzięczności.
Nie każde zachowanie jest dobroczynnością. W Summa Theologiae
jest wyraźnie określone, że dobrodziejstwo, to taka sytuacja, w której
ktoś okazuje dobro przekraczające jego zobowiązania106. Nie będzie zatem dobrodziejstwem ze strony urzędnika, że wykona dobrze swoją pracę, wynikającą z jego obowiązków. Natomiast już takim dobrodziej105
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stwem będzie sytuacja, kiedy ów urzędnik zrobi dla nas coś, co nie
wynika z jego obowiązków, na przykład poświęcając na to swój prywatny czas. Wydaje się zatem, że wdzięczność reguluje bardzo ważną i zarazem delikatną dziedzinę naszego życia. Któż bowiem z nas, kto doświadcza bezinteresownego dobra nie jest wrażliwy na umiejętne jego
przyjmowanie? Natomiast niewdzięczność zamyka serce dobroczyńcy
na okazywanie dobra i po prostu zniechęca do takiego postępowania.
Warto także zwrócić uwagę, przy okazji omawiania problematyki
wdzięczności, na samą postawę dobroczyńcy: czy mianowicie, wyświadczając dobro, potrafi on uczynić to tak, by nie akcentować przesadnie
swojej wyższości nad obdarowanym. Taka postawa w jakiś sposób zamyka drogę obdarowanemu na możliwość odwdzięczenia się. Właściwie w myśl słów, znajdujących się w Ewangelii (a dotyczących postawy
faryzeuszy), że „odebrali już swoją zapłatę”, już nic nie możemy takiemu dobroczyńcy podarować.
Tomasz, podejmując temat prawdomówności jako cnoty, zwraca uwagę, iż polega ona na mówieniu na jakiś temat prawdy, czyli mówieniu
w zgodzie z tym, jak faktycznie rzeczy się mają. Nie ma też wątpliwości, że taka postawa jest czynem dobrym – a zatem cnotliwym. Akwinata jednak różnicuje sam fakt mówienia prawdy, uzależniając cnotliwość takiego zachowania od pewnych okoliczności. Trudno bowiem
byłoby nam przyjąć, że cnotliwy jest człowiek, który bez potrzeby chełpi się jakimś swoim postępowaniem (choć mówi prawdę), podobnie dzieje się w przypadku osób, które chwalą się swoim złym postępowaniem.
Mówią prawdę, ale co dobrego z tego wynika? Aby prawdomówność należała do cnót, prawda powinna być wypowiadana w powiązaniu z okolicznościami i adekwatnie do nich prowadzić do jakiegoś dobra. Z cnotą prawdomówności wiąże się dość ściśle prostota (simplicitas),
polegająca na tym, że jesteśmy w swoim postępowaniu pozbawieni pewnego rodzaju hipokryzji. Oznacza ona zatem, że robimy dokładnie to, co
mówimy, i nasze zamierzenia są zgodne z naszym postępowaniem. Można też powiedzieć, że przeciwstawieniem prostoty jest dwulicowość.
Mówienie prawdy jest powinnością natury moralnej. Tomasz zauważa, iż trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek wspólnoty bez wzajemnego zaufania między ludźmi i wiary w to, że mówią prawdę. Aby to zrozumieć, wystarczy wyobrazić sobie, że chcemy ustalić,
która jest godzina i pytamy o to przechodniów. Jaki byłby sens zadawania takiego pytania, jeśli spodziewalibyśmy się usłyszeć nieprawdę?
W ten sposób prawdomówność stanowi cnotę ważną społecznie (co zresztą nie dziwni, skoro należy do sprawiedliwości, regulującej relacje międzyludzkie).
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Zadaniem uprzejmości (w znaczeniu życzliwości bądź też, jak proponuje tłumacz Summa Theologiae przyjacielskości) jest regulowanie odniesień towarzyskich między ludźmi równymi sobie107. Poprawność odniesień obejmuje zarówno słowa, jak i czyny108. A mówiąc najprościej,
chodzi o to, by jeden człowiek odnosił się do drugiego tak, jak należy.
Takie postawienie sprawy znów odsyła nas do sprawiedliwości, zajmującej się właśnie naszym stosunkiem wobec innych osób, według zasady: „co się komu należy”. Autor Summa Theologiae dodaje zarazem, że
inaczej należy okazywać życzliwość osobom nieznajomym, a inaczej
znajomym. W omawianej życzliwości Tomaszowi chodzi raczej o aspekt
zewnętrznego okazywania słowami, znakami i czynami uprzejmości
innym ludziom. Zadaniem tej cnoty jest zatem umiejętność komunikowania innym (zarówno werbalnego, jak i pozawerbalnego) naszego życzliwego nastawienia wobec nich. Wydaje się, że taka życzliwość wynika
również z ludzkiej natury. Autor stawia tezę – popartą autorytetem Arystotelesa – że każda istota żyjąca lubi istotę podobną do siebie109. Człowiek zatem będzie lubił człowieka, ze względu na swoiste pokrewieństwo natur, i będzie dla niego życzliwy. Teza taka jest na tyle
interesująca, że wynikałoby z niej, iż pierwsze, pierwotne (z poziomu
samej natury) odniesienia międzyludzkie są życzliwe. Oznacza to zarazem, że wszelka nieżyczliwość i nieuprzejmość są czymś wtórnym, swoiście „wypracowanym”. Wszelkie zatem uprzedzenia, z jakimi reagujemy na ludzi (i jakich doświadczamy współcześnie dość często), nie tyle
byłyby odniesieniami z poziomu natury ludzkiej, ile raczej wyćwiczoną reakcją ze względu na złe doświadczenia bądź niewłaściwe wychowanie. Naturalna życzliwość jest czymś właściwym dla człowieka i nie
jest zareagowaniem wychowanym czy udawanym. Tomasz wprowadza
tu także rozróżnienie właśnie na życzliwość, jako proste poruszenie woli, by okazać uprzejmość drugiemu człowiekowi, oraz na życzliwość, która będzie efektem wzajemnej przyjaźni, wiążącej dwie osoby. W tym
ostatnim przypadku podstawą życzliwości jest miłość, która zwykle nawiązuje się długo i która wymaga, by osoby nią połączone poznały się
dobrze, co określa się jako zażyłość. Tymczasem w uprzejmości nie ma
takiego wymagania. Osoby okazujące ją sobie mogą się w ogóle nie znać.
Tomasz z Akwinu zauważa również, iż uprzejmość jest zobowiązaniem, wynikającym bardziej z naszej wewnętrznej uczciwości aniżeli
z zewnętrznej powinności. Zdaniem zarówno św. Tomasza jak i AryTomasz nazywa ją affabilitas. Summa Theologiae, II-II, q. 114, a. 1c.
Tamże, II-II, q. 114, a. 1c.
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stotelesa, człowiek na mocy naturalnej uczciwości ma obowiązek czynić przyjemnym współżycie z innymi ludźmi. Akwinata pogląd ten uzupełnia ponadto ważnym stwierdzeniem, iż do życia w społeczeństwie
(tak, aby dało się w nim żyć) potrzebne są dwa czynniki: prawdomówność i przyjemność. Warto zwrócić uwagę na połączenie tych obu warunków. Zarówno przyjemność, jak i prawdomówność wiąże się z postawą uprzejmości (życzliwości). Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś z uprzejmości okłamuje drugą osobę. Może jednak
zdarzyć się, że owocem uprzejmości jest prawdomówność, która zasmuca, gdy na przykład mówimy komuś prawdę, aby miał szansę poprawić
swoje złe postępowanie. Mimo przykrości jako pewnego rodzaju skutku ubocznego, ostatecznie w takim zachowaniu mamy przecież na celu dobro drugiego człowieka110.
Nasze relacje z innymi ludźmi kształtują się także w wymiarze obdarowywania ich dobrami materialnymi. Specjalną cnotą, pokrewną
sprawiedliwości, która reguluje nasz stosunek do dóbr zewnętrznych (w
tym pieniędzy) właśnie pod tym kątem, jest hojność (szczodrość). Ciekawa wydaje się już sama etymologia słowa „hojność”, które pochodzi
od łacińskiego liberalitas, co oznacza „uwolnienie”. W ten sposób Tomasz
odnosi się do głębszego sensu tej pięknej cnoty, której posiadanie czyni nas wolnymi wobec naszych własnych dóbr materialnych. Ileż to razy mamy okazję poznać bogatych ludzi, będących niewolnikami własnego majątku? Bogactwo nie cieszy, jeśli nie możemy się nim dzielić
z drugim człowiekiem. Staje się wówczas przedmiotem ludzkich trosk
i niepokojów. Martwimy się, czy ktoś nas nie okradnie, zabezpieczamy
różnymi metodami zgromadzone dobra (ubezpieczając je, wynajmując
firmę ochroniarską, budując wysokie mury zaopatrzone w kamery itp.).
Wszystkie takie zabiegi i tak nie dają bogaczowi poczucia pewności i bezpieczeństwa, wszak jego majątek w każdej chwili może stać się przedmiotem zazdrości, która czasami posuwa się do grabieży. Tymczasem
człowiek hojny troszczy się o swój majątek, ale o tyle o ile daje on mu
możność dzielenia się dobrami z innymi osobami. Bogacz, który jest zarazem hojny, czerpie radość z dzielenia się swoim majątkiem, i z wykorzystywania go na dobre cele. Zostaje tylko jeszcze jedna kwestia: czy
hojność w takim razie jest cnotą zarezerwowaną dla zamożnych? Otóż
okazuje się, że nie. Dla każdego jest otwarta możliwość wyćwiczenia
właściwego stosunku do dóbr zewnętrznych (jakich by nie posiadał).
Spotykamy przecież ludzi niezamożnych i zarazem wolnych wobec tego, co posiadają. Tomasz zaznacza wyraźnie, że w hojności liczy się
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przede wszystkim nastawienie dającego. To jego uczucia względem dóbr
materialnych, którymi się dzieli z innymi, pokazują nam, czy jest on
hojny czy nie, trochę w myśl powiedzenia: „radosnego dawcę miłuje
Bóg”. Faktycznie w hojności liczy się człowiek i jego dobro, a nie pieniądze czy inne dobra materialne, które są dla osoby ludzkiej po prostu narzędziem.
Ostatnią i zarazem bardzo ciekawą cnotą społeczną jest słuszność111.
Polega ona na mądrym zastosowaniu przepisów prawa. Precyzując, należy stwierdzić, że słuszność jest cnotą uzdalniającą jej posiadacza do
postępowania w większym stopniu zgodnie z „duchem prawa” aniżeli
z „literą prawa”. Jest ona niezbędna wszędzie tam, gdzie przepisy prawa
nie dają nam dobrego rozwiązania. Prawo bowiem ma swoje ograniczenia – nie wszystkie szczegółowe przypadki jest w stanie objąć swoimi
regulacjami i tu właśnie jest miejsce na cnotę słuszności, która sprawi,
że nasze postępowanie będzie dobre i w myśl prawa, choć niekoniecznie zarazem będzie szczegółowym jego realizowaniem. Słuszność ma
więc na tyle ważną pozycję, że pomaga nam budować właściwy stosunek do kwestii przestrzegania prawa.
Warto przy tej okazji zaakcentować, że i sama sprawiedliwość, i pokrewne jej cnoty społeczne potrzebują innych cnót do dobrego funkcjonowania. I tak do dobrego sądzenia nieodzowna jest roztropność; do
właściwego stosunku wobec majątku – umiarkowanie. To tylko może
wzmacniać nasze przekonanie o silnej zależności poszczególnych cnót
między sobą na podobieństwo żywego organizmu, w którym niedomagania jednej jego części będą skutkowały kłopotami w innej. By zatem
usprawnić się w sprawiedliwości, nie powinniśmy pomijać troski o wzrastanie w pozostałych cnotach.

Wady cnót społecznych
Ciekawe wydaje się, że Tomasz prezentuje przede wszystkim wady sprzeciwiające się tym cnotom, w których należność ma charakter moralny.
Najliczniejszą grupę wad sprzeciwiających się cnotom społecznym stanowią różnorakie wypaczenia cnoty prawdomówności. Wśród nich możemy wymienić: kłamstwo, obłudę (hipokryzję), chełpliwość, udawaną
skromność. Natomiast wadami hojności są chciwość i rozrzutność, będące skrajnie przeciwstawnymi odniesieniami do dóbr materialnych.
Do wad uprzejmości należą kłótliwość i pochlebstwo, przeciwstawiając
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się tej cnocie poprzez nadmiar i niedomiar. Tomasz także osobno omawia nieposłuszeństwo oraz niewdzięczność.
Możemy to przedstawić na następującym schemacie:

kłamstwo

Podejmując problematykę zespołu wad sprzeciwiających się prawdomówności, należy zaznaczyć, iż chodzi o szerokie rozumienie tego, czym
jest prawdomówność, a zatem o pewne uzgodnienie naszych słów i czynów z tym, jak faktycznie jest (z prawdą). W ten sposób będziemy mogli do tej grupy wad zaliczyć także takie, które głównie polegają na postępowaniu i nie ograniczają się do wypowiadania słów. Jeśli chodzi
o kłamliwość, to nie każdy jej rodzaj Akwinata kwalifikuje jako ewidentną wadę, obciążającą postępowanie ludzkie. Wymienia on bowiem
kłamstwo żartobliwe, którego celem jest po prostu żart i przyjemność,
a nie wyrządzenie komuś zła. Podobnie – nieco łagodniej – jest traktowane kłamstwo usłużne. Ma ono bowiem na celu jakieś dobro w ten
sposób, że chcemy kogoś wesprzeć, usuwając to, co tej osobie szkodzi.
Wydaje się zatem, że w Tomaszowym rozumieniu kłamstwa ważny jest
cel, dla którego posługujemy się nieprawdą. Ów cel bowiem może zwiększać naszą winę. Najbardziej więc obciążające jest kłamstwo złośliwe,
gdyż popełniamy je, by wyrządzić komuś krzywdę. Akwinata stoi na
stanowisku, że nie należy kłamać w ogóle (nawet w celu uniknięcia nieszczęścia)112. Wynika to z jego rozumienia istoty kłamstwa jako wypa112

Warto pochylić się na krótko nad tą zasadą, proponowaną przez św. Tomasza. Rodzi
ona bowiem pytanie, czy dla ocalenia czyjegoś życia możemy posłużyć się kłamstwem,
jeśli zarazem nie rodzi ono zagrożenia dla innych osób? I jak kwalifikować moralnie
takie postępowanie? Możemy posłużyć się przykładem siostry zakonnej, pracującej
w ochronce dla dzieci w czasie II wojny światowej, która zapytana przez esesmana, czy
ma dzieci żydowskie, odpowiedziała, że nie, choć były one w grupie. Czy byłoby to
więc złe kłamstwo i czy powinna była odpowiedzieć twierdząco? Będąc wiernym
Tomaszowi, musimy najpierw zapytać o wypowiedź esesmana: Czy oby w jego pytaniu
nie krył się fałsz? Co bowiem oznaczało pytanie: Czy są tu dzieci żydowskie? Nawet
jeśli nie chcemy, to musimy zinterpretować to pytanie następująco: Czy są tu dzieci do
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czania porządku natury. Otóż, słowa niejako z natury są znakami intelektualnymi, mają więc wyrażać to, co znajduje się w intelekcie. Jeśli
kłamiemy, ów naturalny porządek zostaje zaburzony. Z tego też powodu Tomasz, będąc przeciwnikiem kłamania, opowiada się raczej za „roztropnym ukryciem prawdy”. Jak kłamliwość sprzeciwia się prawdomówności w słowach, tak obłuda – poprzez czyny, za pomocą których
udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. Stąd obłudnicy często nazywani są
przez nas hipokrytami. Nikt bowiem nie lubi osób udających kogoś, gdyż
przypominają oni aktorów, odrywających na jakiejś wyimaginowanej
scenie role, które z nimi samymi nie mają nic wspólnego113. Z kolei na
dwóch, przeciwstawnych biegunach znajdują się wady chełpliwości
i udawanej skromności. Pierwsza z nich sprowadza się do wynoszenia
się ponad inne osoby za pomocą wypowiedzi. A zatem, chełpiąc się jakimiś swoimi czynami, specjalnie powiększamy ich znaczenie, mając
zarazem świadomość tej przesady. W świetle tego ostatniego zdania staje się zrozumiałe, dlaczego, źródłem chełpliwości, według Tomasza, może być pycha bądź próżność. Poza tym chełpienie się może mieć także
charakter kłamstwa: usłużnego – jeśli w wyniku wypowiadanych pochwał o sobie, otrzymamy jakieś zyski; żartobliwego – jeśli robimy to
dla przyjemności; złośliwego – jeśli jest nastawione na cudzą krzywdę.
Skrajnie przeciwstawnym zachowaniem w stosunku do chełpliwości
jest udawana skromność (ironia). Polega ona na mówieniu o sobie niezgodnie z prawdą. A precyzując to jeszcze, możemy dodać, że chodzi tu
o przedstawianie siebie w gorszym świetle, przy jednoczesnej świadomości, że nie jest to prawdą. A zatem udawana skromność jako wada
polega na tym, że zaprzeczamy posiadaniu przez nas dobrych cech, które doskonale znamy i wiemy, że je mamy. Taka postawa może też być
skutkiem posiadania przez nas wady małostkowości. Gdyby bowiem
nasze zalety były otoczeniu znane, być może należałoby z nich zrobić
użytek i wykonać jakąś pracę. Tymczasem rozgłaszając nieprawdę o swoim „rzekomym nieudacznictwie”, czujemy się jednocześnie zwolnieni
z różnorakich obowiązków.
Natomiast teraz przyjrzyjmy się wadom przeciwstawiającym się hojności. Jak już było wspomniane, są nimi chciwość i rozrzutność. Źrózabicia? Zakonnica z przykładu odpowiedziała prawdę, jednakże w języku, którym
ów esesman się posługiwał: Nie ma dzieci żydowskich (inaczej: Nie ma dzieci do
zabicia). Siostra zakonna raczej wykazała się tu rozumnością i roztropnością, znajdując
szybko prawdziwą odpowiedź w języku adekwatnym do tego, wyrażonego w pytaniu.
113
Słowo “hipokryta” pochodzi dosłownie od słowa oznaczającego starożytne maski
aktorskie, co Tomasz przytacza w artykule poświęconym obłudzie. Zob. Summa
Theologiae, II – II, q. 111, a.2 c.
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dłem chciwości jest nieumiarkowane przywiązanie do posiadania dóbr
materialnych (w tym do pieniędzy). Ten brak umiaru przejawia się albo poprzez zbieranie i przechowywanie bogactw, albo przez niewłaściwe nastawienie uczuciowe do nich. W pierwszym przypadku chciwiec
jest w stanie posunąć się nawet do kradzieży, aby zdobyć upragnione
bogactwo, a stara się o posiadanie go w nadmiarze, więcej niż mu potrzeba. W drugim przypadku człowiek ogarnięty chciwością rozkoszuje się posiadaniem bogactwa, którego nagromadzenie sprawia mu po
prostu przyjemność tak wielką, że nie potrafiłby się jej wyrzec.
Omawiając wadę chciwości, Tomasz zwraca uwagę, iż jest ona wadą
główną, to znaczy taką, z której wywodzą się inne wady. Wystarczy tu
przypomnieć takie wady sprzeciwiające się roztropności, jak: chytrość,
podstęp i oszustwo, których korzeniem jest właśnie chciwość. Tak więc
chciwiec nie cofnie się przed najbardziej nikczemnym postępowaniem,
by zgromadzić bogactwa. Jako wada główna chciwość wywołuje określone konsekwencje, nazywane „córkami chciwości”. Jedną z nich jest
zatwardziałość, skutkująca brakiem litości dla potrzebujących. Innym
jeszcze owocem chciwości jest niepokój, towarzyszący chciwemu, gdy
gromadzi swoje dobra. Jeszcze gorzej prezentują się kolejne córki chciwości, którymi są przemoc, zdrada, podstęp i oszustwo (znane z wad
podobnych do roztropności) oraz krzywoprzysięstwo.
Przyglądając się tej „galerii” wyjątkowo nikczemnych wad, moglibyśmy zadać pytanie, dlaczego według Tomasza chciwość przynosi aż
tak negatywne skutki w osobowości człowieka? Otóż warto zwrócić
uwagę na jedną rzecz. Posiadanie majątku wyrabia w człowieku przekonanie o własnej samowystarczalności. Przestają nam być potrzebni
bliźni, co więcej stają się dla nas konkurencją w pogoni za bogactwem.
Poza tym bardzo często ludziom wydaje się, że bogactwo ich uszczęśliwi, co bierze się z przekonania, że jeśli będziemy mieli pieniądze na spełnienie wszystkich swoich pragnień, to fakt ten nam wystarczy do bycia szczęśliwym. Nic bardziej mylącego! Iluż znamy ludzi bogatych
i zarazem nieszczęśliwych. Dla wielu z nich majątek stał się czymś na
podobieństwo ciążącego nad nimi przekleństwa, powodującego, że nigdy nie mogą zaznać spokoju, szczerej przyjaźni czy zgodnego współżycia z najbliższymi im osobami.
Natomiast rozrzutność, będąc przeciwieństwem chciwości, powoduje, że wydajemy pieniądze, przekraczając naszą własną miarę możliwości i potrzeb. Rozrzutny nie dba, na co wydaje, byle wydać dużo. I w tym
tkwi – jak się wydaje – istota tej wady. Osoba, zachowująca się w ten
sposób, rzuca przysłowiowe „perły przed wieprze”. Tomasz nie jest przeciwnikiem wydawania dużych sum pieniędzy pod warunkiem, że są
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one wydane na dobry i zarazem wielki cel. Człowiek rozrzutny postępuje źle, bo w ogóle nie troszczy się o dobra, a wydaje je, by przypodobać się innym. Stąd zdarza się, że osoby rozrzutne obdarzają pieniędzmi swoich pochlebców, gdyż ci, prawiąc im pochwały, sprawiają im
przyjemność. Porównując wadę chciwości z rozrzutnością, Tomasz ostatecznie uznaje, że ta druga jest mniej groźną wadą. Często bowiem mija z wiekiem (osoby starsze zazwyczaj nie są rozrzutne) bądź gaśnie samorzutnie, gdy rozrzutny utraci wszystkie swoje dobra.
Cnocie uprzejmości przeciwstawiają się pochlebstwo i kłótliwość.
Pierwsza z wymienionych wad polega na tym, że pragniemy jakiejś
osobie sprawić przyjemność ze względu na spodziewane korzyści dla
nas samych (gdy na przykład chwalimy szefa, aby otrzymać podwyżkę). Wada ta staje w poprzek uprzejmości, która jest bezinteresowna,
a swój fundament ma w podobieństwie natur osób obdarzających się
nią. Drugim sposobem łamania obowiązku czynienia przyjemnym
współżycie ludzkie jest kłótliwość, polegająca na sprawianiu przykrości drugiej osobie słowami i przeciwstawianie się właśnie ze względu
na samą osobę. Tomasz dodaje także, iż ludzie kłótliwi nie martwią
się sprawioną drugiemu przykrością i w ten sposób zyskują sobie miano gburów bądź osób kłótliwych114. Moglibyśmy więc żartobliwie
stwierdzić, że bezinteresowna uprzejmość nam się opłaca. Czyni ona
bowiem współżycie ludzkie łatwiejszym i po prostu przyjemniejszym.
Okazana mobilizuje tych, którzy jej doznali, do podobnej reakcji, co
wydaje się nie do przecenienia w dzisiejszej rzeczywistości – tak często pełnej napięć i stresów.
Nieposłuszeństwo i niewdzięczność są ostatnimi wadami z grupy
wad cnót społecznych. Nieposłuszeństwo, zachodzące w relacjach między przełożonym a podwładnym, powoduje, że przełożony zostaje pozbawiony należnych mu praw. Tomasz jednak zwraca uwagę, że przełożony nie jest wszechwładny i relacja między nim a podwładnym
nakłada także na niego pewne ograniczenia. Zdaniem Akwinaty nieposłuszeństwo nie zawsze musi być wadą. Zdarza się bowiem, że przełożony wydaje zbyt wiele poleceń bądź polecenia niemożliwe do wykonania. W przypadku tych ostatnich – podwładny nie ma obowiązku
realizować takich poleceń, w pierwszym zaś przypadku – zbyt wiele
wydawanych poleceń rodzi zamęt i często uniemożliwia ich realizację.
W Summa Theologiae jest również podane rozwiązanie sytuacji wzajemnie wykluczających się poleceń, pochodzących od przełożonych. Które
bowiem mamy realizować? Tomasz podaje rozwiązanie najprostsze z moż114

Tamże, II-II, q.116, a. 1c.
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liwych – wykonujemy polecenie tego przełożonego, który ma nadrzędne stanowisko. Warto także pamiętać, że niekiedy wada nieposłuszeństwa ma swoje źródło w innej wadzie, a mianowicie w próżności. Jest
ono wówczas spowodowane naszym pragnieniem wyższości, które kłóci się z sytuacją podlegania jakimkolwiek rozkazom.
Ostatnią omawianą wadą jest niewdzięczność. Pamiętamy, że obowiązek odwdzięczenia się za okazane dobro jest obowiązkiem natury
moralnej i jest podyktowany osobistą uczciwością oraz wrażliwością
obdarowanego. Niewdzięczność może być spowodowana bądź naszym
zaniedbaniem, bądź naszą niechęcią wobec dobroczyńcy za to, że okazał nam dobro (co już brzmi paradoksalnie!). Tomasz omawia nawet stopnie niewdzięczności115. Pierwszym jest nieodwzajemnienie się za okazane dobrodziejstwo (odpłacenie złem za dobro); drugim – udawanie, że
nie otrzymało się dobrodziejstwa (krytyka dobrodziejstwa); i wreszcie
trzecim – nieuznawanie dobrodziejstwa i zapomnienie o nim (uznanie,
że dobrodziejstwo było czynem złośliwym).
Omówione wady nie wyczerpują wszystkich aspektów nadużyć, które mogą pojawić się w życiu wspólnotowym, jednakże – jak się wydaje – w różnych wypaczeniach życia społecznego można z łatwością dostrzec omawiane przez Tomasza wady, ich odmiany lub kompilacje. Na
tym polega ponadczasowy charakter koncepcji Akwinaty.

115

Tamże, II – II, q. 107, a. 2 c.
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Poniżej wybrano dziesięć tematów etycznych, które – jak się wydaje –
w naszych czasach są najczęściej dyskutowane. Chcielibyśmy w każdym z nich wskazać sposób tomistycznego do nich podejścia (choć niekoniecznie ich definitywnego rozwiązania). Ponieważ jednak filozofia
moralna Akwinaty wbudowana jest w cały jego system filozoficzny
z metafizyką i przede wszystkim filozofią człowieka na czele, dlatego –
jak się zaraz okaże – większość wskazanych problemów wymaga odwołania się przede wszystkim do tomistycznej antropologii, gdyż w niej
znajdują się podstawy rozwiązań. Wskazania etyczne stanowią wtedy
tylko prostą konsekwencję odpowiedzi na pytania o człowieka. Kto wie,
czy niejednokrotnie obserwowana jałowość wielu współczesnych dyskusji etycznych nie wynika z milczącego przyjmowania agnostycyzmu
antropologicznego, bo skoro nie można określić, kim jest człowiek, to
także nie można jednoznacznie wskazać, jak powinno się go potraktować.

Prawo do życia
Już pierwszy zaproponowany problem – prawo do życia – ma niektóre
formuły ściśle uzależnione od przyjmowanej wizji bytu ludzkiego, choć
nie tylko. Ma bowiem on też postać pytania: Czy są jakieś okoliczności,
które upoważniają do zabicia drugiego człowieka? Można powiedzieć,
że jest to wtedy problem czysto etyczny, chodzi tu bowiem o zabójstwo
w obronie i karę śmierci. Jednakże dyskusje związane z aborcją zazwyczaj przesuwają się na tematy antropologiczne: czy embrion ludzki jest
człowiekiem, a jeśli tak, to od kiedy? Podobnie pytania mogą wiązać się
z eutanazją: czy ktoś żyjący wyłącznie życiem wegetatywnym jest ciągle człowiekiem? Oczywiście w tym ostatnim przypadku może pojawić
się problem etyczny: czy mamy pozwolić na samobójstwo lub pomóc
w samobójstwie komuś, kto o to prosi?
Tomasz z Akwinu uważa, że życie jest największym dobrem człowieka i ma on prawo i obowiązek je chronić. W związku z tym jest
przeciwnikiem aborcji i zabójstwa. Wyjątek stanowi przypadek obrony, który w jego ujęciu rozciąga się także na wojnę obronną i stosowanie kary głównej (czyli kary śmierci). Argumentem w tej ostatniej sprawie był postulat ochrony społeczeństwa przed notorycznymi
złoczyńcami. Po tej linii szedł w naszych czasach pewien nurt przeciw123
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ników kary śmierci: są dziś techniczne możliwości całkowitej izolacji
przestępców od społeczeństwa tak, aby nie mogli mu szkodzić116. Zasadniczy jednak argument przeciwko karze śmierci wynika z możliwości „pomyłki sądowej”, jednak przeciwnicy tego argumentu mówią,
że trzeba udoskonalić procedury sądowe, a same pomyłki zdarzają się
także lekarzom i nie stanowi to argumentu, aby nie podejmować leczenia117. Tomasz nie podejmuje tak szczegółowo tych kwestii. Uważa, że
społeczeństwo w akcie samoobrony ma prawo do usunięcia ze swego
grona osób, które ewidentne mu szkodzą. W średniowieczu radykalnym sposobem takiego usunięcia była kara śmierci, mniej radykalnym
– wygnanie.
W sprawie aborcji argumentacja przesuwa się – jak już powiedziano – na teren antropologii, gdyż rzadko spotyka się pogląd, że najwyższe dobro dziecka, jego życie, musi ustąpić jakiemuś innemu dobru, np.
dobru jego rodziców. Najczęściej spotykanym poglądem aborcjonistów
jest twierdzenie, że we wczesnych stadiach rozwoju embrion ludzki nie
jest jeszcze człowiekiem i wobec tego jego usunięcie nie jest zabójstwem
człowieka. Często w tej sprawie przywoływane są Arystotelesowskie
poglądy na temat „opóźnionej animacji”, które znaleźć można także
w tekstach św. Tomasza (tzw. wlanie duszy rozumnej następuje w określonym dniu rozwoju prenatalnego). Na tej podstawie czasem pisze się,
że usunięcie ciąży przed tym dniem, według tomizmu, nie jest zabiciem
człowieka. Jeśli chodzi o św. Tomasza, to nie jest pewne, czy osobiście
głosił koncepcję opóźnionej animacji, czy tylko przywoływał w tej sprawie autorytet Arystotelesa. W każdym razie o jego wątpliwościach co
Takie przekonanie wyrażał papież Jan Paweł II, sprzeciwiając się wykonywaniu kary
śmierci. Na pewno Papież miał rację, że są warunki techniczne pozwalające na pełną
izolację bandytów, inną sprawą jest jednak ich ciągle nieskuteczne stosowanie
w systemach penitencjarnych. Znane są przypadki kierowania z więzienia całymi
organizacjami przestępczymi, nawet w Polsce: 23 sierpnia 2020 na portalach
informacyjnych można było przeczytać, że mafią pruszkowską (nową) „przez kilkanaście
ostatnich miesięcy boss kierował zza krat”. Należy dodać, że odnośny zapis
w Katechizmie został zmieniony za pontyfikatu papieża Franciszka na bezwzględny
zakaz kary śmierci.
117
Pod tym eufemizmem kryją się też zwyczajnie niesprawiedliwe wyroki ferowane przez
sędziów pod wpływem przekonań światopoglądowych, politycznych, religijnych,
korupcji lub zwykłych emocji. Osobną kategorią są morderstwa sądowe, które wprawdzie
należą w Europie od pewnego czasu do przeszłości, jednakże problem, jaki wymiar
sprawiedliwości miał w oczyszczeniu się z osób biorących udział w tym procederze,
świadczy o ciągłej aktualności problemu i stanowi mocny argument przeciwko karze
śmierci. Wystarczy wspomnieć, że jeden z morderców sądowych gen. Augusta Fieldorfa
„Nila”, który był luminarzem komunistycznej karnistyki (a cytowany bywa przez
prawników do dziś), do końca życia (w 1994) bronił zasadności wyroku śmieci na Nila.
116
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do słuszności ujęcia Arystotelesowskiego świadczyć może fakt całkowitego wykluczenia aborcji w jego nauczaniu moralnym118. Korzystając bowiem z metafizyki św. Tomasza, wiemy, że jeden byt (roślina,
zwierzę) nie staje się innym bytem (człowiekiem, aniołem). W związku z tym człowiek został poczęty jako człowiek119.
Problem eutanazji jest nieco podobny: Człowiek jest człowiekiem od
poczęcia do śmierci – nie staje się zwierzęciem, gdy przestaje używać
rozumu, i nie staje się rośliną, gdy z funkcji życiowych pozostają mu
tylko wegetatywne (w śnie też działają głównie władze wegetatywne,
ale nikomu nie przychodzi do głowy teza, że śpiąc, stajemy się roślinami). Inną sprawą jest zgoda na samobójstwo lub pomoc w samobójstwie.
Rozwiązanie tej kwestii zależy od stosunku do samobójstwa. Tomasz
z Akwinu – zgodnie z pewną utrwaloną tradycją chrześcijańską – uważa samobójstwo za grzech, choć nie wyklucza zniuansowania tej oceny
w indywidualnych przypadkach.

Postmodernizm i transhumanizm
Moralność ponowoczesności, czyli postmodernizmu, jest właściwie problemem czysto antropologicznym, podobnie jak tzw. transhumanizm120,
czyli teza o takim przyszłym udoskonaleniu człowieka, że będzie on stanowił inny od homo sapiens gatunek istot (posthumanizm). Antropologię postmodernizmu charakteryzuje płynność określenia tego, kim jest
człowiek121. Powodowane jest to przygodnością człowieka, która wskazuje na indywidualność, różnorodność, brak możliwości jednej metafizyki, która mogłaby obejmować wszystkie przedmioty. Człowiek postmoderny wyznaje historycyzm (ujmowanie zjawisk z punktu widzenia
Np. Super Sent., lib. 4 d. 31 q. 1 pr.; q. 2 a. 3 expos., w: Thomas de Aquino, Opera
Omnia, dostępne w Internecie pod adresem: www.corpusthomisticum.org [dostęp:
listopad 2020].
119
Szeroko podejmuje ten problem Krzysztof Wojcieszek, Stworzony i zrodzony….
Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św.
Tomasza z Akwinu – próba aktualizacji, Warszawa 2000.
120
Nazw „transczłowiek” i „postczłowiek” używa się w odniesieniu do „skutków” przemiany
człowieka. Terminologia ta jest wspólna dla ideologii i ruchu, który nazywa się
„transhumanizmem”, epokę zaś dziejów, która nastąpi, gdy pojawi się „postczłowiek”
nazwano „posthumanizmem”. Nie ma zatem analogii między parami określeń:
„transczłowiek” – „transhumanizm” oraz „postczłowiek” – „posthumanizm”, gdyż
transhumanizm oznacza ideę, a posthumanizm – przyszłą epokę.
121
Szerzej piszę o tym w: Personalizm tomistyczny wobec nowoczesnej i ponowoczesnej
antropologii, „Studia Theologica Varsaviensia” 15 (2017) 1, s. 19-57.
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człowiek
postmoderny
a osoba

ich historycznej ewolucji) i nominalizm (istnieją tylko jednostki i ich
konwencjonalne nazwy), dzięki czemu może porzucić wszelkie metanarracyjne próby opisu istoty rzeczy. Tworzy za to własny język metafor, którego może używać w sposób całkowicie swobodny i dowolny. Podobnie kształtuje też moralność, która jest zdecydowanie płynna
(relatywistyczna, sytuacyjna).
Z punktu widzenia tomistycznej teorii człowieka jako osoby postmodernizm jawi się jako reakcja na redukcjonizm biologiczno-społeczno-kulturowy, jaki zafundowała człowiekowi nauka XIX i XX wieku
z jej scjentyzmem i technokracją. Wydaje się, że w tym kontekście należy zwrócić uwagę na klasyczne cechy osoby (constitutiva personae), jak
jednostkowość, intelektualny charakter i wolność osoby ludzkiej, które w sumie powodują jej podmiotowość i daleko idącą autonomię. Tak
pojęty byt ludzki stawał w opozycji wobec każdego redukcjonizmu: biologicznego, socjologicznego, kulturowego, ekonomicznego, prawniczego. Jednak tomistyczne ujęcie indywidualności, niepowtarzalności i nawet przygodności osoby ludzkiej prowadzi do zgoła innych wniosków
etycznych niż analizy postmodernistów.
Antropologia transhumanizmu postuluje szerokie wykorzystanie nauk medycznych (łącznie z manipulacjami kodem DNA) i zastosowanie
zaawansowanej technologii w rozwój człowieka, doprowadzający do jego gatunkowej przemiany w postczłowieka. W ten sposób rozpocznie
się nowa epoka dziejów zwana posthumanizmem. Postludzie będą istotami o znacznie większych możliwościach niż obecne istoty ludzkie.
Dyskusja z transhumanizmem jest o tyle trudna, że jest on bardziej
rodzajem fantastyki niż nauki. Dostrzec wszakże w nim można formę
platonizmu z jego marzeniem angelizacji lub ubóstwienia człowieka.
Wynika to z koncepcji człowieka jako wyłącznie zespołu cech i relacji
mechanicznie do siebie dodanych. Według arystotelizmu forma bytu
ludzkiego jako akt istoty człowieka jest niezmienna, a zmieniają się tylko własności i relacje, podmiotowane przez tę istotę. Tomistyczna teoria osoby należy do grupy filozofii pochodzących ze szkoły arystotelesowskiej i przy dopuszczeniu szerokiego wachlarza zmienności cech
i relacji nie uważa, aby były one w stanie zmienić swój podmiot – osobę ludzką – w coś innego. Człowiek bowiem jako osoba wyrasta ponad
to, co fizyczne, także ponad swoje ciało, które nie wchodzi mimo, że stanowi integralną część bytu ludzkiego, do definicji osoby. Można nawet
powiedzieć, że w tomizmie to osoba ludzka przyjmuje ciało. Takie ujęcie człowieka powoduje, że nie można go zredukować do jego ciała, a zmienność w obrębie organów cielesnych nie zmienia osobowej istoty człowieka.
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Wolność i przymus
W sprawie stosunku wolności do przymusu w życiu ludzkim (chodzi
oczywiście o przymus lub jego brak, czyli dobrowolność działania, wynikające z natury człowieka, a nie uwarunkowań społecznych czy politycznych) stanowiska możemy uszeregować od takich, które całkowicie odmawiają człowiekowi wolności, uznając, że jego działanie jest
wypadkową często nieuświadamianych sobie popędów, ich zniekształceń i wypaczeń, do poglądu, że materialna warstwa bytu ludzkiego da
się całkowicie podporządkować duchowi, ponieważ jest tylko czymś do
niego dodanym (np. w czym duch jest uwięziony). U podstaw pierwszego ujęcia leży biologistyczna (od: biologizm) koncepcja człowieka, głosząca, że jest on istotą żywą, nieróżniącą się jakościowo od innych istot
żywych na ziemi. Innymi słowy: człowiek jest zwierzęciem podobnym
do innych zwierząt, a występujące różnice nie są na tyle istotne, by uważać człowieka za coś od nich jakościowo odrębnego; co najwyżej zachodzą różnice ilościowe i tylko przypadek sprawił, że to człowiek stworzył kulturę, w ramach której podporządkował sobie inne byty żywe.
Niewiele jednak trzeba, by te tendencje odwrócić. Na tej tezie została
zbudowana fabuła powieści Pierre’a Boulle’a (i scenariusz filmu) Planeta małp. Dziś tego typu ujęcia są bardziej subtelne. Przekonuje się, że
wszystko jest jakoś uprzyczynowane i wydarzenia przyszłe (skutki) mają swe źródło w wydarzeniach minionych (przyczyny). Także człowiek
jest całkowicie zdeterminowany przez swe dziedziczne wyposażenie
poddane oddziaływaniu środowiska. Daje to w wyniku osobowość bardzo zindywidualizowaną, ale nie można powiedzieć o niej, że jest wolna. Determiniści wszelkie rozumowe uzasadnienia działań człowieka
(łącznie z koncepcją wolnej woli) uważają wyłącznie za racjonalizację
zdeterminowanych działań i zachowań.
Na antypodach tego podglądu stoi twardy indeterminizm, głoszący, że
nie ma w zdarzeniach żadnych zależności przyczynowych, wobec tego
wszystkie one są przypadkowe. Wolna wola człowieka nie istnieje dla indeterministów, bo gdyby istniała byłaby jakąś przyczyną działań. Paradoks tej sprawy (nazywany dylematem determinizmu) polega na tym, że
przyjęcie któregokolwiek z tych skrajnych stanowisk wyklucza wolną
wolę. Wyjściem z sytuacji jest (współcześnie tak nazywany) kompatybilizm, czyli stanowisko usiłujące godzić powszechną przyczynowość z wolnością woli. Skrajnym stanowiskiem antydeterministycznym jest libertarianizm, który głosi wolność woli, a kwestionuje determinizm (z tego
tytułu niektórzy określają go jako imkompatybilizm, podobnie jak okre-
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ślany bywa radykalny determinizm także wykluczający wolną wolę). Stanowiska te można uporządkować w tabeli:
Wolność woli jest
niemożliwa
Powszechna
przyczynowość jest

kompatybilizm

możliwa

prawdziwa

DETERMINIZM

KOMPATYBILIZM

fałszywa

INDETERMINIZM

LIBERTARIANIZM

Z tego zestawienia widać wyraźnie, że przedstawione stanowiska
powstały w gruncie rzeczy w wyniku logicznych operacji, a nie gruntownego badania rzeczywistości, choć często bywają uzasadniane różnymi badaniami.
Tomasz z Akwinu sytuuje się w tym schemacie po stronie kompatybilizmu: przyjmuje powszechną przyczynowość zjawisk oraz wolność
woli człowieka. Swoje ujęcie uzasadnia strukturą bytu ludzkiego. Człowiek bowiem stanowi duchowo-cielesną jedność, w której sfera cielesna jest organiczna i jako taka związana jest ze światem przyrody i od
niego uzależniona. Sfera ducha, której istotę stanowi niematerialny intelekt, nie podlega tym ograniczeniom i jest podstawą wolności człowieka. Co więcej, Akwinata podobnie przedstawia sprawę zależności
człowieka od wszechmocnego i wszechwiedzącego Boga: sfera wolności ludzkiej jest skutkiem woli Boga, gdyż chciał On, aby człowiek wiązał się z Nim miłością, która może być wyłącznie aktem dobrowolnym.
Dlatego od początku pozostawił Bóg człowieka „w ręku rady jego” (Syr
15,14). W wyniku tego nasze życie tak wygląda, jak je na ogół postrzegamy: musimy jeść i spać, żeby żyć, uzależnieni jesteśmy od szeregu innych czynników przyrodniczych, np. przyciągania ziemskiego czy tlenu w atmosferze. Jednak pewne sprawy należą wyłącznie do naszych
kompetencji: z kim będziemy się przyjaźnić, co i jak będziemy robić
w życiu. Gdy ktoś (np. państwo) zbyt wiele w tych sprawach chce nam
narzucić, rodzi się w nas naturalny odruch buntu wynikający z poczucia wolności. Zdarza się też, że splot różnych naturalnych okoliczności
powoduje dla nas sytuacje trudne do rozwiązania (np. ciężka choroba)
albo też działania innych ludzi postawią nas w sytuacji, z której sami
nie potrafimy się wywikłać, wtedy często zwracamy się o pomoc do Boga, wierząc, że może On ingerować w naturalny (przyczynowo-skutkowy) bieg rzeczy oraz wpływać na innych ludzi.
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Feminizm, gender studies
Feminizm jako ruch dążący do równouprawnienia kobiet w życiu politycznym, ekonomicznym, społecznym i rodzinnym właściwie się skończył, gdyż osiągnął swoje cele. Obserwujemy dziś powstawanie postfeminizmu, który zbliża się do koncepcji płci kulturowej (gender), np.
przez koncepcję performatywności płci (nieustanne ustanawianie i odgrywanie płci). Dochodzi do tego konflikt etniczny w łonie samego feminizmu, który kwestionuje w dużej mierze filozofię i etykę dotychczasowych nurtów feministycznych, jako stworzone wyłącznie przez białe
kobiety, które swoje „etniczne” ujęcia chciałyby uczynić uniwersalnymi (czyli narzucić je kobietom kolorowym). Dotyczy to także feministycznej „etyki troski”, której podstawą jest wzajemna troska o siebie
osób powiązanych różnorakimi relacjami. Owa „troska” ma być, według
feministek, szczególną cechą kobiet, która odróżnia „ich” etykę od „androcentrycznych” (skupionych na pierwiastku męskim) etyk dotychczasowych. W każdym razie zarówno dla feminizmu, jak i gender problemem wyjściowym jest pojęcie płci. Gdy bowiem przegląda się
literaturę feministyczną i gender studies, to w tym względzie możemy
spotkać diametralnie rozmijające się stanowiska. Z jednej bowiem strony mamy absolutyzację płci, czyli twierdzenie, że wnika ona bardzo
głęboko w strukturę człowieka, iż należy powiedzieć, że „najpierw” jest
płeć, a „potem” człowiek („ta człowiek” i „ten człowiek”), a z drugiej strony spotykamy postulat zróżnicowania płci (na co najmniej kilkadziesiąt rodzajów) i „płci płynnej” (gender fluid).
Stanowisko tomistyczne znajduje się jakby po środku: nie uważa płci
za element konstytutywny człowieka, ale dalekie jest od relatywizowania płciowości. Sam św. Tomasz wiąże płeć z funkcjami w procesie rodzenia nowego człowieka i uważa, że jest ona czymś dla człowieka naturalnym122. Oczywiście takie określenie płci determinuje ich ilość:
mamy dwie płcie – męską i żeńską. Dodaje zarazem, że na ziemi (in via)
człowieka dotyka różnorakie zróżnicowanie: prawne, społeczne, ekonomiczne, religijne i także płciowe123. W ojczyźnie niebieskiej (in patria) te
nierówności znikną (różnice będą wynikały wyłącznie z zasług), ale podział na płeć pozostanie, gdyż należy ona do doskonałości ludzkiego gatunku. Jednakże – dodaje – podział płciowy nie będzie podstawą żadThomas de Aquino, Scriptum super Sententiis, lib. 3, d. 12, q. 3, a. 1, qc. 1. Korzystam
z Opera Omnia www.corpusthomisticum.org [10.2020].
123
Tomasz odnosił to do realiów społeczeństwa XIII wieku – klasowego, feudalnego
z resztkami niewolnictwa.
122
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nych nierówności124. Wynika z tego, że zróżnicowanie płciowe nie
dotyka struktury bytu ludzkiego, ale sytuuje się w jego sferze przypadłościowej. W niej jednak tkwi dość głęboko, powodując nie tylko różnice cielesne (dymorfizm płciowy na poziomie biologicznym), ale także
psychiczne (specyfika psychiki wynikająca z różnic ról w procesie rodzenia i wychowania nowego człowieka), a nawet duchowe (specyfika
funkcji wynikająca z różnych ról wychowawczych, funkcji we wspólnocie rodzinnej itp.) Możemy więc powiedzieć, że w metafizyce tomistycznej płeć postrzegana jest jako cecha „słaba”: sytuuje się poza pryncypiami stanowiącymi o istnieniu i tożsamości człowieka, gdyż
najważniejszy dla człowieka jest osobowy (rozumny i wolny) charakter
jego bytu, a osoba jest „bezpłciowa”. Natomiast w antropologii tomistycznej możemy uznać płeć za cechę „mocną”: stanowi naturalną i niezbywalną własność człowieka ze względu na podmiotowanie bardzo
ważnych relacji, czyli rodzenie bytu rozumnego i wolnego (a więc także jego kształcenie i wychowywanie!). To wszystko zaś wpływa na stosunek etyki tomistycznej do problemu płci. Nie stanowi ona w tomizmie
podstawy do różnego wartościowania płci, jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć. Akceptuje naturalne różnice między kobietami
i mężczyznami oraz wynikające z nich konsekwencje (rodzinne, społeczne, obyczajowe, zawodowe). Akcentuje jednak, np. w kształceniu
i wychowywaniu, przede wszystkim osobowy charakter człowieka, właśnie jego człowieczeństwo, a dopiero w następnej kolejności kobiecość
lub męskość. Tomizm jest więc generalnie zarówno przeciwko zbyt głębokiemu akcentowaniu różnic płciowych ludzi, jak i przeciwko ich ignorowaniu. Wymaga zatem racjonalnego rozgraniczenia, co zawsze jest
dość trudne, gdyż nie poddaje się jednoznacznym regułom.

Etyka seksualna
Z problematyką płciowości i gender studies kojarzy się nieodparcie problem życia seksualnego. Jest to zresztą bardzo dobry przykład zależności wskazań moralnych od przyjmowanej koncepcji, czym jest życie seksualne, czyli etyki od ontologii (metafizyki). Jeśli bowiem życie
seksualne będziemy postrzegali wyłącznie przez pryzmat prokreacji, jak
to nieraz miało miejsce, wtedy moralnie dopuszczalne będzie wyłącznie to podejmowane w celu spłodzenia potomstwa. Jakiekolwiek więc
Funkcjonowanie człowieka zgodnie z niezepsutą naturą przewidywał Tomasz po
zmartwychwstaniu.
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unikanie zapłodnienia (nawet świadome wykorzystywanie naturalnych
cyklów płodności) jest przy takim stanowisku co najmniej moralnie naganne, nie mówiąc już o sztucznym zapobieganiu poczęciu. Takie radykalne stanowisko rzadko bywało formułowane; zwykle do celu prokreacyjnego życia seksualnego dodawano jeszcze, za św. Pawłem Apostołem,
jego funkcję polegającą na byciu „lekarstwem na pożądliwość” (remedium concupiscentiae). Jakkolwiek ta „pożądliwość” była traktowana bardzo podejrzliwie, jednak określenie celu pożycia seksualnego uległo
znacznemu rozszerzeniu. Oczywiście cel prokreacyjny nie schodził z pola widzenia, przeto pożycie seksualne rezerwowano wyłącznie dla małżeństwa, ponieważ tylko ta wspólnota jest odpowiednim środowiskiem
przyjęcia nowego człowieka. Do tych dwóch elementów, tzn. lekarstwa
na pożądliwość i zarezerwowania życia seksualnego tyko dla małżonków, Tomasz z Akwinu dodawał jeszcze aspekt sprawiedliwości, czyli
oddania każdemu, co mu się należy. Miała ta sprawiedliwość, jego zdaniem, dyskretnie regulować pożycie seksualne małżonków (szczególnie
przy zachodzeniu różnic temperamentów). Akcentował też mocno wspólnotowy charakter małżeństwa (amicitia maxima), w którym akt seksualny stanowił z jednej strony wyraz tej wyjątkowej przyjaźni, a z drugiej był sposobem jej pogłębienia125.
Gdy jednak życie seksualne traktuje się głównie jako zaspokajanie
pożądania i źródło przyjemności, a cel prokreacyjny schodzi na plan
dalszy (a czasem jest nawet negowany), wtedy płciowość zdaje się podporządkowana wyłącznie celom „rozrywkowym”, a seks staje się niczym
nieograniczonym poszukiwaniem rozkoszy.
Tomasz i tomiści nieodłącznie wiązali seks z miłością, a akt seksualny pojmowali jako jej przejaw. Pierwszym więc niejako warunkiem
seksu jest miłość; poza miłością akt seksualny jest jak przypadłość bez
podmiotu – jest więc czymś absurdalnym i jako taki powinien być moralnie niedopuszczalny. Ponieważ akt ten powoduje wielorakie skutki,
z których poczęcie nowego człowieka jest może najbardziej widoczne,
ale przecież nie jedyne. Głęboka intymność, odsłonięcie się i udostępnienie powodują szereg osobowościowych skutków i jeśli nie wynikają one z miłości jako ze źródła, to stanowią raczej zranienie, o czym
możemy się przekonać, czytając zwierzenia osób zgwałconych czy molestowanych seksualnie. Akt seksualny bowiem wynika z miłości i pogłębia miłość i jako taki wiąże się z odpowiedzialnością za jego skutki,
co mocno akcentował Karol Wojtyła126. Z kolei Mieczysław Gogacz
Szerzej o tym piszę w książce Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych,
Warszawa 2012, s. 425-425.
126
Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986. Książka dostępna w Internecie,
125
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w swoich książkach127 podkreślał w sprawie miłości dwie kwestie: po
pierwsze, że miłość jest relacją, a po drugie, że osoba ludzka jest jej
podmiotem. Wynika z tego, że to miłość jako relacja zależy od osoby
jako jej podmiotu, a nie odwrotnie. A zatem to człowiek nawiązuje relacje, chroni je i broni, podtrzymuje, umacnia i rozwija albo porzuca,
pozwala wygasać lub wprost niszczy. A zatem to nie my, ludzie, zależymy od miłości, tylko ona zależy od nas. Dotyczy to także innych relacji osobowych. Ta konstatacja stała się podstawą zaproponowania
przez Gogacza pewnej wersji etyki tomistycznej, którą określił on jako „etykę chronienia osób”, a to chronienie odbywa się przede wszystkim przez chronienie relacji osobowych, wiążących osoby128. Druga
kwestia, bardziej szczegółowa, związana jest z przejawianiem się miłości. Gogacz bowiem uważa, że należy starannie odróżnić miłość od
przejawiających ją znaków. Utożsamianie tego bowiem prowadzi do
licznych nieporozumień. Jednym z takich znaków – wyjątkowym – jest
akt seksualny, który zgodnie z wolą Chrystusa jest zarezerwowany dla
małżonków. Problemy powoduje utożsamianie tego aktu (który ma rangę przypadłości) z miłością (która stanowi istotę relacji). Z jednej strony bowiem brak życia seksualnego nie oznacza braku miłości, z drugiej jednak miłością wiążemy się także z osobami, z którymi nie łączy
nas akt seksualny. Gogacz podkreśla, że wyłączność w relacjach małżeńskich dotyczy aktu seksualnego, a nie relacji miłości. Człowiek poza współmałżonkiem może i powinien kochać także inne osoby. Pomyłka w tej kwestii, polegająca na związaniu relacji miłości z pojęciem
wyłączności, powoduje, że ktoś domaga się od swego współmałżonka
kochania tylko siebie i jest zazdrosny o relację z innymi, nawet najbliższymi, osobami. Rodzi to – zdaniem prof. Gogacza – wspomnianą zazdrość i niepotrzebne konflikty.
Ostatnio w literaturze także tomistycznej podejmuje się temat relacji homoseksualnych129. Tomasz z Akwinu był im zdecydowanie przenp. http://krapiecfoundation.com/strony2/konkurs2017zal/Karol%20Wojtyla%20-%20
Milosc%20i%20odpowiedzialnosc.pdf [10.2020].
127
Ciemna noc miłości, Warszawa 1985; Jak traci się miłość (esej ascetyczny), Warszawa 1982;
Największa jest miłość (rozważania rekolekcyjne), Warszawa (Struga)-Kraków 1988.
Wszystkie książki prof. Gogacza dostępne na www.katedra.uksw.edu.pl w zakładce
„Książki Profesora Mieczysława Gogacza”.
128
Zob. M. Gogacz, Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Warszawa 1991;
Wprowadzenie do etyki chronienia osób, wyd. II, Warszawa 1997; edycje internetowe –
jak wyżej.
129
Adriano Oliva, Amours. L`Église, les divorcés remariés, les couples homosexuels, Paris 2015.
Zob. moje recenzje: Tomistyczna «La Révolution Sexuelle» O. Adriano Olivy OP, „Studia
Theologica Varsaviensia” 14 (2016) 1, s. 223-247 oraz Un « thomisme gay » du Père Oliva.
Critique: Adriano Oliva, Amours…. Rocznik Tomistyczny” 5 (2016), s. 417-426.
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ciwny podobnie jak innym „ekspresjom seksualnym”, które wykluczały płodność. Stosując tę zasadę, negatywnie kwalifikował masturbację,
seks oralny i analny (nawet heteroseksualny), seks homoseksualny i zoofilię130. Dostrzegał jednak różnice w ciężarze gatunkowym tych występków, choć generalnie traktował je surowiej jako grzechy przeciw
naturze niż kazirodztwo, porwanie i gwałt (co dziś może dziwić lub nawet gorszyć), ponieważ nie wykluczały one co do zasady płodności,
a więc nie były pogwałceniem porządku natury.
Rozważając te kwestie, trudno nie postawić pytania: Czy kryteria
stosowane przez Akwinatę są do końca słuszne? Czy rzeczywiście masturbacja jest gorszym występkiem niż gwałt, który przecież polega na
przemocy fizycznej? Czy nie należy poszukiwać innych kryteriów klasyfikacji moralnej działań płciowych człowieka? Czy sugestią w tej sprawie nie jest związanie tych działań z relacjami osobowymi?

Etyka wojny i pokoju
Według św. Tomasza z Akwinu pokój jest pierwszym i najważniejszym
dobrem społecznym131; jego zapewnienie stanowi podstawowy obowiązek władzy państwowej. Tomasz nie zgodziłby się z pruskim generałem
Clausewitzem, sądzącym, że wojna jest elementem polityki państwa –
najwyższą jej formą132. Wojna jest tu raczej klęską polityki. Pokój dla
Akwinaty jest bowiem celem polityki; wojna jawi się więc jako wymuszona konieczność. Pokój stanowi naturalny stan osoby ludzkiej: człowiek istniejąc, akceptuje, istnienie innych.
Co jednak mamy uczynić w sytuacji, gdy ktoś z naszych bliźnich
wcale nie ma ochoty nie tylko na przyjacielskie relacje z nami, lecz przychodzi by nas zabić lub ograbić. Mamy wtedy prawo do skutecznej obroSumma Theologiae I-II, 27, 1c oraz: II-II, q. 154, a. 12 co, a także: a. 13 co.
Św. Tomasz z Akwinu, O władzy, księga I, rozdział 2, w: Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła
wybrane, tłum. i oprac. J. Salij, Poznań 1984, s. 135-154 (Dalej będę podawał księgę,
rozdział i stronę Dzieł wybranych). Przy opracowaniu tego zagadnienia korzystam
z wcześniejszych publikacji: Pokój w ujęciu Tomasza z Akwinu, „Człowiek, świat,
polityka”, 3(2012), s. 14-30; https://docplayer.pl/115508210-Numer-3-pazdziernikczlowiek-polityka-issn-swiat-teoria-polityki-aspekt-f ilozof iczny-teologicznyreligioznawczy-i-spoleczny.html [10.2020]. Czy wojna z Irakiem może być sprawiedliwa?
Świętego Tomasza z Akwinu koncepcja wojny obronnej drogowskazem dla współczesnych,
„Gazeta Niedzielna” 55 (2003) 11/2850, s. 1 i 5.
132
Der Krieg ist nichts anderes als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln (Wojna
jest jedynie kontynuacją polityki tylko innymi środkami) – sformułowanie z pracy
O wojnie (niem. Vom Kriege, 1832-1834).
130
131
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słuszna wojna
obronna

ny. Gdy jednak ów bliźni dybie na życie osób powierzonych naszej opiece, np. dzieci, wtedy mamy obowiązek ich obrony i – jak pisze znawca
zagadnienia Józef Maria Bocheński – „wszelkie powoływanie się w tej
sprawie na Kazanie na Górze Chrystusa Pana jest nonsensem, gdyż
w Kazaniu na górze chodzi o dobro własne, a nie o dobra cudze; nikt,
w rzeczy samej, nie ma prawa zrzekać się obrony dóbr powierzonych
mu w opiekę”133.
Z wymienionych przesłanek wynika moralna dopuszczalność lub
nawet obowiązek prowadzenia wojny obronnej. Jest to znane w dziejach myśli chrześcijańskiej zagadnienie tzw. wojny słusznej134, którą
śmiało możemy utożsamić z wojną obronną. Święty Tomasz w Summa
Theologiae135 wymienia trzy konieczne warunki takiej wojny. Pierwszy
z nich dotyczy podmiotu podejmującego działania wojenne: wojnę bowiem może wydać i ją prowadzić jedynie legalna i suwerenna władza
(auctoritas principis). Wojna obronna przeciw zewnętrznej agresji jest
wręcz obowiązkiem władzy państwowej. Warunkiem drugim jest słuszność sprawy (causa iusta), w której podejmuje się walkę. Trzeci warunek dotyczy samych walczących i sposobu prowadzenia przez nich działań wojennych. Mają oni bowiem kierować się uczciwymi zamiarami
(intentio recta) co do celu wojny. Tomasz cytuje w tym miejscu św. Augustyna, który pisze, „że u prawdziwych czcicieli Boga nawet wojny są
pokojowe, bo prowadzą je nie pod wpływem chciwości lub okrucieństwa, lecz dla pokoju: by powściągnąć złych i pomóc dobrym”.
Tomasz opatruje te rozważania zastrzeżeniem, pisząc, iż „może się
zdarzyć, że wojna, nawet wypowiedziana przez prawowitą władzę, dla
słusznej przyczyny, staje się niesprawiedliwą z powodu złego zamiaru”.
Augustyn – dodaje Tomasz – wyraża to w zdaniu: „żądza szkodzenia,
okrucieństwo w zemście, twarde i nieubłagalne usposobienie, dzikość
w walce, żądza władzy i tym podobne, oto co słusznie czyni wojnę grzeszną”. Zdaje się, że Akwinata – podobnie jak kilka wieków przed nim Augustyn – niepokoi się sposobami prowadzenia „słusznej wojny”, która
często usprawiedliwiała zabójstwa, gwałty, grabieże. Pisząc – w innym
miejscu136 – o wojnie przeciw tyranii (czyli wojnie domowej), Tomasz
poleca szczególnie staranne rozważenie kosztów takiej wojny i zastaJózef Bocheński, Dzieła zebrane, t. 5, Etyka, Kraków 1995, s. 88.
Bellum iustum – nazwę tę wprowadził Cyceron, a za nim powtórzyli ją św. Ambroży
i św. Augustyn. Zob. na ten temat ciekawą pracę: Leszek Winowski, Stosunek
chrześcijaństwa pierwszych wieków do wojny, Lublin 1947.
135
Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 16, Miłość, przekład A. Głażewski, London
1967, s. 236-237 (II-II, 40, a 1, c).
136
O władzy, I, 6, s. 140-142.
133
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nowienie się, czy nie lepiej jest znosić ową tyranię (szczególnie, gdy nie
jest zbyt sroga), niż podjąć z nią walkę. Uwagi św. Tomasza zdają się
wskazywać na to, co z pełną wyrazistością zauważył i sformułował po
raz pierwszy mistrz Uniwersytetu Krakowskiego, Paweł Włodkowic,
podczas obrad Soboru w Konstancji w 1414r.137. Polski uczony postulował stworzenie ponadnarodowego arbitrażu, który rozstrzygałby spory
międzynarodowe. Ewentualne wojny byłyby w tym wypadku jedynie
wykonywaniem wyroków tej ponadnarodowej i ponadpaństwowej instancji. Postulat ten znalazł uznanie – jak wiemy – dopiero w czasach
nowożytnych138.

Etyka polityczna i społeczna
Jak już zdążyliśmy się zorientować, gromadzenie się ludzi w większe
społeczności jest – według św. Tomasza – z jednej strony naturalne, gdyż
człowiek jest istotą społeczną, z drugiej zaś strony ma pewien cel, mianowicie dobre życie, którego nikt nie może sobie zapewnić w pojedynkę139. To dobre życie utożsamia Akwinata z życiem według cnoty. Cnoty bowiem regulują całe życie człowieka i jego działalność we wszystkich
dziedzinach życia. Cnota umożliwia prawidłowe funkcjonowanie rodziny, powodzenie w interesach, właściwe zarządzanie i nawet pożyteczny odpoczynek. Wykonywanie aktów cnoty sprawia zadowolenie i jest
podstawą sukcesów na każdym polu.
Jak słusznie zauważa tłumacz Tomaszowego traktatu, Andrzej Głażewski w swoim
komentarzu (nr 150) do wypowiedzi Akwinaty, zawartym na s. 350, wymienionego
tomu Sumy teologicznej.
138
Pierwszym tego typu porozumieniem było – jak się zdaje – tzw. święte przymierze,
któremu udało się utrzymać w Europie jako taki pokój przez prawie sto lat (od końca
wojen napoleońskich w 1815 r. do wybuchu I wojny światowej w 1914r.). Zbudowane
było ono na krzywdzie całych narodów (w tej liczbie i naszego) i trudno wobec tego
zaprowadzony na Kongresie Wiedeńskim pokój nazwać „dobrym pokojem”. Wobec
tego wszystkie nasze powstania narodowe, a także Wiosna Ludów” w 1848 r. były jak
najbardziej słuszne i usprawiedliwione z moralnego punktu widzenia. Św. Tomasz
zwraca uwagę na taki „zły pokój” w odpowiedzi na trzecią trudność w cytowanym
artykule, pisząc: „Prowadzący wojnę sprawiedliwą zamierzają pokój, a więc nie
sprzeciwiają się pokojowi, chyba złemu, którego, według Mateusza (10,34), Pan nie
przyszedł przynieść na świat. Dlatego Augustyn pisze do Bonifacego: osiąga się pokój nie
dla wojny, lecz wojnę się prowadzi dla osiągnięcia pokoju. Miej w wojnie nastawienie
pokojowe, byś tego, z kim walczysz, zwyciężając doprowadził do pożytecznego pokoju.
139
Ten fragment tekstu także opracowano na podstawie wcześniejszych publikacji; było
ich wiele, ale najbardziej reprezentatywny tekst znajduje się w książce Filozofia moralna
w tekstach Tomasza z Akwinu, s. 87-93 (rozdział pt. Etyka sprawowania władzy).
137

135

Tomasz z Akwinu jako etyk

przyjaźń
społeczna

obowiązki
władzy

Natomiast za spoiwo wspólnoty Akwinata przyjmuje, za Arystotelesem, przyjaźń. To ona warunkuje pokój i nabywanie cnót. Jest to szczególnie godny podkreślenia akcent św. Tomasza, niezmiernie rzadko podejmowany w etyce społecznej czy socjologii140. Akwinata uważa
przyjaźń za największe z dóbr ludzkich. Wiąże się to niewątpliwie z tym
aspektem wspólnoty, który wypływa z samej natury ludzkiej.
Obowiązkiem władzy w tym wszystkim jest zapewnianie pokoju poprzez stymulowanie chronienia naturalnych we wspólnocie powiązań
przez przyjaźń, poza tym odpowiednie kształcenie i wychowanie obywateli141. Ponadto państwo ma obowiązek zapewnić zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo obywateli oraz umożliwić im życie na poziomie zamożności odpowiednim dla praktykowania cnoty.
W ramach swojej filozofii społecznej Akwinata podejmuje kilka klasycznych tematów politologicznych, ale prezentuje je przede wszystkim
w aspekcie etycznym, dlatego z punktu widzenia podjętych w tej książce rozważań warto się im bliżej przyjrzeć. Pierwszym z nich jest konieczność władzy. Tomasz wychodzi od stwierdzenia, że wszędzie tam,
gdzie mamy do czynienia z jakąś działalnością, gdzie zawsze można postąpić tak albo inaczej, aby osiągnąć zamierzony cel, tam potrzebne jest
jakieś kierowanie działaniami. W wymiarze indywidualnym takim „kierownikiem” czynów człowieka jest jego rozum; w wymiarze społecznym – właściwy przełożony. Zauważmy od razu, że jak zadaniem rozumu jest prowadzenie do wcześniej określonego celu, tak zadanie władzy
jest podobne – prowadzenie do wcześniej określonego celu. A zatem to
nie władza określa cel ludzkiej społeczności, lecz jedynie rozporządza
w dziedzinie środków ten cel urzeczywistniających. I jak cel życia ludzkiego wynika swoiście z natury człowieka, tak cele ludzkich wspólnot
wynikają z ich natur.
Zob. A. Andrzejuk, Przyjaźń jako relacja społeczna w filozofii Platona i Arystotelesa,
„Episteme” 100, Warszawa–Łomża 2010, s. 61-70.
141
Akwinata, pisząc o dobrach, które tracą tyrani szczególnie podkreśla przyjaźń: „dodać
zaś trzeba, że nawet te doczesne korzyści, dla których tyrani porzucają sprawiedliwość
więcej pożytku przynoszą królom zachowującym sprawiedliwość. Najpierw dlatego,
że wśród wszystkich dóbr światowych żadne chyba nie jest godne tego, żeby stawiać
je ponad przyjaźń. Ona bowiem łączy w jedno ludzi cnotliwych, zachowuje cnotę i do
niej pobudza. Jej wszyscy potrzebują we wszystkich działaniach, ona nie narzuca się
niestosownie w pomyślności ani nie opuszcza w przeciwności. Ona przynosi najwięcej
przyjemności, bo bez przyjaciół wszelka przyjemność zmienia się w nudę; wszystko
zaś, co trudne miłość czyni łatwym i znikomym. I żaden tyran nie jest tak okrutny,
aby nie radowała go przyjaźń. (...) Jednak tyrani, choć tęsknią za dobrem przyjaźni,
nie mogą go osiągnąć. Nie szukają oni bowiem wspólnego dobra, ale własnego, toteż
niewiele albo nic nie łączy ich z poddanymi. Wszelka zaś przyjaźń buduje się na jakiejś
wspólnocie”. O władzy, I, 10, s. 147.
140
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Można w ogóle zapytać: Czy wobec tego człowiek musi należeć do
jakiś wspólnot i podlegać określonym władzom? Odpowiedź Tomasza
jest twierdząca: człowiek jest naturą społeczną142. Wskazują na to różne predyspozycje człowieka, a przede wszystkim mowa. „Jeśli więc
jest naturalne dla człowieka żyć w licznej gromadzie, wobec tego wszyscy potrzebują jakiegoś kierowania całością”143 – pisze Tomasz. Zadaniem zaś rządzących jest zabieganie o dobro poddanej sobie społeczności. A to „dobro i ocalenie społeczności – stwierdza dalej – polega
na tym, aby zachować jej jedność, którą nazywamy pokojem. Jeśli zabraknie pokoju – dodaje – przepadają korzyści życia społecznego, a społeczność skłócona sama dla siebie staje się ciężarem, zatem do tego
najbardziej powinien zmierzać rządca społeczności, żeby zapewnić
jedność pokoju. I niesłusznie się zastanawia, czy zapewnić pokój poddanej sobie społeczności; (…) Nikt bowiem nie powinien się zastanawiać nad celem, do którego dążenie jest jego obowiązkiem, lecz nad
tym, co do celu prowadzi”144.
Tomasz odróżnia władzę sprawowaną właściwie, czyli skierowaną
na wyżej określony cel społeczności, od władzy sprawowanej niewłaściwie, obliczonej na własne korzyści rządzących; takie sprawowanie
władzy nazywa tyranią. Rządy właściwe to „rządy słuszne i sprawiedliwe”145, „kierujące społeczność wolnych ku dobru wspólnemu społeczności”. W przeciwieństwie do tego, rządy niesprawiedliwe i przewrotne skierowane są ku „prywatnemu dobru rządzących”146.
Z połączenia i skrzyżowania etycznego kryterium władzy oraz możliwych form rządu Arystoteles, a za nim Tomasz, wymienia możliwe
ustroje państw: „Jeżeli więc niesprawiedliwe rządy są sprawowane
przez jednego tylko, który w nich szuka swojej korzyści, a nie dla dobra poddanej sobie społeczności, taki władca nazywa się tyranem. Nazwa pochodzi od przemocy, gdyż zamiast rządzić sprawiedliwością,
uciska on siłą. (…) Jeżeli natomiast niesprawiedliwe rządy sprawowane są nie przez jednego, ale przez kilku, nazywa się oligarchią, to znaczy władzą nielicznych; kiedy bowiem nieliczni, aby się wzbogacić,
uciskają lud, różnią się od tyrana tylko liczbą. Jeśli z kolei niegodziwe
rządy sprawowane są przez licznych, nazywa się to demokracją, czyTamże, I, 1, s. 135.
Tamże, I, 1, s. 136.
144
Tamże, I, 2, s. 137.
145
Tamże, I, 1, s. 136.
146
Tamże, I, 2, s. 136. Warto zauważyć, że ambicje dynastyczne były w przeszłości
przykładem szukania „własnego dobra rządzących” i były zazwyczaj źle oceniane przez
poddanych.
142
143
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li władzą ludu: kiedy mianowicie lud plebejuszy dzięki potędze tłumu
uciska bogatych, cały lud jest jakby jednym tyranem”. Podobnie należy rozróżnić rządy sprawiedliwe. „Kiedy rządy sprawuje jakaś społeczność nazywa się to republiką. (...) Jeśli zaś rządy sprawowane są przez
nielicznych, ale cnotliwych, nazywa się je arystokracją, czyli władzą
najlepszą albo najlepszych, ich samych zaś nazywa się elitą. Jeśli natomiast sprawiedliwe rządy należą tylko do jednego, nazywa się on
królem”147.
TYP USTROJU

Jeżeli rządzi się mając na
względzie dobro wspólne

Jeżeli rządzi się mając na
względzie własny interes

Rządy jednego
Rządy grupy
Rządy większości

Monarchia
Arystokracja
Republika

Tyrania
Oligarchia
Demokracja

Moralny podział ustrojów państw
zadania władzy

Wysiłek władzy, aby poddana jej społeczność dobrze żyła dokonuje
się na trzech płaszczyznach: 1) ustanowienie dobrego życia, 2) zachowanie go, 3) zmienianie na coraz lepsze.
1) Do dobrego życia indywidualnego potrzebne jest przede wszystkim
działanie według zasad moralności oraz umożliwiająca je ilość dóbr materialnych. W odniesieniu do dobrego życia społecznego niezbędna jest
przede wszystkim jedność pokoju, czynienie dobra przez całą zjednoczoną pokojem społeczność oraz warunkujący to wszystko dostatek dóbr.
2) Ustanowione raz dobre życie społeczne trzeba nieustannie odnawiać,
gdyż ludzie zarówno zmieniają się z wiekiem, jak i w sposób naturalny
się zastępują. Władca musi być czujny także na zagrożenie pokoju pochodzące ze strony ludzi złej woli, czyli rozmaitych przestępców. Musi
także czuwać nad bezpieczeństwem zewnętrznym. Wynika z tego obowiązek władzy przygotowywania nowych kadr do odpowiedzialnego
sprawowania funkcji społecznych, po wtóre władza musi zapewnić dobre prawodawstwo i sprawne jego egzekwowanie, co powstrzyma ludzi
złej woli od niegodziwości. Ponadto obowiązkiem władzy jest troska
o bezpieczeństwo państwa.
3) Trzeci obowiązek władza spełnia, „jeśli w poszczególnych, wymienionych tu rzeczach poprawia to, co nieporządne, uzupełnia to, czego brak,
a jeśli się da, stara się udoskonalić ku lepszemu”148.
147
148

Tamże, I, 1, s. 137.
Tamże, II, 4.
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Święty Tomasz podejmuje także rozważania, co robić, by rządy właściwe nie przekształciły się w tyranię149. Aby do tego nie dopuścić „najpierw konieczne jest, aby ci, do których to należy, takiego człowieka
wynieśli na króla, który nie ma skłonności do tyranii. (...) Następnie tak
należy ułożyć rządy w królestwie, aby ustanowiony już król nie miał
sposobności do tyranii. Należy również tak ograniczyć jego władzę, aby
nie mógł łatwo zboczyć ku tyranii; (...). Wreszcie należy zatroszczyć się
o możliwość przeciwstawienia się, gdyby król zwrócił się ku tyranii”150.
W dalszej części dziełka O władzy św. Tomasz skupia się na odróżnieniu rządów właściwych od tyranii. Autor nasz pisze: „nic bardziej
nie przystoi władcy, który został ustanowiony do rzeczy wielkich, jak
wielkoduszność”151 . Mówiąc o innych cnotach króla, Tomasz wymienia
sprawiedliwość, łagodność i łaskawość152. Przeciwstawia cnotom króla
wady tyrana, które dzieli na te dotyczące dóbr cielesnych oraz duchowych. W zakresie dóbr cielesnych tyran charakteryzuje się chciwością
i gniewem, który sieje śmierć i zniszczenia. W zakresie dóbr duchowych
tyran stara się utrudniać rozwój poddanych. Ogranicza dostęp do wykształcenia i odpowiedniego wychowania, gdyż – jak Tomasz podkreśla – boi się on cudzej cnoty, a szczególnie cnoty wielkoduszności. Najbardziej jednak tyran jest przeciwny przyjaźni. Boi się on zażyłości
i zaufania wśród jego poddanych i dlatego zabrania różnych zgromadzeń, a nawet małżeństw153. Król zachowuje się wręcz przeciwnie: poprzez troskę o wspólne dobro okazuje poddanym miłość, którą ci odwzajemniają. „Dzięki tej miłości – pisze św. Tomasz – rządy dobrych
królów są trwałe, gdyż poddani nie wahają się wystawić za nich na różne niebezpieczeństwa”154.
Zupełnie inaczej ma się sprawa w przypadku tyranii. Tomasz pisze,
że „sam tylko strach przed tyranem podtrzymuje jego władzę, toteż
całym wysiłkiem stara się on o to, aby poddani się go bali. Otóż – zauważa – strach jest słabym fundamentem: ci, co poddają się ze strachu,
skoro zdarzy się okazja, że można liczyć na bezkarność, powstają przeciwko władcom z tym większym zapałem, im bardziej wbrew woli
Tamże, I, 6, s. 140 - 142.
Tamże, I, 6, s. 140-141. Można w tym miejscu na marginesie zauważyć, że ustrój, jaki
zdawałby się preferować św. Tomasz, przypomina dzisiejszy ustrój prezydencki. Król
bowiem, zdaniem św. Tomasza, jest obierany i może być odwołany przez społeczność,
jego władza jest silna, lecz wykonawcza (cel społeczności jest swoiście obiektywny)
i tak ograniczona, by nie dopuścić do tyranii.
151
Tamże, I, 7, s. 143.
152
Tamże, II, 1, s. 150.
153
O władzy, I, 3, s. 138.
154
O władzy, I, 10, s. 147.
149

150
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a z samego tylko strachu, dawali im się trzymać w karbach (...), ale również sam strach jest pełen niebezpieczeństw dla tyrana. Albowiem z nadmiaru strachu wielu popada w desperację, brak zaś nadziei na ocalenie pobudza do wszelkich zuchwałych usiłowań. Zatem panowanie
tyrana nie może być długotrwałe”155.

Etyka zawodowa
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku rozpoczęło się w Polsce żywiołowe opracowywanie rozmaitych etyk zawodowych156. Trudno jednoznacznie ocenić to zjawisko. Z jednej strony bowiem możemy powiedzieć, że świadczy to o budzeniu się środowiskowej i zawodowej
świadomości moralnej u przedstawicieli różnych stanów i zawodów.
Z drugiej jednak strony opracowywanie wytycznych moralnych dla
poszczególnych zawodów świadczyć może o czymś wręcz przeciwnym:
zaniku poczucia moralności i umiejętności zastosowania wskazań moralnych do specyfiki własnej profesji. Być może podłoże tego zjawiska
jest jeszcze prostsze: oto postanowiono moralność zadekretować – zgodnie z biurokratyczną tendencją naszych czasów – uczynić z niej kolejny poziom prawa pozytywnego. Ta ewentualność byłaby dość groźna,
zwalniałaby bowiem z obowiązku osobistej refleksji moralnej – po prostu usypiałaby sumienia, odsyłając do stosownych przepisów. Poza tym
życie zawsze jest bogatsze niż przepisy i natychmiast znalazłyby się luki w przepisach, wymagające jednak osobistej refleksji moralnej, ale
i umożliwiające nadużycia moralne, czynione zgodnie z prawem. Niepokojące jest w tym kontekście, że owe kodeksy, wytyczne, zasady etyczne opracowywali zazwyczaj urzędujący prominenci różnych środowisk
Tomasz czyni także pewne spostrzeżenia, które nazwalibyśmy dzisiaj socjologicznymi.
Mówi mianowicie, że nawet w społeczeństwie chrześcijańskim tyran nie ma co liczyć
na zachowanie w stosunku do siebie przykazania o miłowaniu nieprzyjaciół, gdyż –
jak pisze – „aby miłować nieprzyjaciół i dobrze czynić prześladowcom, trzeba większej
cnoty niż ta, jaką obserwuje się w zbiorowościach” (O władzy, I, 10, s. 147). Analogicznie
rzecz ma się w odniesieniu do dobrego władcy: nie ma w zbiorowościach aż takiej
złości, aby nienawidzić dobroczyńców i przyjaciół. Także i bogactw, dla których tyrani
porzucają sprawiedliwość, więcej mają królowie sprawiedliwi, gdyż nie muszą łożyć
na utrzymywanie, nieraz ogromnego, aparatu przemocy, który utrzymuje tyranów
przy władzy.
156
Szerzej na temat pisałem: Wprowadzenie, w: Zagadnienie etyki zawodowej, red.
A. Andrzejuk, Warszawa 1998, s. 7-9. Zob. też: M. Gogacz, Istota etyki zawodowej,
w: Zagadnienie etyki zawodowej, s. 11-14; Cała książka zawierająca charakterystykę
głównych etyk zawodowych, dostępna jest pod adresem http://katedra.uksw.edu.pl/
biblioteka/etyka_zawodowa.pdf [10.2020].
155
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i zawodów157. W każdym razie owe liczne kodeksy etyczne nie są ani
kodeksami (w sensie zbioru praw), ani niewiele albo nic nie mają wspólnego z etyką jako filozoficzną nauką o zasadach wyboru dobra moralnego.
Nie zmienia to faktu, że etyki zawodowe funkcjonują od dawna (np.
etyka lekarska) i wobec tego zasadne jest pytanie: Czym są i jaka jest
ich relacja do etyki w ogóle? Otóż w klasyfikacjach zazwyczaj zalicza
się je do tzw. etyk specjalnych158. Mieczysław Gogacz uważa, że „etyka
zawodowa jest teorią odpowiedzialnej, a więc moralnie dobrze realizowanej pracy, to znaczy wykonywanej dzięki sprawnościom, warunkującym efektywną pracę. Sam zespół tych sprawności – dodaje – kształtuje się proporcjonalnie do tego, jak pojmuje się pracę”159. Proponuje
zatem rozważenie trzech kwestii, od których, jego zdaniem, zależy kształt
i charakter danej etyki zawodowej. Są to: koncepcja pracy, koncepcja
sprawności moralnych oraz problem odpowiedzialności za pracę.
Już pierwsze zagadnienie nasuwa szereg trudności, bo czy proste
używanie siły jest pracą ludzką. Choć człowiek jest po takiej pracy bardzo zmęczony, to jednak, skoro może zastąpić go zwierzę lub maszyna,
oznacza, że nie była to praca człowieka jako człowieka. Wydaje się, że
koniecznie trzeba tu zastosować Tomaszowe odróżnienie działań człowieka (actus hominis) od działań ludzkich (actus humanus). Tylko te ostatnie są działaniami człowieka jako człowieka, czyli bytu rozumnego i wolnego, a więc człowieka jako osoby. Wynika z tego, że podstawą teorii
pracy jest głównie przyjmowana koncepcja osoby ludzkiej. Tomistyczna teoria osoby podkreśla jej jednostkowe istnienie i rozumność, która
wyzwala wolność. Bezpośrednim zatem źródłem działań osoby jest intelekt i wolna wola. Cechą charakterystyczną rozumnych i wolnych
działań ludzkich jest element twórczości. „Przez pracę ludzką zatem należy rozumieć twórczy charakter działań człowieka”160. Skutkiem tak
Doszło do tego, że zbiory przepisów, nazywanych zasadami etyki ogłaszały zarządy
lub szefowie firm, narzucając je swoim pracownikom i włączając do zespołu przepisów,
obowiązujących pracowników. Reprezentatywnym tego przykładem mogą być Zasady
etyki dziennikarskiej w TVP SA, ogłoszone swego czasu przez Zarząd telewizji. Powołano
nawet swoisty sąd koleżeński, nazwany Komisją Etyczną i wyposażono go w możliwość
stosowania sankcji dyscyplinarnych. Jest to jaskrawy przykład wypaczenia tego, czym
jest etyka jako filozoficzna nauka o zasadach wyboru dobra moralnego.
158
Nazwa „etyka szczegółowa” zarezerwowana jest dla bardziej konkretnych zagadnień
(często bliskich pedagogice), podejmowanych w etyce w ogóle, zob. strukturę
podręczników etyki, których autorem jest Tadeusz Ślipko: Zarys etyki ogólnej, wyd. 5,
Kraków 2009; Zarys etyki szczegółowej, t. I, Etyka osobowa, wyd. 2, Kraków 2005; Zarys
etyki szczegółowej, t. II, Etyka społeczna, wyd. 2, Kraków 2005.
159
Mieczysław Gogacz, Istota etyki zawodowej, w: Zagadnienie etyki zawodowej, s. 11.
160
Tamże, s. 13.
157
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pojętej pracy jest doskonalenie osoby (kultura wewnętrzna), chronienie
jej powiązań z innymi osobami oraz kultura zewnętrzna, jako przejaw
wewnętrznego wyposażenia osoby w umiejętności (sprawności) i zalety moralne (cnoty). Ale to już kolejny temat wyznaczający koncepcję
etyki zawodowej.
Tomaszowa koncepcja sprawności i cnót jest znana i została w tej
książce starannie omówiona. Wiadomo też, że każdy człowiek powinien
dysponować całym ich zespołem, swoistym osobowościowym organizmem, który stanowią sprawności i cnoty. Zazwyczaj bowiem jest tak,
że wada niszcząca jakąś jedną zaletę moralną pozostawia swoje ślady
w innych. Może jednak być tak, że pewne umiejętności i pewne zalety
moralne są bardziej niezbędne jednym ludziom, a drugie – innym. Dlatego w etyce zawodowej na czoło wysuwa się cnota roztropności i sprawność sztuki, natomiast pozostałe sprawności i cnoty moralne są niejako uzupełniające, choć w określonych zawodach mogą mieć decydujące
znacznie, np. męstwo dla żołnierzy, strażaków i ratowników.
Natomiast gdy chodzi o trzecią podstawę etyki zawodowej, czyli problem odpowiedzialności za pracę, to w tomizmie warunkiem owej odpowiedzialności są cnoty i sprawności moralne, przede wszystkim sprawiedliwość, jako chęć oddania każdemu należnych mu praw i rzeczy,
oraz roztropność, na którą składa się umiejętność właściwego podejmowania szczegółowych działań, np. planowania, finansowania, kierowania wykonaniem. Sama odpowiedzialność jest wzięciem na siebie skutków tych działań – pozytywnych lub czasem negatywnych, gdy coś
nam się nie uda. Te zaś skutki to przede wszystkim dzieła zewnętrzne
(kultura zewnętrzna, w tym materialna) oraz udoskonalenie wewnętrzne (kultura wewnętrzna).
W tej sytuacji sama etyka zawodowa jawi się jako teoria odpowiedzialności za pracę podejmowaną w warunkach dobrego przygotowania zawodowego (wiedza, sprawność sztuki, roztropność) oraz właściwych kwalifikacji moralnych (sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie).
Warto na koniec dodać, że w budowaniu etyki jakiejkolwiek pracy nie
wolno zapomnieć o relacjach osobowych, które – według św. Tomasza
– stanowią podstawowy motyw działań człowieka („miłość jest przyczyną wszystkiego, co kochający czyni”), a także o mądrości, która jest „królową” sprawności i cnót moralnych.
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Bioetyka i etyka ekologiczna
Bioetyka dotyczy problemów etycznych biologii i medycyny. Zajmuje
się m.in. takimi zagadnieniami: relacja lekarz–pacjent, leczenie niepłodności (in vitro, naprotechnologia), antykoncepcja, aborcja, klonowanie,
komórki macierzyste, inżynieria genetyczna, eugenika, genetycznie modyfikowana żywność, kriogenika, wykorzystanie tkanek i narządów do
transplantacji, sztuczna inteligencja, eutanazja i wspomagane samobójstwo, wiwisekcja, etyka środowiska naturalnego, nanomedycyna, przedłużanie życia, medyczne badania naukowe z udziałem człowieka i badania kliniczne. Nie sposób odnieść się do wszystkich tych zagadnień,
bo przekraczałoby to znacznie rozmiary tej książki, ale większość z nich
została co najmniej dotknięta na jej kartach. Ogólnie, tomistyczne podejście do tych zagadnień polega na uczynieniu osoby i prawa naturalnego punktami wyjścia rozważań i rozstrzygnięć bioetycznych. Wchodzenie w szczegóły wymaga zawsze konkretnej wiedzy medycznej lub
biologicznej oraz wrażliwości, jak należałoby ją nazwać, personalistycznej i poszanowania prawa naturalnego161. W każdym razie, w bioetyce
szczególnie ważne jest pierwszeństwo osoby przed rzeczą, etyki przed
techniką, tego, co duchowe, przed tym, co materialne, i miłosierdzia
przed sprawiedliwością.
Etyka ekologiczna (zwana też ekoetyką) ma dziś dwa podstawowe
modele: antropocentryczny i biocentryczny162. Model antropocentryczny przyjmuje za punkt wyjścia dominującą rolę człowieka w świecie
Pod koniec sierpnia 2020 roku jeden z rządów zamówił szczepionki na koronawirusa,
produkowane na bazie komórek ludzkich płodów pochodzących z aborcji. Gdy
zaprotestowali przedstawiciele kościołów chrześcijańskich tego kraju (nie przeciwko
samemu szczepieniu, lecz przeciw tej konkretnej szczepionce z powodu sposobu jej
produkcji), to rząd ogłosił, że nie podziela tych obaw i zapewnił, że sposób produkcji
nowej szczepionki nie budzi żadnych kontrowersji etycznych, natomiast podkreślił jej
skuteczność. Według ministra zdrowia używanie komórek czy tkanek pobranych
z abortowanych embrionów „to powszechna praktyka w świecie medycznym”. „Ten
sposób został opracowany kilkadziesiąt lat temu i jest stosowany na całym świecie. Tak
przygotowuje się szczepionki przeciwko różyczce, wirusowemu zapaleniu wątroby
typu A i wściekliźnie” – wtórował ministrowi immunolog Peter Doherty, laureat
nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1996 roku. Ta informacja właściwie
nie wymaga komentarza, gdyż w jaskrawym świetle pokazuje jak daleko niektórzy
biologowie i medycy odeszli od prawa naturalnego i poszanowania godności osoby.
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2020-08/biskupi-protestuja-przeciwkoszczepionce-na-koronawirusa.html [10.2020].
162
Marcin Klimski, Antropocentryczna a biocentryczna koncepcja etyki środowiskowej na
przykładzie ujęć Tadeusza Ślipki i Zdzisławy Piątek, „Rocznik Tomistyczny” 3 (2014), s.
187-203. http://roczniktomistyczny.pl/numery/archiwum/RT03_1_10_Klimski.pdf
[10.2020].
161
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biocentryzm

przyrodniczym i jego prawo do życia w nim oraz korzystania z jego zasobów. Człowiek bowiem różni się jakościowo od przyrody. I jak mógł
spowodować degradację środowiska przyrodniczego, w którym żyje, tak
też może wdrożyć jego chronienie w swoim dobrze pojętym interesie.
Z tej konstatacji wyrosła koncepcja zrównoważonego rozwoju, w którym rozwój ludzkości prowadzony jest sprawiedliwie, odpowiedzialnie,
umiarkowanie, z poszanowaniem dobra wspólnego i przy zachowaniu
zasady „złotego środka”, czyli starannego równoważenia zysków dla
ludzkości i strat dla środowiska przy podejmowaniu decyzji gospodarczych163.
Model biocentryczny budowany jest na tezie o jednakowej wartości
wszystkich form życia na ziemi. Antropocentryzm (homocentryzm) jest
tu kwalifikowany jako „szowinizm gatunkowy” (tzw. specyzm) człowieka. Postuluje się wobec tego „paradygmat gatunkowej bezstronności”,
który polega na przyznaniu innym istotom żywym statusu moralnego,
co oczywiście nie spowoduje, że staną się one automatycznie podmiotami moralnymi, gdyż do tego potrzebna jest samoświadomość i odpowiedzialność, a to są cechy wyłącznie ludzkie. Jednakże taki status istot
żywych ma zaowocować „zniesieniem gatunkowości” i zakończeniem
panowania człowieka nad przyrodą i zwierzętami.
Tomizm, oczywiście, sytuuje się w grupie koncepcji antropocentrycznych. Nie oznacza to jednak, że etycy tomistyczni są zwolennikami bezmyślnego niszczenia przyrody, rabunkowej eksploatacji bogactw naturalnych, traktowania zwierząt jak przedmioty czy innych wynaturzeń,
które przypisywane są zwolennikom biblijnego „czynienia sobie ziemi
poddanej”. Jednakże uważają, że etykę środowiskową tworzy człowiek,
gdyż tylko on dysponuje rozumnością, i chociażby z tego powodu występuje w niej „ludzki punkt widzenia”. Nie zaprzeczają także uzależnieniu człowieka od przyrody i nie podważają jego odpowiedzialności
za jej ochronę.
Tomizm proponuje w tej sprawie odróżnienie istoty człowieka w jej
elementach koniecznych (quidditas) od jego natury164. Istota jest tym,
co człowieka stanowi, powoduje, że człowiek jest człowiekiem. Gdy ta
Agnieszka Klimska, Znaczenie uzasadnień filozoficzno-etycznych dla koncepcji
zrównoważonego rozwoju, „Rocznik Tomistyczny” 3 (2014), s. 173-185. http://
roczniktomistyczny.pl/numery/archiwum/RT03_1_09_Klimska.pdf [10.2020].
164
M. Gogacz, Antropologiczne i etyczne podstawy ochrony przyrody, „Studia Philosophiae
Christianae” 29(1993)2, s. 137-146. Artykuł dostępny w kilku bazach, np. http://
bazhum.muzhp.pl /media //f iles/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_
Philosophiae_Christianae-r1993-t29-n2/Studia_Philosophiae_Christianae-r1993t29-n2-s137-146/Studia_Philosophiae_Christianae-r1993-t29-n2-s137-146.pdf
[10.2020].
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istota staje się podmiotem relacji z innymi bytami, wtedy określamy
ją jako naturę. Przy czym podkreśla się, że nawiązywane relacje mają pozycję przypadłości, nie zmieniają więc istoty – wręcz przeciwnie:
to ta istota dopuszcza podmiotowanie określonych przypadłości i nawiązywanie pewnych relacji, nie dopuszcza zaś podmiotowania innych przypadłości i nawiązywania innych relacji. Oznacza to, że przypadłości i relacje nie zmieniają istoty, człowiek pod ich wpływem nie
staje się kimś innym, jednakże składają się na jego przypadłościowe
wyposażenie i w ten sposób kształtują naturę człowieka (nie w jej istotowym aspekcie, lecz jako podmiot przypadłości i relacji). Jest to niezbędny do życia element tożsamości człowieka. Chodzi tylko, aby nie
utożsamić istoty w jej koniecznych elementach z naturą, gdyż wtedy
ujmiemy człowieka jako zespół relacji; nie należy też ich radykalnie
oddzielać, gdyż wtedy człowiek będzie się nam jawił jak leibnizowska
monada „bez okien i drzwi”. Ze względu właśnie na naturę człowieka
musimy chronić to, co go otacza, całe środowisko zarówno osobowe,
jak i przyrodnicze. Występuje tu poszerzone pojęcie środowiska, ponieważ są nim dla człowieka przede wszystkim inne osoby. Dlatego
Mieczysław Gogacz proponuje dwa działy ochrony środowiska: pierwszym jest ochrona wśród ludzi relacji osobowych, która przekłada się
wprost na ochronę istnienia osób; drugim jest ochrona środowiska
przyrodniczego, od którego zależy prawidłowe ukształtowanie i zdrowie ludzkiego organizmu, ale także wrażliwość człowieka, jego uczuciowość, a nawet religijność (w pewnym aspekcie).

ochrona
środowiska

Etyka życia gospodarczego
Życie gospodarcze obejmuje produkcję towarów i świadczenie usług
zaspokajających rozmaite ludzkie potrzeby. Z tego wynika pierwszy
problem etyczny życia gospodarczego, mianowicie relacja między technicznym i etycznym aspektem wytwarzania i świadczenia usług. Wiadomo bowiem, że jedno i drugie odbywa się w jakiejś relacji do człowieka, a przede wszystkim dzięki jego pracy, choć niebagatelny też
w tej sprawie jest stosunek do przyrody i jej zasobów, o czym pisano
powyżej. Z tym wiąże się (choć nie utożsamia) związek etyki z ekonomią (lub ekonomiką). Te relacje zależą od koncepcji ekonomii (nauka
opisowa czy normatywna). Ekonomia normatywna zastępuje etykę,
ekonomia opisowa może być wobec etyki komplementarna w regulowaniu zasad życia gospodarczego. Jan Piwowarski uważa, że etyka
i ekonomia mają wspólny przedmiot materialny swoich zainteresowań
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– życie gospodarcze165. Natomiast różnią się przedmiotem formalnym,
którym dla ekonomii jest aspekt efektywności gospodarowania, a dla
etyki – aspekt moralności. W dziejach spotykano różne sposoby korelowania tych dwóch aspektów: od podporządkowania etyki ekonomii
(w marksizmie, gdzie etyka była nadbudową wobec stosunków produkcji, które stanowiły bazę) do podporządkowania ekonomii etyce (w niektórych wersjach teologii moralnej). Dziś wśród etyków tomistycznych
preferuje się stanowisko, że etyka jest negatywnym kryterium dla ekonomii – tzn. nie ingeruje w jej funkcjonowanie, dopóki nie narusza ona
zasad etycznych.
Jednakże trzeba zauważyć, że współczesna ekonomia buduje się na antropologicznej koncepcji homo oeconomicus (John Stuart Mill), która zakłada, że wszystkie czynności ludzkie wyznaczone są pragnieniem bogactwa – naturalnej potrzeby człowieka. Podkreśla się, że skutkiem tej
ekonomii był praktyczny materializm (kult bogactwa) i egoizm (chciwość).
Z punktu widzenia klasycznej etyki zawierały się tu aż dwa błędy. Błąd
antropologiczny: człowiek nie jest „gospodarczy”, a to, co materialne, jest
tylko środkiem dla tego, co duchowe, oraz błąd etyczny: ekonomika zastępuje etykę. Klasyczni ekonomiści (Adam Smith) pojmowali prawa ekonomiczne na sposób praw przyrody (tzw. prawa rynku, czyli podaż i popyt; prawa produkcji: kapitał i praca oraz „niewidzialna ręka rynku”, jako
zasada jego samoregulacji). Wykluczali udział w nich ludzkiej woli. Uznawali za zjawisko pozaetyczne, które nie powinno podlegać jakiejkolwiek
kontroli, np. ze strony państwa.
Etycy klasyczni (arystotelesowscy) twierdzili, że prawa gospodarcze
nie są tak obiektywne jak prawa przyrody, gdyż człowiek może na nie
wpływać. Podkreślali, że człowiek jest jednym z czynników życia gospodarczego. Wynika z tego dalej, że:
• prawa gospodarcze są prawami społecznymi;
• wynikają ze stworzonego przez ludzi ustroju gospodarczego (w którym wszakże jednostka może czuć się przymuszona do określonych
działań);
• ludzie działają w życiu gospodarczym zgodnie ze swą naturą;
• ponieważ działają w nim ludzie – musi być etyczne;

165

Problematykę tej etyki podejmowano także w ramach etyki społecznej. Polskim
podręcznikiem tomistycznym w tym zakresie jest dwutomowa Katolicka etyka społeczna
Jana Piwowarskiego, cytowana już w tej książce. Ponadto stanowisko tomistyczne
uwzględniają: Józef Majka, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988; Czesław
Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994; Stanisław Olejnik, Moralność
życia gospodarczego, Warszawa 1970.
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•

państwo ma prawo ingerować w życie gospodarcze w interesie całego społeczeństwa, a także jako stróż sprawiedliwości, gdyż życie gospodarcze nie jest wolne od przestępstw.
Jako fundamenty życia gospodarczego wymienia się własność prywatną i pracę. Historycznie podstawą życia gospodarczego była własność prywatna. Z biegiem czasu w odniesieniu do niektórych przedmiotów uznano własność publiczną za odpowiedniejszą. Dotyczy to np.
dróg, które jeszcze w średniowieczu były prywatne. W niektórych krajach znacjonalizowano też koleje i pocztę. Usiłowano także wprowadzić
własność publiczną jako podstawę życia gospodarczego (sekty religijne
w XVI w., redukcje paragwajskie w XVII, gminy komunistyczne Fouriera i Owena w XIX w., kraje komunistyczne w XX w.). Jest kilka teorii
źródeł własności (legalistyczna, pierwotnej umowy społecznej, ewolucyjna). Dla św. Tomasza źródłem własności prywatnej jest sama natura
człowieka, gdyż pewnej liczby dóbr materialnych człowiek potrzebuje
do zaspokojenia swych naturalnych potrzeb, bo prawie nic w przyrodzie nie znajduje się w postaci gotowej do spożytkowania przez człowieka – musi on to przetworzyć przez pracę, która wyciska swoiste piętno na własności.
Posiadanie własności prywatnej zakłada rozumność człowieka, przejawiającą się w przewidywaniu, zapobieganiu i zabezpieczeniu tego, co
posiada. Ponadto własność prywatna umożliwia życie rodzinne. Akwinata także rozsądnie zauważa, że zazwyczaj człowiek bardziej troszczy
się o to, co jest jego własnością, niż o dobro wspólne (pisze, że przy własności wspólnej ludzi niekiedy trzeba utrzymywać siłą jak niewolników). Poza tym samo życie gospodarcze porządkuje rozgraniczenie moje – twoje, co jest podstawą normowania stosunków społecznych166.
Praca w odniesieniu do przedsiębiorczości głównie rozpatrywana
jest w relacji pracodawca (przedsiębiorca) i pracobiorca (pracownik). Ze
względu na zwykle silniejszą pozycję pracodawcy w tej relacji, w etyce,
podobnie jak w prawodawstwie, podnosi się przede wszystkim problem
ochrony pracy i pracowników. Podejmuje się problem umowy o pracę,
warunków pracy i płacy, obowiązków państwa w tym wszystkim.
Odnośnie do pierwszej sprawy podkreśla się, że umowa o pracę nie
może być zwykłą umową kupna-sprzedaży, ponieważ praca nie jest tylko towarem, a pracownik – kupcem, oferującym swój towar. Umowa
taka ma uwzględniać poszanowanie godności ludzkiej pracownika, jego potrzeb duchowych, np. religijnych, rodzinnych, a także przewidywać sprawiedliwą płacę, za którą pracownik utrzyma siebie i swoją ro166

Summa Theologiae, II-II, 66, a. 1 i 2.
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dzinę. Oczywiście wchodzi w to problem uzależnienia płacy od pracy
oraz sprawa udziału pracowników w zysku przedsiębiorstwa.
Uregulowanie wielu tych spraw należy do obowiązków państwa, ponieważ całe jego bogactwo pochodzi z pracy. Dlatego w większości
państw obowiązuje ustawodawstwo pracy, określające czas pracy, odpoczynek (urlop), stosunki i warunki pracy, szczególna ochrona kobiet,
sprawiedliwość płacy (problem płacy minimalnej), ubezpieczenia.
Osobnym działem etyki biznesu jest etyka przedsiębiorcy jako osoby kierującej samodzielną jednostką życia gospodarczego (przedsiębiorstwem). Wymienia się trzy konteksty z tym związane: 1) produkcja lub
usługi (kontekst ludzki); 2) wypracowanie zysku (kontekst ekonomiczny); 3) funkcjonowanie w państwie (kontekst społeczno-polityczny). Podkreśla się, że ze względu na kontekst ludzki przedsiębiorstwa dotyczy
go także etyka: przedsiębiorstwo działa dla ludzi i dzięki ludziom.
Niezależnie od kontekstu społeczno-politycznego, który ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (ramy prawne), w etyce przedsiębiorcy podnosi się trzy aspekty. 1) Funkcje przedsiębiorcy:
inicjowanie produkcji lub usług, ich organizowanie, związane z tym podejmowanie ryzyka i ponoszenie jego konsekwencji (pozytywnych, czyli zysków, i negatywnych, czyli strat). 2) Prawa przedsiębiorcy, które są
niezbędne do spełniania funkcji: w stosunku do państwa – swoboda decyzji, równe z innymi traktowanie; w stosunku do przedsiębiorstwa:
prawo do zysku; w stosunku do pracowników: prawo do szacunku, posłuszeństwa, wymagania pracy i realizowania zawartej umowy. 3) Obowiązki przedsiębiorcy względem społeczeństwa: właściwy cel produkcji i odpowiednie jej prowadzenie, wypełnianie obowiązków wobec
państwa (podatki); względem pracowników: sprawiedliwe wynagradzanie, dopuszczenie do owoców produkcji (udział w zyskach), wspomaganie w przypadkach nieszczęść losowych.
Każda z tych funkcji przedsiębiorcy ma swoje etyczne aspekty. Po
pierwsze, w odniesieniu do funkcji przedsiębiorcy jako menadżera produkcji lub usług, przedsiębiorca musi „znać się na ludziach”, co oznacza
nie tylko wiedzę o ich potrzebach, zwyczajach, poglądach, która to wiedza służy konkretnym działaniom przedsiębiorczym, ale także powinien wiedzieć kim są ludzie jako osoby oraz czym są produkowane wytwory i jakie pomiędzy nimi zachodzą relacje. Nie wystarczy tu więc
wiedza tylko o produktach i usługach; przedsiębiorstwo produkuje dla
ludzi i dlatego inicjator produkcji musi być przede wszystkim humanistą, i to na poziomie porównywalnym z zaawansowaniem techniki
i technologii. Co więcej, podkreśla się często, że wrażliwość na człowieka jest napędem pomysłowości technicznej i organizacyjnej.
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Etyczny aspekt praw przedsiębiorcy polega przede wszystkim na odróżnianiu prawa naturalnego od praw stanowionych i rozumieniu zachodzących między nimi relacji. Pozwala niekiedy to na słuszne unikanie opresji prawa stanowionego, krzywdzącego przedsiębiorcę
i niszczącego przedsiębiorstwo.
Etyczny aspekt obowiązków przedsiębiorcy także kieruje go do prawa naturalnego, wskazującego na uprawnienie wszystkich ludzi do posiadania niezbędnego do życia minimum dóbr materialnych. Wynika
z tego prawo do posiadania własności prywatnej, która jest czymś naturalnym, oraz to, że działalność przedsiębiorstwa nie może prowadzić
do pozbawienia kogokolwiek tego minimum. Należy unikać więc dominacji kapitału nad człowiekiem, dlatego w etyce podkreśla się wspólnotowy charakter przedsiębiorstwa, współodpowiedzialność wszystkich
pracujących w nim osób za jego istnienie i funkcjonowanie.
Oczywiście dziś, w XXI wieku, problemy życia gospodarczego są jeszcze bardziej złożone, niż by to wynikało z zarysowanej wyżej problematyki. Nie oznacza to jednak jej dezaktualizacji. Wystarczy wskazać,
że udział małych i średnich przedsiębiorstw w produkcie krajowym brutto (PKB) w rozwiniętych krajach wynosi od 95% do 99% (w Polsce wynosi ok. 60%). Jednakże w życiu codziennym mamy najczęściej do czynienia z produktami wielkich światowych koncernów (piszę tę książkę
na komputerze Apple, korzystając z oprogramowania Microsoftu, a przedstawione wyżej dane znalazłem za pomocą wyszukiwarki Google). Światowe koncerny, praktycznie monopolizujące rynek, nie tylko skutecznie likwidują wszelką mniejszą konkurencję, ale także wpływają na
polityków i rządy, uzyskując korzystne dla siebie regulacje prawne.
I wprawdzie epatują swoim kosmopolityzmem, to jednak w sytuacjach
kryzysowych starają się, aby najmniej szkód poniosła centrala, przerzucając koszty kryzysu na filie. Wszystko to rodzi problemy moralne na
skalę międzynarodową, lecz nie są to problemy nowe, ale odwieczne dylematy etyczne w nowej globalistycznej odsłonie167.

Poruszał częściowo to zagadnienie prof. Gogacz w artykule pt. Podstawowe problemy
etyki przedsiębiorcy, który wszedł potem jako rozdział do cytowanej już książki
Wprowadzenie do etyki chronienia osób, s. 58-66.
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Człowiek i jego relacje. Materiały do filozofii człowieka, Warszawa 1985.
Największa jest miłość (rozważania rekolekcyjne), Warszawa/Struga–
Kraków 1988.
Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki, Warszawa 1991.
Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. Rozważania filozoficzne
i religijne, Niepokalanów 1993.
Okruszyny, Niepokalanów 1993.
Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993.
Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997.
Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1998.
Etyka i medycyna, Warszawa 1999.
Kalinowski J.,
książki
Arystotelesowska teoria sprawności intelektualnych, czyli o dwu pojęciach
mądrości, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 5 (1955–1957) 4, s. 45-65.
Teoria poznania praktycznego, Lublin 1960.
Initiation a la philosopie morale. A l’usage de l’hommed’acton, Paris 1966.
Logika norm, Lublin 1993.
artykuły
Rozum, rozsądek i filozofia, „Studia PhilosophiaeChristianae” 9 (1973) 1,
s. 29-54.
Za przykładem Etyki Nikomachejskiej, „Roczniki Filozoficzne” 27 (1979)
2, s. 155-157.
Keller J.,
książki
Etyka, t. 1, Zagadnienia etyki ogólnej, Warszawa 1954.
Etyka. t. 2, Etyka katolicka. Część pierwsza, Warszawa 1957.
Krąpiec M. A.,
książki
Dlaczego zło, Lublin 1976.
Człowiek. Kultura. Uniwersytet, wybór i oprac. A. Wawrzyniak, Lublin 1982.
U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991.
Ja-człowiek, wyd. 5, Lublin 1991.
Człowiek i prawo naturalne, wyd. 3, Lublin 1993.
Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne, wyd. 2, Lublin 1995.
Psychologia racjonalna, Lublin 1996.
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artykuły
Struktura aktu miłości u św. Tomasza z Akwinu, „Roczniki TeologicznoKanoniczne” 6 (1959) 1-2, s. 135-154.
Dwie postawy tłumaczenia problemu zła, „Roczniki Filozoficzne” 8 (1960)
2, s. 55-70.
O wolności woli, „Znak” 16 (1964) 5/119, s. 597-609.
Przeżycie moralne a etyka, „Znak” 17 (1965) 9/135, s. 1129-1146.
O tomistyczną koncepcję prawa naturalnego, w: W nurcie zagadnień
posoborowych, t. 2, red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 11-37.
Filozoficzne aspekty dobra i zła moralnego, w: W nurcie zagadnień
posoborowych, t. 3, red. B. Bejze, Warszawa 1969, s. 51-70.
Człowiek wobec wyboru, w: O Bogu i człowieku, red. B. Bejze, Warszawa
1969, s. 147-174.
Człowiek i wartość, „Roczniki Filozoficzne” 27 (1979) 2, s. 51-70.
Decyzja – bytem moralnym, „Roczniki Filozoficzne” 31 (1983) 2 s. 47-65
oraz O rozumieniu bytu moralnego. W odpowiedzi na krytykę mego
artykułu „Decyzja bytem moralnym” Kolegom T. Styczniowi i A.
Szostkowi, „Roczniki Filozoficzne” 31 (1983) 2, s. 91-102.
O obiektywne podstawy moralności, „Roczniki Filozoficzne” 32 (1984) 2,
s. 187-194.
Prawda – dobro – piękno jako wartości humanistyczne, w: W nurcie
zagadnień posoborowych, t. 17, red. B. Bejze, Warszawa 1987, s. 6-18.
Czy człowiek bez celu?„Człowiek w Kulturze” (1995) 6-7, s. 5-36.
Afirmacja Boga w ludzkiej moralności, „Roczniki Filozoficzne” 43-44
(1995–1996) 2, s. 37-48.
Maritain J.,
książki
Science et sagesse, Paris 1935.
Neufleçons sur le notions premières de la philosophie morale, Paris 1950.
La philosophie morale. Examen historique et critique des grands systemes,
Paris 1960.
Humanizm integralny, tłum. NN, Londyn 1960, Warszawa, 1981.
Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1988.
Sztuka i mądrość, tłum. K. i K. Górscy, Warszawa 2001.
Nauka i mądrość, tłum. M. Reutt, Warszawa–Ząbki2005.
artykuły
Zło moralne i odwieczne plany Boże, tłum. J. Fenrychowa, „W drodze” 10
(1982) 11-12 s. 63-66.
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Ślipko T.,
książki
Zagadnienie godziwej obrony sekretu, Warszawa 1968.
Etyczny problem samobójstwa, Warszawa 1970.
Życie i płeć człowieka. Przedmałżeńska etyka seksualna, Kraków 1978.
Granice życia: dylematy współczesnej bioetyki, wyd. 2, Kraków 1994.
Zarys etyki szczegółowej, t. 1. Etyka osobowa, wyd. 2, Kraków 2005.
Zarys etyki szczegółowej, t. 2,Etyka społeczna, wyd. 2, Kraków 2005.
Zarys etyki ogólnej, wyd. 5, Kraków 2009.
artykuły
Etyka intencji czy etyka przedmiotu aktu? Zagadnienie wewnętrznej
moralności aktu ludzkiego w filozofii św. Tomasza, w: Logos i Ethos.
Rozprawy filozoficzne, Kraków 1971, s. 281-326.
Problem interpretacji dynamicznego charakteru prawa naturalnego na
podstawie filozofii św. Tomasza z Akwinu, „Roczniki Filozoficzne” 25
(1977) 2, s. 148-157.
Podstawy etyki środowiska naturalnego, „Chrześcijanin w świecie” 139
(1985), s. 56-66.
Rola rozumu w kształtowaniu moralności, „Studia Philosophiae
Christianae” 24 (1988) 1, s. 123-143.
Etyka św. Tomasza z Akwinu w świetle współczesnych badań, „Studia
Philosophiae Christianae” 26 (1991) 2, s. 90-98.
Wojtyła K.,
książki
Elementarz etyczny, Lublin 1983.
Miłość i odpowiedzialność, Lublin, 1986.
Wykłady lubelskie, Lublin 1986.
Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991.
Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.
artykuły
W poszukiwaniu podstaw perfekcjonizmu w etyce, „Roczniki Filozoficzne”
5 (1955–1957) 4, s. 303-317.
Zagadnienie woli w analizie aktu etycznego, „Roczniki Filozoficzne” 5
(1955–1957) 1, s. 111-135.
O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce na tle poglądów
Tomasza z Akwinu, Hume’a i Kanta, „Roczniki Filozoficzne” 6 (1958) 2,
s. 13-31.
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Natura ludzka jako podstawa formacji etycznej, „Znak” 11 (1959) 6/60,
s. 693-697.
O metafizycznej i fenomenologicznej podstawie normy moralnej
(w oparciu o koncepcje św.
Tomasza z Akwinu i Maxa Schelera, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”
6 (1959) 1-2, s. 99-124.
Personalizm tomistyczny, „Znak” 13 (1961) 5/83, s. 664-675.
Etyka a teologia moralna, „Znak” 19 (1967) 9/159, s. 1077-1082.
Problem doświadczenia w etyce, „Roczniki Filozoficzne” 17 (1969) 2
s. 5-24.
Doświadczenie i etyka, „Roczniki Filozoficzne” 17 (1969) 2, s. 5-24.
Osoba ludzka a prawo naturalne, „Roczniki Filozoficzne” 18 (1970) 2,
s. 53-59.
Woroniecki J.,
książki
Katolickość tomizmu, Warszawa 1938.
Nawyk czy sprawność, Wilno 1939.
Wychowanie człowieka, zebrał W. Skrzydlewski, Kraków 1961.
Katolicka etyka wychowawcza, t. I, II/1, II/2, Lublin 1986.
Umiejętność rządzenia i rozkazywania, wyd. 2, Wrocław 1992.
artykuły
Studium nad kardynalną cnotą roztropności, „Kwartalnik Teologiczny
Wileński” 1923–1924, s. 226-247.
Pochwała jako akt pokory, „Szkoła Chrystusowa” 1 (1930) 1, s. 26-29.
Cnota kardynalna umiarkowania, „Szkoła Chrystusowa” 1 (1930) 1,
s. 227-237.
Cnota wstrzemięźliwości i jej wychowanie, „Szkoła Chrystusowa” 2
(1931) 3, s. 97-111.
Nauka Św. Tomasza o gorliwości, „Szkoła Chrystusowa” 7 (1936) 13,
s. 113-128.
Cnota kardynalna męstwa: jej istota, cechy, niedomagania i wychowanie,
„Szkoła Chrystusowa” 9 (1938) 17, s. 233-243.
Wady moralne i stopnie ich nasilenia, „Szkoła Chrystusowa” 9 (1938) 17,
s. 241-249.
Czynnik umysłowy w cnotach i wadach, „Szkoła Chrystusowa” 10 (1939)
18, s. 3-14.
Etyka, w: Zarys filozofii, praca zbiorowa, Lublin brw.
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Teksty autorów książki
Andrzejuk A.,
książki
Niepełnosprawność (Aspekty teologiczne), Warszawa 1991, [współautor:
M. Gogacz].
Człowiek i decyzja, wyd. 2, Warszawa 1998.
Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu, Warszawa 1999.
Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej,
Warszawa 2000.
Człowiek i dobro, Warszawa 2002.
Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w „Summa Theologiae”
św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006.
Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych, Warszawa 2012.
Tomasz z Akwinu jako filozof, wyd. 2, Warszawa 2019.
artykuły
Antropologiczne podstawy wychowania władzy według św. Tomasza, „Pro
Fide, Rege et Lege” 13 (1992) 2, s. 31-33.
Wartości chrześcijańskie a Objawienie, „Przegląd Filozoficzny – Nowa
Seria” 2 (1993) 1, s. 149-156.
Zagadnienie cnót wojskowych, w: Wartości i postawy moralne w procesie
wychowania wojskowego, Koszalin 1995 s. 127-151.
[wspólnie z Goszcz K.], Norma personalistyczna jako sposób ochrony
osób w książce „Miłość i odpowiedzialność” Karola Wojtyły, w: Ochrona
życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, red. J.
Czartoszewski, Warszawa 2006, s. 185-191.
Zagadnienie oceny moralnej czynów ludzkich w „Summa Theologiae”
św. Tomasza z Akwinu, „Edukacja Filozoficzna” 22 (1996), s. 217-224.
Cnoty wojskowe jako zasady kształtowania moralności żołnierza i oficera,
w: Tradycje i współczesność etosu oficera wojska polskiego, red. M.
Adamkiewicz, Warszawa 1997.
Funkcjonowanie uczuć i sprawności w podejmowaniu decyzji, „Studia
Philosophiae Christianae” 33 (1997) 1, s. 118-123.
Komplementarność pokory i wielkoduszności w ujęciu św. Tomasza
z Akwinu, „Edukacja Filozoficzna” 24 1997, s. 345-349.
Konieczność woli a dobrowolność czynu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu,
w: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu
Filozofii Chrześcijańskiej, KUL – Lublin 20-25 sierpnia 1996, Lublin 1997,
s. 389-398.
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Nauczanie etyki w wyższej szkole technicznej, w: Problem humanizacji
techniki w programach nauczania Polskich wyższych Uczelni
Technicznych, materiały konferencji naukowej, pod red. R. Sroczyńskiego,
Duszniki Zdrój 5-6 grudnia 1997 r., s. 59-68. Uwagi na marginesie
„dobrych obyczajów w nauce”, w: Zagadnienie etyki zawodowej,
red. A. Andrzejuk, Warszawa 1998, s. 109-116.
Etyczne aspekty pracy naukowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego” 05 (1999) 1, s. 135-145.
Wolność „constitutivum” osoby? w: Wolność jako wartość i problem
edukacyjny, red A. M. de Tchorzewski, Bydgoszcz 1999, s. 47-52;
Tomizm o wolności, „Christianitas” 1/2 (1999), s. 197-204.
Uwagi o wykładaniu nauki o moralności w Komentarzu św. Tomasza do
Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa, „Edukacja Filozoficzna” 25 (1998),
s. 95-104.
Czy wojna z Irakiem może być sprawiedliwa? Świętego Tomasza z Akwinu
koncepcja wojny obronnej drogowskazem dla współczesnych, „Gazeta
Niedzielna” 55 (2003) 11/2850, s. 1-5.
Przyjaźń jako relacja społeczna w filozofii Platona i Arystotelesa,
„Episteme” 100, Warszawa–Łomża 2010, s. 61-70.
Naturalistyczna koncepcja powstania państwa w ujęciu Tomasza
z Akwinu, w: O źródłach państwa i władzy politycznej,
red. A. Wielomski, C. Kalita, Warszawa 2011.
Pokój w ujęciu Tomasza z Akwinu, „Człowiek, świat, polityka”, 3 (2012),
s. 14-30.
Swoistość sfery afektywnej w ujęciu Tomasza z Akwinu, „Rocznik
Tomistyczny” 1 (2012), s. 123-148.
Etyka chronienia osób. Zarys problematyki, „Rocznik Tomistyczny” 3
(2014), s. 23-41.
Etyka pracownika nauki, „Rocznik Tomistyczny” 3 (2014), s. 205-215.
Personalizm tomistyczny wobec nowoczesnej i ponowoczesnej antropologii,
„Studia Theologica Varsaviensia” 15 (2017) 1, s. 19-57.
[wspólnie z: Lipski D., Płotka M., Zembrzuski M.], Mieczysław Gogacz,
red. A. Andrzejuk, (seria: Polska filozofia chrześcijańska XX wieku,
red. M. Bała, P. Mazur, t. 1), Kraków 2018.
Problem pojęcia natury w pismach Tomasza z Akwinu, „Rocznik
Tomistyczny” 7 (2018), s. 193-211.
Antropologiczne podstawy etyki, „Rocznik Tomistyczny” 8 (2019),
s. 157-172.
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Andrzejuk I.,
książka
Filozofia przyjaźni w „Komentarzu” Tomasza z Akwinu „Etyki
Nikomachejskiej” Arystotelesa, Warszawa 2007.
artykuły
Przyjaźń w ujęciu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu jako przykład
teologicznego poszerzenia problematyki filozoficznej, „Studia
Leopoliensia. Czasopismo filozoficzno-teologiczne im. Józefa
Bilczewskiego we Lwowie-Brzuchowicach” 2 (2009), s. 81-88.
Osoba i relacje osobowe w tomizmie konsekwentnym, w: Personalizmus
a súčasnosť I. Zbornikprispevkov z miedzinárodnejvedeckejkonferencie, red.
Dancák, P., Hruška, D., Rembierz, M., Šoltés, R. (eds.), Prešov 2010,
s. 26-31.
Cnoty społeczne św. Tomasza z Akwinu jako sposób na regulację
wzajemnych odniesień międzyludzkich, „Episteme” 100 (2010), Księga
Jubileuszowa. Ks. Józef Marceli Dołęga – pokorny uczony, człowiek
o wielkim sercu, red. J. Sokołowski, s. 71-79.
Etyka a filozofia moralna. Problem podobieństw i różnic w filozoficznym
ujęciu moralności pomiędzy Arystotelesem i Tomaszem z Akwinu,
„Kwartalnik Filozoficzny” 38 (2010) 4, s. 51-67.
Naród, społeczeństwo i państwo w ujęciu Mieczysława Gogacza, w:
O źródłach państwa i władzy politycznej, red. A. Wielomski i C. Kalita,
Warszawa 2011, s. 79-88.
Mieczysława Gogacza etyka chronienia osób jako podstawa dla etyki
zawodu dziennikarza, w: Odpowiedzialność w mediach. Od przypadku do
celu, Tarnów 2012, s.105-115.
Komplementarność mądrości i roztropności w ludzkim postępowaniu.
Ujęcie św. Tomasza z Akwinu, „Rocznik Tomistyczny” 1 (2012), s. 85-107.
Etyka w służbie ascetyki. Rola cnót moralnych w życiu duchowym
człowieka w ujęciu Aleksandra Żychlińskiego, „Rocznik Tomistyczny” 3
(2014), s. 157-171.
Aristotélismeouthomisme? La dispute sur le caractère du discours de
l`etique dans le Commentaire de saint Thomas à L`Ethique à Nicomaque
w: Glossae – Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in
Antiquity and Middle Ages, Volume 2, eds.: M. Mejor, K. Jażdżewska,
A. Zajchowska, Frankfurt am Main 2014, s. 147-154.
Spór o filozofię moralną św. Tomasza z Akwinu. Próba wskazania na
źródła odmiennych stanowisk É. Gilsona i F. Van Steenberghena. Na
marginesie dyskusji M. Prokopa z artykułem W. Golonki, „Rocznik
Tomistyczny” 4 (2015), s. 397-410.
160

Przewodnik bibliograficzny do etyki tomistycznej

Patriotyzm w etyce tomistycznej, „Nowa Paideia” 5 (2015), s. 50-56.
L`amitié dans les textes de Thomas d`Aquin, „RocznikTomistyczny” 5
(2016), s. 203-217.
Tradycja arystotelesowsko-tomistyczna, w: Etyka. Część I. Koncepcje etyki,
red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2016, s. 29-46 [artykuł wspólny
z A. Andrzejukiem].
Tomaszowe rozumienie przyjaźni jako amicitia i caritas. Człowiek
w relacjach z Bogiem i z drugim człowiekiem, „Rocznik Tomistyczny” 6
(2017), s. 133-151.

Teksty innych autorów
Baranowski G., Sprawiedliwość i cnota sprawiedliwości jako podstawa
etyki prawniczej, „Rocznik Tomistyczny” 3 (2014), s. 129-138.
Belina-Prażmowska P., Dlaczego czynimy zło? Trójpodział przyczyn zła
moralnego według św. Tomasza z Akwinu, „Rocznik Tomistyczny” 3
(2014), s.113-127.
Bartel T., Psychologia fizjologiczna (skrypt), Kolegium FilozoficznoTeologiczne Ojców Dominikanów, Kraków 1986.
Biesaga T., Zarys metaetyki, Kraków 1996.
Biskup M., Swoistość moralności chrześcijańskiej, „Saeculum
Christianum” 3 (1996) 2, s. 141-162.
Borowski A., O sumieniu. Studium teologiczno-moralne, Włocławek 1928.
Buttiglione R., Osoba a społeczeństwo, tłum. N. Szutta, w: Wolność we
współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii
Chrześcijańskiej, KUL – Lublin 20-25 sierpnia 1996, Lublin 1997, s. 83-94.
Cottier G., Wolność a posłuszeństwo. Refleksje filozoficzne, tłum. A. i P.
Kawalcowie, w: Wolność we współczesnej kulturze, s. 199-221.
Ćwik K., Czy św. Tomasz był eudajmonistą? „Rocznik Tomistyczny” 4
(2015), s. 113-128.
Dwelahauverse G., L`exercise de la volonté, Paris 1939.
Grzybowski J., Czy relacja – najsłabszy rodzaj bytowości w metafizyce
św. Tomasza – może stanowić fundament realnego bytu narodu?„Rocznik
Tomistyczny” 5 (2016), s. 247-262.
Gudaniec A., Paradoks miłości bezinteresownej, Studium z antropologii
filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2015.
Hancock C. L., The Elusiveness of Happiness in the Modern World,
„RocznikTomistyczny” 7 (2018), s. 71-77.
Hugon É., Zasady filozofji. Dwadzieścia cztery tezy tomistyczne,
tłum. A. Żychliński, Poznań 1925.
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Kaczorek M., Teoria osoby w „Summa Theologiae” św. Tomasza z Akwinu,
w: Subsystencja i osoba według św. Tomasza z Akwinu, red. M. Gogacz,
Warszawa 1987 [seria: Opera Philosophorum Medii Aevi, t. 8], s. 107195.
Kalka K., Sprawiedliwość i cnoty społeczne według św. Tomasza
z Akwinu, Bydgoszcz 1994.
Kalka, K., Wychowanie i kształcenie w antropologii filozoficznej
i pedagogice, Warszawa 1998.
Klimska A., Znaczenie uzasadnień filozoficzno-etycznych dla koncepcji
zrównoważonego rozwoju, „Rocznik Tomistyczny” 3 (2014), s. 173-185.
Klimski M., Antropocentryczna a biocentryczna koncepcja etyki
środowiskowej na przykładzie ujęć Tadeusza Ślipki i Zdzisławy Piątek,
„Rocznik Tomistyczny” 3 (2014), s. 187-203.
Kłósak K., Maritainowska analiza stosunku filozofii moralnej do teologii,
„CollectaneaTheologica” 30 (1938) s. 177-220.
Kowalczyk J., Miłość ojczyzny w nauce św. Tomasza z Akwinu, Poznań
1975.
Kozerski S., Stosunek cnót do uczuć w filozofii św. Tomasza z Akwinu na
przykładzie cnoty męstwa, „Rocznik Tomistyczny” 3 (2014), s. 99-112.
Kozubski Z., Geneza i istota sumienia. Studium etyczne, Lwów 1922.
Krasnodębski M., Teoria osobowych relacji istnieniowych jako
fundament w filozofii Mieczysława Gogacza, „Rocznik Tomistyczny” 3
(2014), s. 45-59.
Krasnodębski M., W poszukiwaniu duchowej elegancji, Chicago–
Warszawa 2011.
Kreutz M., Kształcenie charakteru, wyd. 2, London 1982.
Krokos J., Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie
Tomaszowej nauki o sumieniu, Warszawa 2004.
Lottin D.O., Psychologie et morale, t. 1, Louvain 1942.
Lottin D.O., Psychologie et moral au XIIe et XIIIesiecles, t. 1, wyd. 2,
Gemloux 1957.
Majkrzak H., Katalog cnót i wad, Kraków 2010.
Makarewicz M., Die Grundprobleme der Ethik bei Aristoteles, Leipzig
1914.
Martyniak Cz., Problem filozofii prawa, jej przedmiot, metoda, podział,
Lublin 1949.
MacIntyre A., Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów
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