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Arystoteles

Argument z funkcji
Źródło: Etyka Nikomachejska, 1097b–1098a [tłum. Daniela Gromska, w: Dzieła wszystkie, t. 5, 

Warszawa 1996, s. 19–22].

Twierdzenie jednak, że szczęście jest najwyższym dobrem, wydaje się 
czymś, na co wszyscy przypuszczalnie się godzą, tym natomiast, czego 

się tu żąda, jest dokładniejsze określenie, czym ono jest. Można by może 
określenie takie podać, biorąc pod uwagę swoistą funkcję człowieka. Jak 
bowiem u fletnisty, rzeźbiarza i u każdego artysty oraz w ogóle u każ-
dego, kto ma jakąś funkcję i jakąś właściwą sobie czynność, wartość jego 
i „dobroć” tkwi w spełnianiu owej funkcji, tak też zdaje się być i u czło-
wieka, jeśli istnieje jakaś swoista jego funkcja. Czyżby więc cieśla i szewc 
mieli jakieś właściwe sobie funkcje i czynności, człowiek zaś miałby ich 
nie mieć, lecz miałby być stworzony do próżniactwa? Czy też raczej tak 
jak oko, ręka i noga, i każda w ogóle część ciała posiada jakąś funkcję 
swoistą, tak też i człowiekowi przypisać można obok tamtych wszyst-
kich jakąś właściwą mu funkcję? Jakaż by to więc mogła być? Co się ty-
czy życia, to wspólne ono jest – jak wiadomo – człowiekowi nawet z ro-
ślinami, a szukamy funkcji swoistej człowieka. Należy więc abstrahować 
od funkcji życiowych, polegających na odżywianiu się i wzrastaniu. Na-
stępnym rodzajem życia byłoby jakieś życie polegające na odbieraniu 
wrażeń zmysłowych, ale i ono wspólne jest – jak się okazuje – człowie-
kowi z koniem, wołem i wszelką w ogóle istotą żyjącą. Pozostaje tedy ży-
cie polegające na działaniu pierwiastka rozumnego. Owóż jedna część 
tego rozumnego pierwiastka ulega rozumowi, druga zaś sama posiada 
rozum i myśli. Ponieważ tedy i o tym życiu mówi się w dwojakim zna-
czeniu, to należy tu mieć na myśli życie, którego istotą jest wykonywanie 
czynności rozumowych; tego bowiem rodzaju życia tyczy się owo wyra-
żenie, wzięte w znaczeniu właściwym. Otóż – jeśli swoistą funkcją czło-
wieka jest działanie duszy zgodne z rozumem lub nie bez rozumu; i je-
śli swoista funkcja człowieka i człowieka etycznie wysoko stojącego jest 
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identyczna co do swego rodzaju, tak jak funkcja cytrzysty i cytrzysty wy-
bitnego, i tak w ogóle we wszystkich przypadkach, ponieważ do funkcji 
w ogóle przyłącza się tylko ów wyższy stopień spowodowany dzielnością 
(jest bowiem funkcją cytrzysty grać na cytrze, funkcją dobrego cytrzy-
sty grać dobrze); jeśli więc tak, i jeśli dalej za swoistą funkcję człowieka 
uważamy pewien rodzaj życia, a mianowicie działanie duszy i postępo-
wanie zgodne z rozumem, za swoistą zaś funkcję człowieka dzielnego to 
samo działanie wykonywane w sposób szczególnie dobry; jeśli wresz-
cie w ogóle dobrze wykonywana jest każda rzecz, która jest wykony-
wana w sposób zgodny z wymogami swej swoistej dzielności; jeśli tedy 
to wszystko tak się ma, to najwyższym dobrem człowieka jest działanie 
duszy zgodne z wymogami tej dzielności, o ile zaś istnieje więcej rodza-
jów tej dzielności, to zgodnie z wymogami najwyższego i najlepszego 
jej rodzaju. I to w życiu, które osiągnęło pewną długość. Jedna bowiem 
jaskółka nie stanowi o wiośnie ani jeden dzień; tak też jeden dzień ani 
krótki czas nie dają człowiekowi błogości ani szczęścia.

http://filozofuj.eu/

